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1. Innledning 
IRIS-Touch er en 
mottaker/varsler som tar imot 
trådløse signaler fra FlexiBlink 
detektorer/sendere montert i 
boligen din.  
 
FlexiBlink 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 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 sender 
som du trenger for sikkerhet og 
dagligliv. 
 

 
 
 
 
IRIS-Touch kan også melde fra 
hvor brannalarmen er utløst. Det 
er viktig hvis du har flere 
røykvarslere i huset. Den gir 
også beskjed om hvilken 
røykvarsler som trenger 
batteribytte. 
IRIS-Touch har også en avansert 
nabovarslings-funksjon, som 
muliggjør brannsikkerhet mellom 
boenheter.  
 
I tillegg til å fungere som en 
varslingsmottaker kan IRIS-
Touch benyttes som talende 
klokke, vekkerklokke og 
nedtellingsur/timer. 
 
 
IRIS-Touch er monteringsfri – 
batterieliminatoren settes i 
kontakten på veggen. Det er alt. 
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2. Oversikt 

I pakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utvendig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lys (Høyre og venstre side) 
 Skjerm med touch 
 HJEM knapp 
  Mikrofon for taleinnspilling  
 Høyttaler  
 Volum opp/ned 
 Avtakbar fot 

Baksiden 

 
 
 
 Huskodebryter 
 Funksjonsbryter 
 Tilkobling strømforsyning 
 Lydutgang for 

teleslynge/streamer 
 Antenne 

Figur 2 Baksiden

IRIS-Touch 
Med avtakbar fot og 
festebrakett for vegg 

Strømforsyning 

Figur 1 Framsiden 
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Huskodebryter 
(fabrikkinnstilling) 

3. Komme i gang 

Plassering 

IRIS-Touch kan stå på et bord i 
den medfølgende sokkelen, eller 
skrus opp på vegg med den 
medfølgende braketten. 

 Tips 
Ikke monter braketten før du har 
kontrollert at strømledningen er 
lang nok 

Stille inn huskode 

Du finner 
Huskode-
bryteren bak på 
IRIS-Touch. 
 

I FlexiBlink sørger huskoden for å 
varsle kun hos deg – og ikke hos 
dine naboer som også har 
FlexiBlink.  

 Viktig 
Bruk aldri fabrikkinnstillingen 
Velg en tilfeldig huskode. Dette 
gjøres ved å velge en 
kombinasjon av bryterne 1 – 9. 
Pass på at alt FlexiBlink utstyr i 
boligen har eksakt samme kode. 
Forsikre deg om at du leser 
tallrekken på huskodebryteren 
riktig vei på alle produktene.  

Tilkobling 

Sett strømforsyningen i kontakten 
på veggen og plugg ledningen 
inn i IRIS-Touch. Du vil nå se at 
skjermen starter – og melder 
med tale at den er «Klar til bruk» 
når den har startet opp. 

 
 
IRIS-Touch er nå klar til bruk. 
Dersom du ønsker å gjøre 
endringer på oppsett, stille klokke 
og lignende – se kapittel 7. 
 

4. Daglig bruk 

Varsling 

IRIS-Touch fungerer som 
varslingsmottaker uten noen som 
helst aktiv bruk. Hendelser som 
oppstår i boligens FlexiBlink-
anlegg varsles automatisk med 
lyd, lys og bilde – samt tale 
dersom dette er aktivert. 
 
IRIS-Touch husker siste varsel 
en tid. Ved å ta på skjermen 
innen to minutter etter at 
varslingen er ferdig vil du se 
hvilket varsel som ble vist. 
Ønsker du å se på klokken i 
denne perioden – trykk på HJEM 
knappen. 

Avbryte varsel 

Dersom man ønsker å stoppe et 
pågående varsel kan man berøre 
skjermen eller trykke på HJEM-
knappen. Varselet vil nå stoppe 
umiddelbart. Dersom en 
brannalarm stoppes på denne 
måten vil kommende, nye, 
alarmer innen ett minutt varsles 
med kun symbol og lys. 
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Justere volum 

Benytt volumbryter (pluss/minus) 
på høyre fremside av IRIS-Touch 
for å justere lydstyrke på daglige 
varslinger. Alarmer varsles alltid 
med full styrke. 

Klokke 

Dersom klokken er stilt og 
aktivert (se kapittel 5), vises 
klokke og dato når skjermen 
berøres eller HJEM-knappen 
trykkes. 
 
Ved aktivert talende klokke, vil 
også tidspunkt og dag leses opp 
automatisk. 

Vekkerklokke 

IRIS-Touch har en 
innebygget vekkerklokke. 
Trykk på klokkesymbolet 

nede i høyre hjørne for å slå 
av/på alarmen, samt velge 
tidspunkt. Det kan også velges 
om man ønsker slumre-funksjon 
og om man ønsker alarm på 
faste dager. Trykk på tilbake på 
skjerm eller HJEM-knapp når 
innstillingen er ferdig. 
 
