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Teknisk informasjon 
Produsent 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12 
3241 Sandefjord 
www.vestfoldaudio.no 
Tekniske spesifikasjoner 

Bruksområde: Innendørs. 
Batterieliminator: 230VAC/15VDC 
Strømforbruk: Mindre enn 1 watt i hvilestilling. 
Radiomottaker: 142.475 MHz 
Bruksbegrensninger: 
 

 
Kun tillatt benyttet i Norge 
 
 

Advarsler i forbindelse med bruk 

Isbjørnlampetten er designet for innendørs 
bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i 
våtrom eller utendørs.  
 
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.   
 

Rengjøring som kan utføres av bruker 
Du kan tørke av Isbjørnlampetten utvendig 
med en fuktig, godt opp-vridd klut med mildt 
såpevann. 
 
Vedlikehold som kan utføres av bruker 
Isbjørnlampetten er vedlikeholdsfri. 
 
Lagring når ikke i bruk 

Oppbevares på et tørt sted. 
 
Utfyllende om feilindikasjoner 

Se avsnittet Meldinger om svakt batteri i 
FlexiBlink sendere. 
 
Utfyllende informasjon finnes under 
Veiledning for Personell. 
 
Returordning 
Defekt produktet skal behandles som  
EE-avfall og ikke kastes som restavfall. 
 
Samsvarserklæring 
Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på 
følgende internettadresse: 
www.vestfoldaudio.no/samsvar 
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Innledning 

FlexiBlink Isbjørnlampett B-ISB5e v2 er en mottaker/varsler som tar imot trådløse 
signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert i boligen din. Isbjørnlampetten vil 
varsle deg om så vel daglige hendelser som forhold av mer sikkerhetsmessig art, alt 
avhengig av hvilke detektor/sendere som er installert. Til daglige hendelser regner vi 
blant annet varsling av dørklokke og telefon, og sikkerhetsalarmer kan for eksempel 
være komfyrvakt og røykvarslere. 
Isbjørnlampetten kommer spesielt til nytte i stuen eller andre steder i boligen hvor du 
oppholder deg mye av dagen. 
 
Varsling blir utløst når f.eks. FlexiBlink Røykvarsler detekterer røyk. Røykvarsleren 
sender da straks brannmelding til alle mottakere/varslere i boligen. På lignende måte 
vil Dørklokkesender/Porttelefonsender varsle deg når noen ringer på døren og 
Telefonsender varsler når det ringer i telefonen. 
 
Isbjørnlampetten melder også fra hvor alarmen er utløst med tale hvis du vil. Det er 
viktig hvis du har flere røykvarslere i huset, men er nyttig også hvis du for eksempel 
har to inngangsdører med hver sin dørsender. 
 
Isbjørnlampetten er monteringsfri – batterieliminatoren settes i kontakten på veggen. 
Det er alt. 
 

Dette bør du lese 

Første del av denne bruksanvisningen gir deg en veiledning i daglig bruk av 
Isbjørnlampetten. 
Vi anbefaler at du setter deg inn i første del av bruksanvisningen (side 5 og 6): 

 Oversikt over indikatorer og volumkontroll. 

 Daglig bruk av Isbjørnlampetten. 

 Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sender. 

 Melding om bortfall av ladestrøm – hvis nødstrømsbatteri med ladefeilvarsel er 
installert og batterieliminatoren er tatt ut av kontakten. 

Andre del av bruksanvisningen (side 7-8) er et tillegg for personell som skal sette opp 
FlexiBlink i boligen din. 
 

Rekkevidde 

Isbjørnlampetten kan normalt monteres i enebolig/leilighet, men kan selvsagt også 
benyttes i andre hus og oppsettinger. 
Dersom man har behov for varsling over lengre avstander, kan man bruke FlexiBlink 
Repeater. 
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Isbjørnlampett-pakken inneholder 

 
 
  

Isbjørnlampett  

Batterieliminator 
(ledning inkludert) 
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Veiledning for bruker 

 

Daglig bruk av Isbjørnlampetten 

Batterieliminatoren skal alltid stå i kontakten på veggen. Med volumkontrollen bak på 
Isbjørnlampetten stiller du inn lydstyrken til daglige hendelser. Ved alarmer, slik som 
brann, får varslingen full lydstyrke. (Volumkontrollen forbikobles). 
 

