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Innledning 
JUNIOR lommevibrator, Universell hører til i FlexiBlink familien. Denne versjonen av 
JUNIOR er tiltenkt hørselshemmede for bruk i hjem, på arbeid, i skole og på fritiden. 
Den indikerer 12 spesifikke varslingsårsaker, slik at den bør dekke behovet for både 
barn, yrkesaktive og eldre. 
Du kan ha JUNIOR i lommen, i den medfølgende bærevesken eller i halssnoren. 
 
Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen 
Første del av denne bruksanvisningen omfatter en veiledning i daglig bruk av JUNIOR. 
Vi anbefaler at du setter deg inn i disse kapitlene: 

 Oversikt over betjeningspanelet (side 5) 
 Nødvendige innstillinger før bruk (side 6) 
 Daglig bruk av lommevibratoren (side 8). 

Andre halvdel av bruksanvisningen er skrevet for et noe mer teknisk orientert 
personell.  
 
Varslingsmåter 
JUNIOR varsler med kraftig vibrasjon, sterkt lysblink, lyd og symboler. 
Daglige hendelser varsles på en rolig måte, med moderat vibratorintensitet. Alarmer 
har en tiltakende, hissig form for varsling hvor vibrasjonen er spesielt kraftig.  
Kombinasjon lys/vibrasjon benyttes for å skille mellom varslingsårsaker. 
Du kan, om ønskelig, på en enkel måte stenge for varsling med lyd. 
 
Batteri 
JUNIOR har innebygd oppladbart batteri og automatisk ladesystem. Som en regel bør 
du lade daglig, selv om JUNIOR har kapasitet til flere dagers bruk mellom hver lading. 
 
Rekkevidde 
Når den ligger i lommen, kan JUNIOR brukes i vanlig enebolig/leilighet og i hagen 
utenfor. 
Dersom man har behov for varsling over større avstander, kan man enten bruke 
medfølgende halssnor, FlexiBlink Repeater eller i kombinasjon med andre av våre 
produkter. Ta kontakt med Vestfold Audio for nærmere opplysninger. 
 
Tilpassing ved spesielle varslingsbehov 
JUNIOR bærer i seg mye av konseptet til varslingsmottakeren IRIS. Derfor er den meget 
godt egnet når man har spesielle varslingsbehov i hjem og på arbeidsplass. Kombinert 
med våre sendere, utgjør lommevibratoren JUNIOR og IRIS en solid varslingspakke som 
er tilpasset brukernes behov. 
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Overblikk over betjeningspanelet 

Framsiden av JUNIOR består av et betjeningspanel. Der finner du to betjenings-
knapper og åtte små indikatorer (lys).  

Med Strømknappen          slår du JUNIOR av og på.  
Når JUNIOR er påslått, vil lyset i denne knappen blinke grønt.  

Stoppknappen          avbryter varslingen.  

Batterisymbolet       blinker rødt når du må lade JUNIOR.  
 
Ved varsling vil lyset ved ett av symbolene blinke samtidig som vibrasjon 
starter. Dersom to varslinger kommer tett på hverandre, vil eldste melding 
vises med fast lys. 
Lys i symbolene sammen med vibrasjon benyttes for å angi varslingsårsaken. 
Hvis varsling med vibrasjon slås av, vil lysene angi hovedårsaken. 
 
Disse varslingsårsakene meldes slik på denne versjonen:  
 
Varslingsårsak Lys i 

symbol 
Vibrasjons-
mønster 

Dørklokke 1 Korte pulser 
Porttelefon 1 Lange pulser 
Brann - Røykvarsler 2 Korte pulser 
Brann – Sentral 
anlegg 

2 Lange pulser 

Fasttelefon 3 Korte pulser 
Mobiltelefon 3 Lange pulser 
Barnet har stått opp  4 Korte pulser 
Barn gråter  4 Lange pulser 
Påkalling – daglig 5 Korte pulser 
Påkalling - alarm 5 Lange pulser 
Vandring inne /  
andre daglig 

6 Korte pulser 

Vandring ute /  
andre alarm 

6 Lange pulser 
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Illustrasjonen nedenfor viser utvendige funksjoner på JUNIOR. 
 
