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1. Innledning
Talevarsler LIFE uten sensor
(TALEV-L) er et produkt for
personer med behov for
påminnelser og beslutningsstøtte.
Ved å spille inn en egen beskjed
direkte på TALEV-L, vil man
kunne få avspilt en talebeskjed
med kjent stemme.
Beskjeder spilles av på ønsket
tidspunkt dersom en dør åpnes,
eller en person beveger seg i en
bevegelsessensors (PIR) "vindu".
Det kan spilles inn to beskjeder
som kan avspilles ved forskjellige
tidspunkt når TALEV-L startes.
Om ønskelig kan TALEV-L sende
varsling til FlexiBlink LIFE
mottakere.
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2. Oversikt
Utvendig

I pakken





Talevarsler

2 stk. Litium AA
batterier
Figur 1 Framsiden

Låsebrakett for
vegg

Festebrakett for vegg

 Lys (valgfritt på/av)
 Volumkontroll
 Åpning av lokket for
innstillinger
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Baksiden

3. Komme i gang
Sett inn batteriene







Figur 2 Baksiden

 Høyttaler
 Festehull til braketten
 Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)

 Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR / magnetkontakt / bryter)

 Åpning av batterilokket
 Antenne
(Benyttes bare ved varsling til
FlexiBlink LIFE mottakere)

Under lokket

Sett inn begge de
medfølgende batteriene i
TALEV-Ls batterilomme
på baksiden. Den flate
siden av batteriene
(minus) skal vende
oppover.
Begge batteriene skal
monteres samme vei.
Figur 4
Batterirommet

Koble til en sensor
TALEV-L kan benytte
trykknapper, brytere,
magnetkontakt på dør og
Vestfold Audios PIR-sensorer.
Sensorer må bestilles separat og
de kobles til TALEV-L på
baksiden i kontakten på figur 2.

Montering
Koble til aktuell sensor i
tilkoblingspunktet  bak på
TALEV-L.





Figur 3 Under lokket på forsiden

 Touch-skjerm
 LIFE-knapp (sammenkobling)
(For varsling til FlexiBlink LIFE
mottakere)

 Funksjonsvelger
 Mikrofon

Viktig
TALEV-L skal monteres på vegg
med medfølgende veggbrakett.
Benytt enten de medfølgende
borrelåsene eller skruer.
Hvis du skal bruke borrelåsen,
må flatene rengjøres med den
medfølgende spritservietten.
Vent minst 1 minutt tørketid før
montering.
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TALEV-L henges så opp
på krokene på braketten.

Sammenkoble første gang
1. Trykk to ganger på LIFEknappen på en av enhetene.

Figur 5 Låse
med braketten

TALEV-L kan eventuelt låses
fast med låsebraketten, som
skrues fast i veggen over
TALEV-L etter at denne er hengt
opp på braketten.

2. Trykk én gang på LIFEknappen på den andre
enheten.

Funksjonstest
TALEV-L er nå klar til bruk. For å
teste om TALEV-L reagerer på
sensoren, gjør du slik:
• Ta av frontlokket på
TALEV-L
• Det vises et rødt symbol
(§) oppe i venstre hjørne
på skjermen når sensoren
reagerer.

3. Indikatorlampene på begge
enhetene blinker grønt.

(Dør åpen / bevegelse under PIRgardinsensor)

Sammenkoble enheter
Alle FlexiBlink LIFE enheter som
skal fungere sammen, må
sammenkobles. Det betyr at du
må utføre en sammenkobling
med en mottaker hvis du vil at
TALEV-L skal varsle i en
FlexiBlink LIFE mottaker.
Sammenkobling gjøres ved å
trykke på LIFE-knappen.
Den finnes under lokket foran på
TALEV-L. Se figur 3.

4. Sammenkoblingen bekreftes
ved at indikatorlampene lyser
fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.
Trykk på «Test»-knappen for
å kontrollere
sammenkoblingen.
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Sammenkobling av ny enhet
til eksisterende system
1. Trykk to ganger på LIFEknappen på enhet i
eksisterende system.
2. Trykk én gang på LIFEknappen på den nye
enheten.
3. Sammenkoblingen
bekreftes ved at
indikatorlampene lyser fast
grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.
Trykk på «Test»-knappen
for å kontrollere
sammenkoblingen.

4. I bruk
TALEV-L har to separate
meldingsinnstillinger: A og B.
Hver av disse kan ha en
talemelding med opptil 10
sekunders varighet.
TALEV-L leveres med følgende
fabrikkinnstillinger:
Varsling A
Tidsrom:
22:00 – 06:00
Aktivert:
Ja
Talebeskjed: "Det er natt,
gå til sengs"
Varsling B
Tidsrom:
06:00 – 22:00
Aktivert:
Nei
Talebeskjed: "Lås døren når
du går ut"

Sammenkobling mislykkes

Innstilling

Dersom du får rødt lys i den nye
enheten ved sammenkobling,
mislykkes den.

Du kan selv endre tidsrommene,
slå på og av varsling A og B og
prate inn egne talemeldinger.

Da må du nullstille enheten for å
sammenkoble på nytt.

1. Ta av frontlokket.
Touch-skjermen lyser opp.
2. Trykk på «Innstilling».
3. Du får nå valget mellom å
sette opp «Varsling A» og
«Varsling B».
4. Trykk f.eks. «Varsling A».
5. Velg klokkeslett for
varslingsperiodens start.
Trykk pilene opp/ned.
6. Trykk «Neste»
7. Velg klokkeslett for
varslingsperiodens slutt.
8. Trykk «Neste».