Varslingsmåter og indikatorer 

Isbjørnlampetten varsler med forholdsvis sterke lysblink, lyd, tale og symboler. 
Daglige hendelser varsles på en rolig måte og med et lydnivå du selv bestemmer ved 
justering av volumkontrollen.  Alarmer har en spesielt oppmerksomhetsvekkende form 
for varsling, der lydnivået er spesielt høyt. 
Står funksjonsvenderen for tale på, vil lydsignal og tale vekselvis varsle hvilken hendelse som 
Isbjørnlampetten mottar fra detektorer/sendere. 
 

 
Lysblinkene i krystallglasset i isbjørnen er en generell varsling for å 
tiltrekke seg din oppmerksomhet. 

 
 
På framsiden av Isbjørnlampetten finner du tre symboler.  I senter av det enkelte 
symbol sitter en lysindikator ( lysdiode). Symbolene er: 

 
 
 
 

 
 
Når det f.eks. ringer på døren, tennes det gule lyset i dørsymbolet. På denne måten får 
du straks vite hva varslingen gjelder. 
 

Lydstyrke / volumkontroll 

Isbjørnlampetten vil også varsle deg med lyd. Alminnelige hendelser har rolige 
lydbilder og kan reguleres i styrke med volumknappen. Alarmer er mer inntrengende 
og vil alltid bli varslet med full lydstyrke. 
 

Volumknappen er plassert på baksiden av Isbjørnlampetten. Med den kan du 
bestemme hvor kraftig varslingslyd du ønsker ved alminnelige hendelser 
(daglige signaler). Du får svakere lyd ved å dreie knappen mot venstre. 

 
På baksiden av Isbjørnlampetten finner du også signaluttak for 
lydoverførings-systemer (teleslynge og FM-anlegg). 
  

Telefon 

Brann / 
røykvarsler 

Dørklokke / 
porttelefon 
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 Meldinger om svakt batteri i FlexiBlink detektor/sendere 

Isbjørnlampetten vil informere deg når det er på tide å skifte batteri i FlexiBlink 
Dørklokkesender/Porttelefonsender, Telefonsender eller Røykvarsler. Hvis Tale er 
aktivert, vil du også få beskjed om sengevibrator B-SVB5e mangler ladestrøm 
(eleminatoren tatt ut). 
 
Svakt batteri i Dørklokkesender/Porttelefonsender 
Når det er på tide å bytte batteriet i dørklokkesenderen/porttelefonsenderen, vil 
indikatoren i dørsymbolet blinke gult. 
Når du har byttet batteriet, bør du ringe på døra for å sjekke at varslingen er i orden. 
Blinkingen i dørsymbolet skal nå opphøre.  
 
Svakt batteri i Telefonsender 
Når det er på tide å bytte batteriet i telefonsenderen, vil indikatoren i telefonsymbolet 
blinke grønt.  
Når du har byttet batteriet, bør du få en bekjent til å ringe deg opp. Slik kan du sjekke 
at varslingen er i orden. Blinkingen i telefonsymbolet skal nå opphøre. 
 
Svakt batteri i Røykvarsler 
Når det er på tide å bytte batteriet i røykvarsleren, vil indikatoren i flamme-symbolet 
blinke rødt.  
Når du har byttet batteriet, bør du teste røykvarsleren ved å trykke på testknappen. 
Blinkingen i flammesymbolet skal nå opphøre. 
 