NB! Symbolene på bildene videre i dette dokumentet er generelle for 

illustrasjon. Det er ikke slik denne versjonen av JUNIOR blir levert. Se 
foregående side for korrekt symboloversikt.  

 
 

 
 
  

 

Ladekontakt 
Tilkoblingspunkt for 
batterieliminator. 

Strømknapp 
Slår lommevibratoren 
av/på. Tidsforsinket 
reaksjon (på samme 
måte som i mobil-
telefoner. 
 

Symboler og lys 
Blinkende lys ved bildet 
som symboliserer 
varslingen. 

«På»-indikator 
Korte blink hvert 
4. sekund når lomme-
vibratoren er påslått. 

Stoppknapp 
Stanser varsling. 

Batteri-/ladetilstand 
Vanligvis slukket. Blinker 
når batteriet må lades. 
Lyser konstant mens 
lading pågår. Slukker når 
lading er fullført. 

Lysvarsling 
Område med blinkende 
sterkt varsellys. 

Lydvarsling 
Lydåpning. 

Bæresnor/utvendig antenne 
Bæresnor rundt halsen.  
Øker rekkevidden. 
Trekk ut gummiproppen og skru 
antennen i hullet.  

Kraftig vibrator 
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Nødvendige innstillinger før bruk 

Om Huskodebryteren og Funksjonsbryteren 

I FlexiBlink sørger Huskoden for å varsle kun hos deg – og ikke 
hos dine naboer. Med Funksjonsbryteren kan imidlertid et 
naboskap gå sammen om å varsle hverandre ved brann og 
innbrudd. Dette kan du lese mer på neste side under 
Stille inn Funksjonsbryter – Nabovarsling. 
Du finner Huskodebryteren og Funksjonsbryteren under det gjennomsiktige 
dekselet på baksiden av JUNIOR. 

Ta av og sette på bakdekselet 

Stille inn Huskoden 

Pass på at alle FlexiBlink sendere og mottakere bruker koden du valgte, inklusiv 
JUNIOR. Velg en tilfeldig huskode, eller eventuelt kopier huskoden fra et annet 
FlexiBlink produkt i boligen din. Forsikre deg om at du leser 
tallrekken på huskodebryteren riktig vei. 
Dette gjelder både JUNIOR og det produktet 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 Funksjons-
bryteren er nødvendig.  

Huskodebryter 

Funksjonsbryter 

Huskodebryter 

2. Sette dekselet tilbake på plass 
Pass på at de to ørene entrer sporene i 
JUNIOR. 
Skyv så dekselet sideveis til det sitter på 
plass. 

Dekselet skyves 
sideveis på plass 

Øre 

Øre Spor 

Spor 

1. Ta av bakdekselet 
Sett enden av skrutrekkeren ned i 
låsespalten ved dekselet. 
Trykk ned og vipp lokket til siden. 
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Funksjonsbryter 

(fabrikkinnstilling) 
 

Stille inn Funksjonsbryteren 

Junior utstyrt med en Funksjonsbryter. Levert fra fabrikk er 
bryter 1 og 2 av og bryter 3 på. Du trenger ikke endre på 
fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for funksjonene 
forklart nedenfor. 
 
Alltid sterk vibrasjon – bryter 1 

I enkelte situasjoner har man bruk for ekstra kraftig vibrasjon i JUNIOR, uansett 
hvilke hendelser den varsler om. Skyv da bryter 1 i stilling ON (på). 
 
Nabovarsling – bryter 2 

Dersom du ønsker å bli varslet ved brann eller innbrudd i hos naboer som har 
FlexiBlink varslingssystem, kan du skyve bryter 2 i stilling ON (på). 
NB! Du vil ikke bli varslet når naboer tester røykvarslerne sine. 
 
Bryter 3  

JUNIOR kan benyttes som en liten putevibrator for vekking på tid, når den 
benyttes sammen med varslingsmottakeren IRIS Touch. Når vekkerklokken 
starter i IRIS Touch, vil den sende trådløst signal som kan få JUNIOR til å 
vibrere. 
Sett Bryter 3 til stilling ON (på) for å slå på vekkefunksjonen i JUNIOR. 
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Daglig bruk av lommevibratoren 

På de følgende to sider vil vi vise deg hvordan JUNIOR enkelt kan brukes i det 
daglige. 
 
