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1. Innledning 
STROBOH-L (hvit/klar) og 
STROBOR-L (rød) er 
mottakere/varslere som tar imot 
trådløse signaler fra FlexiBlink 
LIFE systemet og varsler med 
kraftig blinkende lys.  
 
FlexiBlink LIFE benyttes for å 
varsle om alvorlige hendelser 
som brannalarm og komfyrvakt 
så vel som daglige hendelser 
som dørklokke, telefon og andre 
relevante hendelser. 
 
Varsling blir utløst når f.eks. en 
FlexiBlink LIFE Røykvarsler 
detekterer røyk eller en 
Telefonsender oppfatter at det 
ringer. Senderne varsler da 
trådløst til alle varslingsmottakere 
i boligen. 
Du kan ha så mange 
varslingsmottakere og sendere 
som du trenger for sikkerhet og 
varsling. 
 
STROBOH-L og STROBOR-L er 
monteringsfri – 
batterieliminatoren settes i 
kontakten på veggen. 
Sammenkoble med en enhet i 
systemet. 
 

2. Oversikt 

I pakken 

  
STROBOH-L eller 

STROBOR-L 
 

Strømforsyning 
 

Utvendig 

 
 
� Lys (Hvit eller rød) 
� Låsespor i hvert hjørne 

Under frontlokk

 
 
Figur 2 Under frontlokk 

� LIFE-knapp (Sammenkobling) 
� Funksjonsvelger 
� Strømtilkobling 
 
 

� 
 
 
 
 
 
� 
  

� 
� 
� 
  

Figur 1 Framsiden 
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3. Komme i gang 

Plassering 
Strobolysene festes på vegg med 
borrelåstape eller skruer. 

Tilkobling 
Sett strømforsyningen i kontakten 
på veggen og plugg ledningen 
inn i strobolyset.  
 

Sammenkoble enheter 
LIFE-knappen finnes under 
frontlokket på STROBOx-L. Se 
figur 2 på forrige side. 

Sammenkoble første gang 
1. Trykk to ganger på LIFE-

knappen på en av 
enhetene.  

 
2. Trykk én gang på LIFE-

knappen på den andre 
enheten.   

3. Indikatorlampene på begge 
enhetene blinker grønt. 

 
4. Sammenkoblingen 

bekreftes ved at 
indikatorlampene lyser fast 
grønt i 2-3 sekunder. 

5. Enhetene er klare til bruk. 
Trykk på «Test»-knappen 
på en sender for å 
kontrollere 
sammenkoblingen. 
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Funksjonsvelger 
(fabrikkinnstilling) 
 

Sammenkobling av ny enhet 
til eksisterende system 

1. Trykk to ganger på LIFE-
knappen på enhet fra 
eksisterende system.  

2. Trykk én gang på LIFE-
knappen 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. 
 
 
 

Sammenkobling mislykkes 
Dersom du får rødt lys i den nye 
enheten ved sammenkobling, 
mislykkes den.  
 
Vennligst nullstill enheten for å 
sammenkoble på nytt. Se under. 

Avbryte sammenkobling 
For å avbryte sammenkoblingen, 
trykk én gang på LIFE-knappen. 

 
 
 

Nullstille sammenkoblingen  
Trykk fem ganger på LIFE-
knappen på enheten hvor 
sammenkoblingen skal slettes. 
Dette bekreftes med røde og 
grønne blink. 
 

Lengde på varslingen 
Med Funksjonsvelgeren kan du 
velge hvor lenge strobelyset skal 
blinke som minimum 
når den mottar en 
varsling. Som 
standard varsler 
strobelyset minimum 
15 sekunder. Tabellen viser de 
alternativene du kan velge 
imellom. 
 
Posisjon Holdetid (s) 

0 15 sek. 
1 1 sek. 
2 2 sek. 
3 5 sek. 
4 10 sek. 
5 30 sek. 
6 60 sek. 
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4. Daglig bruk 

Varsling 
Hendelser som oppstår i 
FlexiBlink LIFE-anlegget varsles 
automatisk med blinkende lys. 
 
 
 
 
5. Viktig informasjon 
• Produktet kan rengjøres med 

en myk, lett fuktet klut 
• Produktet er for innendørs 

bruk 
• Temperatur: 10 °C – 40 ºC 
• Nødstrømbatteri m/ 

kontinuerlig ladefunksjon 
finnes som tilbehør. 

Bruksbegrensninger: 
Kun tillatt benyttet innen 
EU/EØS. 

Resirkulering 
Produktet 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. 
 
6. Tekniske data 
Dim. (bxhxd):  85x85x65mm 
Vekt:   150 gram 

(uten strøm-
forsyning) 

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 
MHz 

Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Driftsspenning: 15 VDC 
 
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
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7. Feilsøking  
Problem Mulig årsak Løsninger 
Får ikke sammenkoblet – 
indikatorlampe lyser rødt 

Sammenkobling mislykkes 
pga. for lang avstand 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre og prøv igjen 

Enheten er allerede 
sammenkoblet med andre 
enheter. 

Nullstill sammenkobling. 
Vennligst prøv igjen. 

Feil rekkefølge på 
sammenkoblingen 

Trykk to ganger på LIFE-
knappen på en enhet i det 
eksisterende system, og kun 
én gang på den nye enheten 

Indikatorlampen fortsetter 
å blinke grønt etter 
sammenkobling 

Er det trykket to ganger på 
den ene enhetens LIFE-
knapp? 

Trykk en gang til på LIFE-
knappene for å avbryte. Prøv 
igjen. 

Leter fortsatt etter nye 
enheter. 

Trykk en gang til på LIFE-
knappen for å avbryte. Prøv 
igjen. 

Varsling mottas ikke Ikke sammenkoblet Koble ut siste enhet og koble 
sammen igjen 

Manglende dekning Forsøk å flytte enhetene 
nærmere hverandre eller sett 
opp repeater 

Tomt batteri i sender Bytt batteri i sender 
Sender virker ikke Les bruksanvisning til sender 
  

 
 
Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, 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 

Tlf.: +47 33 47 33 47 