Avbryte sammenkobling
For å avbryte sammenkoblingen,
trykk én gang på LIFE-knappen.
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9. Du ser nå oppsett for
«Varsling A»:
Viktig
Pass på at skjermen slokker når
frontlokket settes på, for å unngå
at batteriet brukes opp!

10. Trykk på
for å spille av
gjeldende talebeskjed.
11. Trykk på
for å slå
varsling av eller på. Strek
over klokken betyr at
varsling er AV.
12. Trykk på
for å spille inn
ny talebeskjed.
Følg instruksjonene på
skjermen. Tal klart og tydelig
med normalt stemmenivå i
avstand 5-10cm fra
mikrofonen for best resultat.
13. Spill av og lytt til
talebeskjeden.
Sett volumkontrollen til et
passende nivå mens talen
høres. (Indikasjon på lydnivå vises
også som en volumsøyle øverst til
venstre i displayet.)

14. Trykk
for å komme
tilbake til startbildet
15. Gjenta om ønskelig for
«Varsling B».
16. Sett på frontlokket og
TALEV-L er klar.

Tips
For å justere lydvolumet må
frontlokket tas av og nivået
justeres med skyvebryteren på
høyre side.

5. Avanserte valg
TALEV-L har funksjoner som kan
slås på med funksjonsvelgeren
under frontlokket.

Varsling til FB mottakere
TALEV-L kan også sende
varsling til FlexiBlink LIFE
mottakere. De vil varsle
«Vandring, inne».
Vipp funksjonsbryter nr.1 opp for
å slå funksjonen PÅ.
Viktig
Husk å sammenkoble med
mottakeren(e) når denne
funksjonen benyttes.

Tips
Varlingsmottakerne vil også
varsle om lavt batteri-nivå i
TALEV-L.
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Varsling med lys

6. Viktig informasjon

TALEV-L har en lampe med hvitt
lys i hver ende, som kan lyse
samtidig med varslingen.
Vipp opp funksjonsbryter nr. 2 for
å slå PÅ denne
funksjonen.

Produktet kan rengjøres med en
myk, lett fuktet klut.
Produktet er for innendørs bruk i
ikke-kondenserende miljø.
Produktet vil varsle til mottakerne
om behov for batteribytte hvis du
har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:
Kun tillatt benyttet innen
EU/EØS.

Systeminnstillinger
For å:
• Stille klokken
• Stille dato
• Kalibrere touch-skjermen
• Tilbakestille til
fabrikkinnstilling
1. Vipp opp bryter 4.
2. Sett på og ta av
lokket igjen for å
komme til Innstillingsmenyen.
3. Trykke «Innstilling» på
skjermen og velg fra menyen.
4. Når du har justert ferdig,
vipper du bryter 4 ned.
5. Sett på lokket.

7. Resirkulering
Produktet og batterier skal
ikke kastes sammen med
restavfall.
Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser for
avfallsdeponering av elektriske
produkter.
Ved riktig håndtering vil store
deler av produktet kunne
resirkuleres, samtidig som du
skåner miljøet.

8. Sikkerhet
Unngå å eksponere enheten for
flammer og andre direkte
varmekilder.
Produktet må ikke kortsluttes
eller skrus fra hverandre.
Brukerinnstillingene finnes ved å
åpne lokket.
Batteriet må ikke punkteres,
kortsluttes, brennes eller lades
opp.
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9. Tekniske data

10. Samsvarserklæring

Dim. (bxhxd):
Batteri:
Temperatur:
Vekt m/ batteri:
Radiofrekvens:

Vestfold Audio AS erklærer at
produktet er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU.

Sendereffekt:

95x150x40mm
2xAA Litium
-10 °C - +40 ºC
240 g
868.1–869.85
MHz
10 mW e.r.p.

Samsvarserklæringen i fulltekst
er tilgjengelig på følgende
internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar
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11. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

TALEV-L aktiveres, men
ingen lyd høres.

Lydvolumet er for lavt.

Åpne frontlokket og forsøk å
justere volumet. Kontroller at
volumsøylen vises øverst til
venstre.
Velg varsling A eller B og
tilpass varslings-perioden.
Velg varsling A eller B og
spill av. Spill inn talebeskjed.
Velg varsling A eller B og slå

Klokken er utenfor varslingsperioden(e).
Ingen talemelding er tatt opp.
Varslingen er slått AV.
TALEV-L viser ikke bilde når
frontlokket tas av.
Klokken viser feil tidspunkt

Batteriene er tomme for
strøm eller mangler.

Klokkebatteriet er tomt for
strøm.
Klokken viser feil dato

Det varsler ikke i FlexiBlink
LIFE mottakeren
Etter TEST-trykk, lyser
senderen rødt
Etter TEST-trykk, lyser
senderen lenge grønt,
deretter lenge oransje
Hvordan slette innspillinger
og tilbakestille innstillinger?
Produktet varsler lavt
batteri/trenger vedlikehold
selv med helt nye batterier.

Klokkebatteriet er tomt for
strøm.
Ikke sammenkoblet
Enheten er ikke
sammenkoblet
Ingen mottaker er
sammenkoblet med
senderen

Forsinkelse i batterimåling.

på:
Bytt batterier.
Bruk 2 stk. AA Litium.
Still klokken. Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Kontakt leverandøren.
Still dato. Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Kontakt leverandøren.
Koble sammen.
Koble enheten til en
mottaker
Sjekk at det er en mottaker i
systemet. Nullstill enheten.
Koble til på nytt. Prøv igjen
Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Ta av frontlokket. Sjekk at
det ikke står «Bytt batteri» på
skjermen. Sett deretter
lokket på igjen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.
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Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