 

Slå lommevibratoren på og av 

 
 

Stanse en varsling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stans varsling 
Trykk én gang på Stoppknappen            . 
Vibrasjon, sterkt lysblink og lyd stanses. 
Et nytt trykk på Stoppknappen vil slukke lyset ved det/de 
aktuelle symbolet/symbolene. 
 
Symboler og lys 
Lyset ved det aktuelle symbolet vil fortsette å blinke i 45 
sekunder etter at Stoppknappen ble trykket på én gang. 

Dersom det skulle komme en annen varsling innen 
45 sekunder er gått, vil lyset ved dette symbolet blinke, mens 
lyset ved det første vil være fast. 

Slå på 
Trykk på Strømknappen           og hold den 
inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kjører en rask 
selvtest (bl.a. lys og vibrasjon).  
Deretter viser grønne blink at lommevibra-
toren er påslått. 
 
Slå av 
Trykk på Strømknappen           og hold den 
inne i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med 
to korte vibrasjoner. Da er den avslått. 
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Stenge og åpne for varsling med lyd 
Dersom du ønsker en stille form for varsling, kan du på en enkel måte stenge for varsling 
med lyd. Junior skal være påslått når du stenger/åpner for lydvarsling.  
 

 

Melding om svakt batteri 

 

Lading  
JUNIOR har oppladbart batteri og innebygd automatisk lader.  
Det kan gå flere dager mellom hver gang du må lade. Mange foretrekker å lade hver natt – 
omtrent som en mobiltelefon. Ladetiden er om lag seks timer dersom batteriet er helt tomt 
for strøm. 

 

 

  

Sette til opplading 
Sett batterieliminatoren i kontakten på veggen. 
Trykk ladepluggen på plass i ladekontakten på siden av 
JUNIOR.  
 
Batterisymbolet ved opplading 
Det røde lyset i batterisymbolet       tennes og lyser nå 
kontinuerlig inntil opplading er fullført. Da slukker lyset. 

Stenge for lydvarsling 
Trykk på Stoppknappen           og hold den inne 
i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med to korte 
lyder. Heretter vil den ikke varsle med lyd. 
 
Åpne for lydvarsling 
Trykk på Stoppknappen           og hold den inne 
i ca. 2 sekunder, til JUNIOR kvitterer med en lang lyd.  
Heretter vil den varsle med lyd. 

Når lyset i batterisymbolet        blinker, er det 
ca. 6 timer driftstid igjen på batteriet. 
 
Én gang i timen vil JUNIOR minne deg om at det er 
behov for lading; et kort støt i vibratoren og en kort 
lyd (dersom du har valgt varsling med lyd). 
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Spesielle innstillinger 

Innledning 
Du trenger ikke å sette deg inn i dette avsnittet 
for å bruke JUNIOR i det daglige. 
Dersom du i din situasjon likevel trenger å stenge 
for varsling med det sterke lyset, eller ikke vil ha 
vibratorvarsling, kan du følge veiledningen neden-
for. 
Vi gjør oppmerksom på at selv om du uforvarende 
skulle stenge for alle tre varslingsformer (sterkt lys, 
lyd og vibrasjon), vil JUNIOR likevel varsle deg med 
vibrasjon og markere hendelsen med et symbol. 
 
Illustrasjonen til høyre bør sees i sammenheng 
med veiledningen til de tre stengnings- og åpnings-
mulighetene.  
 
Utgangspunktet for «Spesielle innstillinger» er at 
JUNIOR skal være avslått. 
 
 
 

Stenge og åpne for varsling med STERKT LYS 

1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått. 

2. Trykk og hold inne Strømknappen           inntil lyset ved dørsymbolet tennes. Samtidig 
ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så straks Strømknappen          . 
Du har nå kommet til Lysvarsling. Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt 
selvtesten.  

3. Med Stoppknappen           kan du nå stenge eller åpne for Lysvarsling. Tent lys ved 
barnesymbolet viser at du har åpnet for Lysvarsling. 

4. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du tre ganger på Strømknappen          . 
Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med sterkt lys som 
du nettopp valgte. 

 

Stenge og åpne for varsling med LYD 
1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått. 