 

Meldinger om bortfall av ladestrøm – hvis BACKUP2 er installert 

Hvis nødstrømsbatteri med ladefeilvarsel er installert og batterieliminatoren tas ut av 
kontakten i veggen vil Isbjørnlampetten straks melde om dette. Er tale aktivert vil den 
også fortelle om dette med tale. 
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Huskodebryter 
(fabrikkinnstilling) 

Veiledning for personell 

Nødvendige innstillinger før bruk 

Stille inn huskode 

I likhet med alle andre FlexiBlink produkter, 
har B-ISB5e en huskodebryter. 
Varslingsanlegget i din bolig bør ha en 
tilfeldig valgt huskode. Den velger du selv. 
Pass på at alle FlexiBlink detektor/sendere og 
mottaker/varslere bruker koden du velger, inklusiv B-
ISB5e. NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen. 
 
Velg nå en tilfeldig huskode. Dette gjøres ved å velge en 
tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 – 9. Har man 
FlexiBlink utstyr fra før i boligen, innstilles huskodebryteren til den samme 
kombinasjonen av bryterne 1 – 9 som det øvrige utstyret i boligen.  Forsikre deg 
om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Dette gjelder både B-
ISB5e og det produktet som du eventuelt kopierer huskoden fra. 
Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå 
skal skyve de små bryterne i posisjon. 
Etter at du har stilt inn huskoden, bør du vurdere om innstilling av 
Funksjonsbryteren er nødvendig. 

Velge funksjoner 

B-ISB5e er utstyrt med en funksjonsbryter. Levert fra fabrikk er alle 
bryterne avslått. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med 
mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart nedenfor. 
 

Daglige signaler/Kun alarmer– bryter 1 
Dersom du ønsker at B-ISB5e ikke skal varsle deg om dørklokke og telefon, 
kan du skyve bryter 1 opp.  
B-ISB5e vil nå kun varsle alarmer – forhold av sikkerhetsmessig karakter 
(komfyrvakt, røykvarsler o.l.). 

 
Nabovarsling – bryter 2 
Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd i hos naboer innenfor 
den trådløse rekkevidden, som har FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve 
bryter 2 opp. B-ISB5e kan spesialtilpasses til kun å varsle fra en gitt liste 
naboer – kontakt leverandør for oppsett av en slik liste. I disse tilfellene skal 
nabovarsling settes i stilling ned. 
NB!  Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for eksempel 

telefon og dørklokke. Du vil heller ikke bli varslet når naboer tester 
røykvarslerne sine. 

  

Funksjonsbryter 

Huskodebryter 

Modusbryter 

Funksjonsbryter 
(fabrikkinnstilling) 
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Modusbryter 
(fabrikkinnstilling) 

 

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. 

 
Kombinasjoner av innstillinger 
Funksjonene kan kombineres fritt etter behov med bryter 1 til 3. 
Bryter 4 – 6 er reservert for fremtidige behov. 
 

Velge modus 

B-ISB5e utstyrt med en modusbryter. Levert fra fabrikk står bryteren i 
posisjon 0. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har 
behov for de funksjonene som blir forklart nedenfor. 
 

Installasjonsmodus – Sett vender i posisjon F 
Ved å sette venderen i posisjon F (vist på figur) settes B-ISB5e i 
installasjonsmodus. Dette medfører at B-ISB5e viser siste mottatte helt til en 
eventuell ny varsling inntrer. Dette er spesielt nyttig ved installasjon av 
dørklokke/porttelefonsender. Husk å sette bryter tilbake til 0 når 
installasjonen er utført. 

 

Feilsøking 

1. Isbjørnen blinker, men ingen lyd 
a. Forsøk å justere volum 

 
2. Isbjørn gir hverken lyd eller lys ved oppstart 

a. Kontroller at batterieliminatoren er koblet til. 
 

3. Isbjørn gir lyd og lys ved oppstart, men reagerer ikke på sendere 
a. Kontroller at huskode er korrekt 
b. Kontroller at funksjonsbryter Dagligsignaler/Kun alarmer står korrekt 
c. Forsøk å flytte senderen nærmere Isbjørn 
d. Dersom avstanden er for lang, kan rekkevidde økes ved å installere en 

eller flere repeatere. 
 

4. Isbjørn varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen 
a. Forsøk å bytte huskode 
b. Kontroller at funksjonsbryteren for Nabovarsel står korrekt. 

 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord 

www.vestfoldaudio.no 
tel. 33 47 33 47 


