
 
 
 

Akustisk Nivåindikator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne akustiske nivåindikatoren er beregnet for bruk i hjemmet, og 
er ment som et enkelt hjelpemiddel for blinde og svaksynte ved å 
varsle når et glass, kopp eller andre beholdere er fulle. Den skal kun 
brukes på flytende næringsmidler, og må aldri brukes på løsemidler 
eller andre kjemiske stoffer. 
Nivåindikatoren har varsling for to forskjellige væskenivåer. Det 
første varsles med en avbrutt pipetone og indikerer at glasset er 
nesten fullt, mens det andre varsles med en sammenhengende 
pipetone og varsler at nå er glasset helt fullt. 
Enheten er ikke justerbar, og guiden som sitter mellom 
metallpinnene må ikke fjernes, da dette kan føre til at den slutter å 
virke.   
 
Før du tar den i bruk. 
Når du pakker opp nivåindikatoren, er det lurt å teste at den virker. 
Fukt pekefingeren lett på tungen, og legg så pekefingeren slik at den 
berører alle de tre metallpinnene samtidig. Du skal nå høre en 
sammenhengende pipetone. 
 
 



 
Vanlig bruk. 
Heng nivåindikatoren på kanten av beholderen du ønsker å fylle slik 
at de tre metallpinnene er på innsiden av beholderen. Hell væske 
opp i beholderen, og fortsett inntil nivåindikatoren varsler for det 
første væskenivået med en avbrutt pipetone. Du kan nå fortsette 
med å fylle på væske inntil du blir varslet med en sammenhengende 
pipetone. Fjern til slutt indikatoren fra beholderen. Dersom den ikke 
slutter å pipe etter at du har tatt den bort, kan det hjelpe å riste den 
lett et par ganger slik at gjenværende fuktighet ramler av. 
Dersom du lar indikatoren stå og pipe lenge, vil dette føre til at 
levetiden på batteriet reduseres kraftig. Vi anbefaler at den ikke blir 
oppbevart slik at metallpinnene kommer i kontakt med 
metallgjenstander eller fuktige gjenstander. 
 
Batteriet. 
Nivåindikatoren drives av ett batteri av typen CR2032. Dette sitter i. 
Dersom indikatoren din slutter å virke, er sannsynligvis batteriet 
tomt. For å skifte det, går du frem på følgende måte: Sett indikatoren 
foran deg med metallpinnene pekende bakover. Legg tommelen 
nedi fordypningen ved den runde enden. Skyv så i fra deg og enden 
kommer ut, batteriet sitter på undersiden og er rundt, har en 
diameter på 24mm, høyde på 2mm. Dersom du kjenner på batteriet, 
merker du at den ene siden er helt slett, mens den andre har en 
tydelig rille ytterst mot kanten. Den slette siden er pluss-polen, og 
denne skal vende nedover når batteriet er på plass. Skyv til slutt 
luken inn igjen, du vil høre et bekreftene pipetone når luken er 
lukket.  
 
Renhold. 
Nivåindikatoren skal kun tørkes av med en fuktig klut. Legg den aldri 
i oppvaskmaskinen. 
 
Er det fortsatt noe du lurer på vedr. nivåindikatoren, kan du kontakte 
Adaptor AS (tidligere Blindes Produkter) på telefon 23 21 55 55 eller 
du kan sende en e-post til: hjelpemidler@adaptor.no 
 
 

Lykke til ! 
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