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1. Innledning 

ARM-L er en assistansealarm for 
personer som har behov for å 
kunne tilkalle assistanse eller 
sende varslinger til andre. Den 
bæres diskret på håndleddet. 
 
ARM-L er en kombinert sender 
med trykk-knapp og mottaker. 
Den sender varsling til andre  
ARM-L og FlexiBlink LIFE 
mottakere, og den varsler (med lys 
og vibrasjon) ved mottak av varsler 
fra andre ARM-L og FlexiBlink 
LIFE sendere. 
Det vibrerer med varierende 
vibrasjonsmønster når varsel 
mottas. 
 
ARM-L kan også tilpasses for å 
starte fjernstyrt opplesing av klokke 
på produktene IRIS LIFE, MÅNE 
LIFE og SOL LIFE, og for en rekke 
andre varslinger. 
 
ARM-L vil vibrere når den mottar 
varslinger fra FlexiBlink LIFE 
sendere. 
 
Nøkkeldata 

• Enkel installasjon og bruk. 

• Sprutsikker (dusj - ikke bad) 

• Signalrekkevidde innen 
normal husstand 

• Enkelt å tilpasse lengde på 
armbåndet 

• God batterilevetid 

• Oppladbar 

 

2. Oversikt 

I pakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lysdioder 
    (rød/grønn) 
 

 Varslingsknapp 
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3. Komme i gang 

Lading 

Før du begynner å bruke ARM-L, 
bør den lades helt opp. 
 
En fullt oppladet enhet har 
batterilevetid på 2-3 døgn avhengig 
av bruken. 
 
Press ARM-L ut av 
armbåndet og sett den 
inn i ladekontakten, som 
igjen settes inn i den 
medfølgende laderen. 
 
Lysdioden blinker rødt så 
lenge ladingen pågår. 
 

Sette inn ARM-L 

ARM-L settes inn i 
armbåndet "ovenfra" - altså trekkes 
ned med bunnen først. Begynn 
med den enden som har 
lysdiodene. 
 
 
 
 

Ta ut ARM-L 

ARM-L tas ut ved å presse den 
ned gjennom armbåndet som vist 
på figuren.  

 

 

 

Lysdiodene og knapp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB! Du kan ikke sende eller motta 
varslinger når enheten lades. 
 

 Lysdioder 
 
 
 
 Varslingsknapp / 

    LIFE-knapp 
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Lysdiodene og vibrasjoner  

ARM-L har to lysdioder, en grønn 
og en rød, og en vibrator som 
sammen gir informasjon. Alle 
ARM-L kan benyttes som både 
sender og mottaker. 
 
Varslingsmønster ved sending: 
 

Grønn blink 
+ vibrasjon 

Sender varsel 

Grønt lys 
etter 
sending 

Sendt varsel er 
mottatt 

Grønn blink 
+ vibrasjon 

Varsel er bekreftet, 
«Hjelp kommer», av 
annen enhet 

Rød blink+ 
10 x 
vibrasjon 

Varslingen kom ikke 
fram.  

 
 

 
 
Varslingsmønster ved mottak: 

Grønn blink 
+ vibrasjon 

Varsel er mottatt fra 
annen enhet 

Ved 
trykking 
mens 
varsel 
mottas 

«Hjelp kommer» 
svares 
varslingssender 

Grønt lys 
etter 
sending 

Sendt varsel er 
mottatt 

Rød blink+ 
10 x 
vibrasjon 

Svaret kom ikke 
fram.  

 

 

Varslingsmønster generelt: 

Rød og 
grønn blink  

Lavt batteri.  

Rød blink Enheten lades 
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Sammenkoble enheter 

Alle FlexiBlink LIFE enheter som 
skal fungere sammen, må 
sammenkobles med noen enkle 
knappetrykk. 
 

Sammenkoble første gang 

1. Trykk og hold varslingsknappen 
på ARM-L inne i 10 sekunder, 
inntil du kjenner 3 vibrasjoner. 

2. Trykk én gang på ARM-L 
varslingsknappen.   

3. Trykk to ganger på LIFE-
knappen på en 
av enhetene 
som den skal 
kobles til. 
(Dersom dette 
er en ARM-L, 
må du først trykke og holde 
varslingsknappen inne på 
denne i 10 sekunder, inntil du 
kjenner 3 vibrasjoner. Deretter 
trykkes to ganger på 
varslingsknappen) 

4. Indikatorlampene på begge 
enhetene blinker grønt. 

5. Sammenkoblingen bekreftes 
ved at indikatorlampene i 
begge enheter 
lyser fast grønt i 
2-3 sekunder. 

6. Enhetene er 
klare til bruk. 
Trykk på 
varslingsknappen for å teste 
sammenkoblingen. 

 

Sammenkobling av ny enhet til 
eksisterende system 

1. Trykk og hold varslingsknappen 
inne i 10 sekunder, inntil du 

kjenner 3 vibrasjoner. 

