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1. Innledning 
STROBO-H (hvit/klar) og 
STROBO-R (rød) er 
mottakere/varslere som tar imot 
trådløse signaler fra FlexiBlink 
systemet og varsler med kraftig 
blinkende lys.  
 
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 sendere 
som du trenger for sikkerhet og 
varsling. 
 
STROBO-H og STROBO-R er 
monteringsfri – 
batterieliminatoren settes i 
kontakten på veggen. Det er alt. 
 

2. Oversikt 

I pakken 

 
STROBO-H eller 

STROBO-R 
Strømforsyning

 

Utvendig 

 
 
 Lys (Hvit eller rød) 
 Låsespor i hvert hjørne 

Under frontlokk 

 
Figur 2 Under frontlokk 

  Huskodebryter 
 Strømtilkobling 
 
 
 


 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


Figur 1 Framsiden 



 

3 

Huskodebryter 
(fabrikkinnstilling) 

3. Komme i gang 

Plassering 

Strobolysene festes på vegg med 
borrelåstape eller skruer. 

Stille inn huskode 

Du finner 
Huskode-
bryteren bak det 
blanke 
frontlokket . 

Åpne frontlokket med en 
skrutrekker eller lignende, i 
låsesporene i hvert av de fire 
hjørnene . 
 
I FlexiBlink sørger huskoden for å 
varsle kun hos deg – og ikke hos 
naboer som eventuelt 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 strobolyset.  
 

4. Daglig bruk 

Varsling 

Hendelser som oppstår i 
FlexiBlink-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. 

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: 142.475MHz 
Driftsspenning: 15 VDC 
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7. Feilsøking  

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

på sender og STROBO-H/R
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

STROBO-H/R varsler 
hendelser, men ingen 
sendere er aktivert. 

Huskode Forsøk å bytte huskode på 
alle sendere og mottakere. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
www.vestfoldaudio.no 

Tlf.: +47 33 47 33 47 