Alarmtidspunktet vil nå vises ved 
siden av klokkesymbolet nederst 
til høyre på skjermen. 
 
Vekkerklokken varsler med lyd 
og lys på skjermen. Den er også 
forberedt til å varsle trådløst til 
sengevibrator.

 

Nedtellingsur (Timer) 

IRIS-Touch har et praktisk 
nedtellingsur.  
Dette vises med gjenstående tid 
på skjermen når timeren er 
startet. 
 

5. Meny 
IRIS-Touch har en brukermeny 
for å stille vekkerklokke, justere 
dato/tid, starte nedtelling/timer 
samt se informasjon om 
produktet og hvilke funksjoner 
som er valgt. 
 
Trykk og hold HJEM-knappen 
inne i 2 sekunder. En meny vil nå 
vises. Menyen kan ha flere sider. 
Du kan bla mellom sidene ved å 
trykke på pilene nederst på 
skjermen. 
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 Viktig 
Når meny og innstillinger vises 
på skjerm mottas ikke varslinger. 
Dette inkluderer innstillinger for 
vekkerklokke og timer/nedtelling 

Vekkerklokke 

Her velges alarmtidspunkt samt 
om alarmen skal være aktiv eller 
ei. Det kan også velges om man 
ønsker slumre-funksjon og om 
man ønsker alarm på faste 
dager. Dette er samme side som 
åpnes om man trykker på 
vekkerklokkesymbolet nederst til 
høyre på skjermen. Ved 
aktivering av vekkerklokke 
aktiveres også klokkevisning 
automatisk. 

Timer/Nedtelling 

Velg Timer i menyen, sett 
nedtellingstid og trykk START.  
 
For å avbryte en pågående 
nedtelling, trykk på visningen av 
nedtellingsuret og deretter 
«STOPP». 
 
.

 

Klokkeinnstillinger 

Her kan man velge om klokke 
skal være aktivert, og hva slags 
type klokke som skal vises 
(digital/analog). Man kan også 
slå talende klokke av/på samt 
velge om den skal fortelle hvilken 
ukedag det er. Det kan også 
aktiveres mulighet for visning av 
tid på døgnet (morgen/kveld/natt 
o.l.) 

Justere klokke 

Her stilles klokke og dato. Velg 
korrekt dato og tidspunkt – trykk 
deretter «Endre» for å stille til 
valgt tid. 

Funksjonsbryter 

Her vises valgt huskode samt 
funksjonsbryterens innstillinger. 
Det er ikke mulig å endre 
innstillinger her. Bryterne 
betjenes bak på IRIS-Touch. 

Informasjon 

Her vises programvareversjon. 
Benyttes ved henvendelser til 
Vestfold Audio AS. 
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6. Grunninnstillinger 
IRIS-Touch er utstyrt med en 
funksjonsbryter på baksiden.  
 

Daglige signaler/Kun 
alarmer– bryter 1

Dersom du ønsker at IRIS-Touch 
ikke skal varsle deg om daglige 
hendelser som for eksempel 
dørklokke og telefon, kan du 
skyve bryter 1 opp.  
IRIS-Touch vil nå kun varsle 
alarmer – som for eksempel 
komfyrvakt, røykvarsler o.l. 
 

Nabovarsling – 
bryter 2 

Dersom du ønsker å bli varslet 
ved brann eller innbrudd hos 
naboer med FlexiBlink 
varslingssystem, kan du skyve 
bryter 2 opp. IRIS-Touch vil 
varsle disse alarmene fra alle 
naboer innen rekkevidde. 
IRIS-Touch kan også settes til 
kun å varsle fra valgte naboer – 
se kapittel 7. I disse tilfellene skal 
nabovarsling sette i stilling ned. 
NB!  Nabovarsling går kun på 
alarmsignaler, og ikke for 
eksempel telefon og dørklokke.  
 

Tale –  
bryter 3 

Bryter 3 er for å slå tale på/av. 
Tale er som standard deaktivert. 
Ved å skyve bryter 3 ned, 
aktiveres talefunksjonen. Da får 
man varsling med både 
varslingslyd og beskrivende tale. 
Brannvarsel spilles alltid av med 
tale. 

 
 
 
 
 

Sengevibrator –  
bryter 4 

Bryter 4 er for å velge kanal A/B 
ved varsling fra Iris Touch til 
sengevibrator. Kanel A er 
standard kanal. Hvis man har 
flere sengevibratorer, kan man 
her velge mellom to forskjellige 
kanaler for separat varsling til 
sengevibrator. Les brukerhånd-
bok til sengevibrator for 
innstillinger på sengevibrator. 
 

Skjermlås –  
bryter 5 

Bryter 5 er for låsing av volum og 
menyer. Ved å skyve bryter 5 
opp, låses volum til gjeldende 
nivå. Denne innstillingen holdes 
selv etter strømbrudd, og ved 
forsøk på volumjustering vil det 
komme beskjed på skjermen at 
skjermen er låst. I denne 
innstillingen spiller ikke IRIS-
Touch av «Klar til bruk» ved 
oppstart. Det vil ikke være mulig 
å gjøre endringer på oppsettet i 
skjermen når låsen er på. 
 