2. Trykk to ganger på varslings-

knappen på ARM-L.  

3. Trykk én gang på LIFE-
knappen på den nye enheten 
eller på varslingsknappen til ny 
ARM-L(Etter å ha holdt 

knappen inne i 10 sekunder). 

4. Sammenkoblingen bekreftes 
ved at indikatorlampene lyser 

fast grønt i 2-3 sekunder. 

5. Enhetene er klare til bruk.  

Trykk på varslingsknappen for å 
teste sammenkoblingen. 

Sammenkobling mislykkes 

Dersom du får rødt lys i den nye 
enheten ved sammenkobling, 
mislykkes den.  
Da må du nullstille enheten for å 
sammenkoble på nytt. 

Avbryte sammenkobling 

For å avbryte sammenkoblingen, 
trykk én gang på LIFE-knappen / 
varslingsknappen på ARM-L. 

Nullstille sammenkoblingen  

1. Trykk og hold varslingsknappen 
inne i 10 sekunder, inntil du 
kjenner 3 vibrasjoner. 

2. Trykk fem ganger på varslings-

knappen på ARM-L.  

3. Nullstilling bekreftes med røde 

og grønne blink. 
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Velg funksjon (ID-velger) 

ARM-L kan settes opp til å sende 
andre varslinger enn "Assistanse 
ønskes". 
Dette må gjøres ved hjelp av en 
IRIS LIFE varslingsmottaker. 
Vennligst se brukerhåndboken til 
IRIS LIFE. Dette kan også bestilles 
ferdig satt opp fra Vestfold Audio 
AS. 

Forlenge rekkevidden 

I større bygg eller institusjoner hvor 
man har behov å forlenge 
rekkevidden mellom en ARM-L og 
andre FlexiBlink LIFE produkter, 
må det benyttes en eller flere 
videresendere av typen 
REPEATER-L. 
 

4. Daglig bruk 

Sende et varsel 

Når du trykker på 
varslingsknappen, sendes varsel til 
alle mottakere som er 
sammenkoblet din ARM-L. 
Det lyser grønt og gis en vibrasjon 
på at varslingen er sendt. 
 
Standard varslingsmelding er: 
"Assistanse ønskes!" 
 
NB! Hvis det blinker rødt og 
vibreres 10 ganger tett, betyr det at 
ingen mottakere har oppfattet 
varslingen. Flytt deg nærmere 
mottaker og prøv på nytt! 

 

Motta et varsel 

Når ARM-L mottar et varsel fra 
andre sendere, varsler den med 
grønt blink og vibrasjon. Se kap. 3. 
 

5. Viktig informasjon 

• Produktet kan rengjøres med 
en myk, lett fuktet klut. 

• Armbåndsmottakeren er for 
innendørs bruk i ikke-
kondenserende miljø. 

• Armbåndsmottakeren vil varsle 
til FlexiBlink LIFE mottakere om 
behov for batteribytte hvis du 
har mottakere som viser dette. 

6. Resirkulering 

Produktet og batteriet 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. 

7. Tekniske data 

Dim. (lxb):  235x10mm 
Håndleddets 
  omkrets: 10,5-21 cm 
Vekt m/ batteri: 40 g 
Radiofrekvens: 868.1–869.85 
 MHz 
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
Ladespenning: 5VDC (USB) 
 



 

 

8. Feilsøking  

Problem Mulig årsak Løsninger 
Det varsles ikke i mottakere Avstanden mellom ARM-L 

og mottaker er for stor. 
Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater. 

 ARM-L er tom for strøm. Lad opp ARM-L. 

 ARM-L og mottakere er ikke 
sammenkoblet. 

Utfør sammenkobling. 
Se kap. 3 

 Feil på mottaker Se bruksanvisning for 
mottakeren. 

   

Sammenkobling fungerer 
ikke 

Begge enhetene har vært 
sammenkoblet tidligere. Det 
blinker rødt. 

Nullstill sammenkobling.  
Se kap. 3 

Det lyser ikke grønt når 
varslingsknappen trykkes. 

ARM-L er tom for strøm. Lad opp ARM-L. 

Det blinker rødt/grønt ARM-L er nesten tom for 
strøm. 

Lad opp ARM-L. 

Det varsles med feil signal i 
mottakere. 

ARM-L er satt til å sende et 
"feil" varsel. 

Bruk en IRIS LIFE for å sette 
riktig varsling i ARM-L. Se 
brukerhåndbok for IRIS-L. 

Det blinker rødt og vibrerer 
etter at knappen er trykket 
og etter at grønt lys for 
sending har slukket.  

Varslingen ble ikke mottatt 
av noen mottakere. 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater 

  Utfør sammenkobling med 
mottakere. 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
www.vestfoldaudio.no 

tel. 33 47 33 47 

mailto:post@vestfoldaudio.no
http://www.vestfoldaudio.no/
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