2. Trykk og hold inne Strømknappen           inntil lyset ved dørsymbolet tennes. 
Samtidig ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så straks Strømknappen          . 
Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt selvtesten. 
Nå må du gå videre til Lydvarsling, slik punkt 3 nedenfor forklarer. 
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3. Trykk én gang på Strømknappen          . Nå tennes lyset ved flammesymbolet, 
samtidig som du hører en kort varslingslyd.  
Du har nå kommet til Lydvarsling. 

4. Med Stoppknappen           kan du nå stenge eller åpne for Lydvarsling. Tent lys ved 
assistansesymbolet viser at du har åpnet for Lydvarsling. 

5. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du to ganger på Strømknappen          . 
Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med lyd som du  
nettopp valgte. 
 

Stenge og åpne for varsling med VIBRASJON 
1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være avslått. 

2. Trykk og hold inne Strømknappen          inntil lyset ved dørsymbolet tennes. Samtidig 
ser du ett blink i det sterke lyset. Slipp så straks Strømknappen         . 
Dette tar omlag 8 sekunder fra JUNIOR har kjørt selvtesten. 
Nå må du gå videre til Vibratorvarsling, slik punkt 3 nedenfor forklarer. 

3. Trykk to ganger på Strømknappen         . Nå tennes lyset ved telefonsymbolet, 
samtidig som du kjenner en kort vibrasjon. 
Du har nå kommet til Vibatorvarsling. 

4. Med Stoppknappen          kan du nå stenge eller åpne for Vibratorvarsling. Tent lys 
ved faresymbolet viser at du har åpnet for Vibratorvarsling. 

5. Dersom dette var alt du ville endre, trykker du én gang på Strøm- 
knappen         . Nå er JUNIOR i vanlig drift igjen, og med den innstilling for varsling med 
vibrasjon som du nettopp valgte. 

 

Tilbakeføre til fabrikkinnstillingene 
JUNIOR blir levert med en innebygd kopi av fabrikkinnstillingene. Med et enkelt grep kan du 
tilbakeføre (reset) JUNIOR til de opprinnelige innstillingene: 

1. Utgangspunkt: JUNIOR skal være påslått. 
2. Trykk samtidig på Strømknappen           og Stoppknappen           og hold dem begge 

inne i ca. 10 sekunder, til JUNIOR kvitterer med: 
 Et blink med alle lys i membranpanelet 
 Et blink med det sterke lyset 
 Lydsignal 
 Vibrasjon 

Dette skjer samtidig, og varer i ca. 1 sekund. 
Deretter slår JUNIOR seg automatisk av.  
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Enkel feilretting 
Feilsymptom Mulig årsak til feil 
Ingen varsling  Riktig huskode? (Sjekk huskode med senderne i boligen.) 

 Lad opp batteriet: Koble til laderen og plugg den i kontakten 
Ingen varsling Du er for langt unna senderen. 
Manglende varsling Tilbakefør til fabrikkinnstilling – se avsnittet over. 

 

Teknisk informasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord 

www.vestfoldaudio.no 
tel. 33 47 33 47 

 

Info 
Bruksområde: Innendørs 
Batteri: 7,4V litium Polymer 
Lader:  230VAC/15VDC 
Det er normalt at både Junior og batteri-
eliminatoren blir svakt varme under opplading. 
 
Sendereffekt: 10mW e.r.p. 
Radiofrekvens:142,475 MHz 
 
Bruksbegrensninger: 
 

Kun tillatt benyttet i Norge 

Produsent 
Vestfold Audio AS 
3241 Sandefjord 
 
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 

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk 
JUNIOR er designet for innendørs bruk. Dersom du 
skal bruke den ute, må du beskytte den mot 
fuktighet/ regn. Av sikkerhetsmessige årsaker må 
du under ingen omstendighet lade JUNIOR utendørs 
eller i våtrom. 

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.   
Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes 
eller lades opp. 
 
Utfyllende informasjon om hvordan 
hjelpemiddelet skal brukes 
Se øvrig del av bruksanvisningen. 
 
Rengjøring utført av bruker 
Du kan tørke av JUNIOR med en fuktig klut med 
mildt såpevann. Batterieliminatoren og ledning 
skal du ikke rengjøre. 
 
Vedlikehold utført av bruker 
JUNIOR er vedlikeholdsfri. 
 
Lagring når ikke i bruk 
Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 
 
Utfyllende om feilindikasjoner 
Se avsnittet om Melding om svakt batteri. 