Kombinasjoner av funksjonene 
kan kombineres fritt etter behov 
med bryter 1 til 3 og 5. Bryter 4 
og 6 er reservert for fremtidige 
behov. 
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7. Avanserte innstillinger 
IRIS-Touch har en rekke 
muligheter for tilpasning, som 
ikke er nødvendige å benytte til 
daglig.  
Avansert kontrollpanel er kun for 
teknisk personell og benyttes 
typisk ved installasjon eller 
endring etter behov 
 

 

 

Åpne avansert kontrollpanel 

For å åpne kontrollpanelet, trykk 
og hold HJEM-knapp inne. Straks 
etter at HJEM-knapp er trykket, 
trykk én gang på VOLUM NED 
og én gang på VOLUM OPP. 
Fortsett å holde HJEM-knapp 
inne i ca. 2 sekunder inntil 
kontrollpanelet vises. 
 
Kontrollpanelet består av to sider, 
og man kan enkelt hoppe mellom 
disse ved å trykke på pilene i 
bunnen. 

 
 

 Viktig 
Når kontrollpanel og innstillinger 
vises på skjerm mottas ikke 
varslinger 

Innstillinger 

Her kan man slå av/på følgende: 
 Lysvarsel 

Blinkende lys i front 

 Synsforsterket modus 
Økt tydelighet på symboler 

I dette valget kan også styrken 
på skjermens baklys og styrken 
på blinkende lys i front justeres. 
Dette kan være nyttig for 
eksempel ved bruk på soverom. 

Tilpasse 

Her kan man endre tekst som 
vises ved de forskjellige 
varslingene. IRIS-Touch tillater 
også innspilling av nye 
talebeskjeder. Vær oppmerksom 
på at kun varslinger som har blitt 
mottatt av IRIS-Touch kan 
tilpasses. (Sender må aktiveres 
minst én gang dersom man 
ønsker å tilpasse varselet.) 

Nabovarsel 

Dersom det ikke er ønskelig med 
nabovarsel fra alle naboer, kan 
opp til åtte huskoder fra naboer 
legges inn her. For hver nabo 
kan man legge inn et navn, samt 
velge hva slags type varsel man 
ønsker å motta (brann, tyveri, 
epilepsi og assistanse). 
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Varslinger 

Her vises en liste over mottatte 
varslinger den siste tiden. Dette 
kan være praktisk ved 
installasjon og feilsøking. 

Funksjonsbryter 

Her vises valgt huskode samt 
grunninnstillinger fra 
funksjonsbryteren. Det er ikke 
mulig å endre innstillinger her, 
kun vise hvilke valg som er gjort 
på bryterne bak. 

Informasjon 

Her vises programvareversjon og 
lignende.  

Vedlikehold 

Her kan oppsett fra gjeldende 
skjerm lagres til minnepenn. 
Dette kan være nyttig om man 
ønsker å kopiere en tilpasset 
skjerm med egne tekster og lyder 
til flere andre skjermer. 
 
Programvare kan også 
oppdateres her. Enten via 
internett eller via USB. Kontakt 
Vestfold Audio AS ved behov for 
hjelp. 
 
IRIS-Touch kan også settes 
tilbake til fabrikkinnstilling her. Da 
blir alle lyder og tilpasninger slik 
den leveres originalt. 

 

8. 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 

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. 
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9. Tekniske data 
Dim. (bxhxd):  218x165x40mm 

(uten veggfeste og fot) 
Radiofrekvens: 142.475MHz 
Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 

 

10. Feilsøking  

Problem Mulig årsak Løsninger 
Varsling mottas ikke Feil huskode Kontroller at huskode er lik 

på sender og IRIS-Touch
 Manglende dekning Forsøk å flytte enhetene 

nærmere hverandre 
 Manglende dekning Sett opp repeater 
 Tomt batteri i sender Bytt batteri i sender 
 Sender virker ikke Les bruksanvisning til sender
Varsling mottas, men 
ingen lyd 

Volum justert ned Forsøk å justere opp volum 

 Lyd avslått Kontroller at lyd ikke er 
avslått i avansert 
kontrollpanel. Se kapittel 7

Varsling mottas med lyd, 
men ingen tale 

Tale avslått Kontroller at tale ikke er 
avslått (funksjonsbryter 3)

Varsling mottas, men 
ingen lysblink 

Lys avslått Kontroller at lys ikke er 
avslått eller justert for lavt i 
avansert kontrollpanel. Se 
kapittel 7 

Klokken viser feil 
tidspunkt eller dato 

 Still klokken. Se kapittel 5 

Klokken viser feil 
tidspunkt etter  
strømbrudd 

Klokkebatteriet er tomt for 
strøm 

Klokkebatteriet lades opp 
over lang tid. Batteriet bør 
lade i minst 4 dager før man 
tar ut strømmen 

Hvordan slette 
innspillinger og 
tilbakestille innstillinger? 

 Se kapittel 7 

 
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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