S-5000
Klockradio med ljudterapi, 145 ljud
Bruksanvisning
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Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en S-5000 klockradio som kan underlätta
för dig med besvär av tinnitus. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med
produkten.
Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder klockradion.
Förpackningens innehåll:
•
•

1 klockradio
1 x nätadapter med svensk m fl pluggar

Klockradion S-5000 erbjuder dig lugn och ro genom bara ett knapptryck. Med
24 digitalt inspelade ljud, 1 Bio Synkljud, 1 röstinspelningsfunktion och 5
mixbara ljud har du tillgång till 145 olika ljud som hjälper dig att slappna av
och somna. Klockradion har ett flerfunktions larm och innehåller en funktion
för att kontrollera din sängbelysning (tillbehör) så att den tänder, släcker, höjer,
sänker ljuset i ditt sovrum.
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Översikt
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7.

8.

9.

10.

17. 18.

19.

20. 21.

1. AM-, FM-radio
2. Snabbvalsknapp 1
3. Snabbvalsknapp 2
4. Snabbvalsknapp 3
5. Radio På/Av (STEREO)
6. Bas-/diskantkontroll
7. Bakgrundsbelysning
8. Volym, Ljus På/Av
9. Inställning tid
10. Inställning timer
11. Ljud På/Av (SOUNDS)
12. Memo
13. Insomningsfunktion
14. Mixa ljud
15. Valknapp/pil upp
16. Valknapp/pil ned
17. Kontroll larm 1
18. Inställning larm 1
19. Snooze
20. Inställning larm 2
21. Kontroll larm 2

22.

23.
24.
25.
22. Hörlursuttag, 3,5 mm
23. Ljudingång
24. Ljusingång
25. Batterifack
26. Återställning
27. Nätadapteringång (DC 12 V)

26

27.
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Nätanslutning
Klockradion kan även användas utomlands, eftersom flera pluggar förutom den
svenska, medföljer i förpackningen. Använd motsvarande plugg till nätadaptern
för det land du befinner dig i. Kontrollera att den svenska pluggen sitter på
nätadaptern.
Anslut nätadaptern till ingången placerad på sidan av klockradion (27) och
anslut den sedan till vägguttaget.
Observera att klockradion inte fungerar enbart med batterier utan måste
anslutas till ett vägguttag.

Batterireserv
Om ett strömavbrott skulle inträffa så har klockradion en batterireserv som
klarar att driva klockan, lysa upp displayen samt aktivera larmet i tonläge i
ungefär 4 dagar.
Observera att om klockradion är inställd att larma med ett av huvudljuden eller
radio kommer endast tonlarmet att låta för att spara batterikraft.
Installera batterierna så här:
1. Öppna batteriluckan på baksidan av klockradion (25)
2. Sätt i 4 stycken R6/AA Alkalinebatterier (ingår ej) enligt märkningen i
batterifacket
3. Sätt tillbaka batteriluckan

Klockfunktioner
Ställ in klocka och kalender:
1. Tryck in SET TIME (9) i 2 sekunder. SET TIME syns i displayen
2. Tryck ▼ eller ▲ för att ställa in timmar
3. Vid rätt timtid tryck SET TIME för att spara inställningen, då kommer du
automatiskt till inställningen för minuter.
4. Upprepa steg 2-3 tills du har justerat alla klock- och kalenderinställningar
(timmar, minuter, år, månad, dag och 12- alternativt 24-timmarsvisning)
5. Tryck SET TIME för att avsluta inställningarna
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Larm
Dubbla Larm
Klockradion har två separata larm, Alarm 1 och Alarm 2. Dessa kan justeras
helt oberoende av varandra med olika larmljud för respektive larm:
SOUND
Ett av de 24 naturljuden, Bio Sync-ljudet eller ett förinspelat
		 röstmeddelande
RADIO

Den senast spelade radiokanalen

BEEP		

Tonlarm

Off		

Larm avstängt

SOUND-larm väljs automatiskt när du justerar Alarm Time och Alarm
Volume. RADIO- och BEEP-larm väljs separat via SET 1 eller SET 2
knapparna.

Justera larm – tid, ljud och volym
1. Tryck på SET 1 (18) för att justera larm 1 eller SET 2 (20) för att justera
larm 2. SET ALARM 1 eller SET ALARM 2 syns i displayen.
2. Tryck ▼ eller ▲ för att justera timmar för din larmtid.
3. När du har nått rätt timtid tryck SET 1 respektive SET 2 för att spara
inställningen och gå vidare till minutinställningen.
4. Tryck ▼ eller ▲ för att justera minuter för din larmtid.
5. När du har nått rätt minuttid tryck SET 1 respektive SET 2 för att spara
inställningen och gå vidare till SET ALARM SOUND MODE.
6. I SET ALARM MODE syns SET ALM SOUND i displayen. För att välja
ett speciellt ljud för att vakna till, tryck ▼ eller ▲ tills önskat ljud syns i
displayen.
7. Efter att du valt larmljud har du 5 sekunder på dig att justera larmvolymen
genom att rotera på VOLUME (8) medurs för att höja volymen eller moturs
för att sänka volymen.
8. Tryck på SET 1 eller SET 2 för att avsluta och spara dina larminställningar.
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Välja larmtyp
1. För att välja larmtyp för Alarm 1 tryck SET 1 (18) tills ditt val av
larmtyp syns i den nedre och övre displaydelen. ALARM 1 SOUND,
ALARM 1 RADIO, ALARM 1 BEEP eller ALARM 1 OFF kommer att
synas i displayen när du går igenom alternativen.
2. Tryck SET 2 (20) och repetera steg 1 för att välja larmtyp för Alarm 2.

Observera
Larmvolymen på tonlarmet kommer gradvis att öka tills du stänger av larmet.
Om du lyssnar på ett ljud hela natten, till exempel vitt brus (White Noise) och
larmet aktiveras kommer klockradion att avge ett tonlarm för att du skall vakna.

Kontrollera larm
Du kan när som helst kontrollera dina larminställningar som larmtid, larmljud,
och larmvolym med knapparna ALARM CHECK 1 (17) eller ALARM
CHECK 2 (21) för att spela upp/kontrollera ditt valda larm med inställt ljud,
volym och tidvisning i displayen.

Observera
•
•
•

Displayen visar CHECK ALARM 1 för larm 1 och CHECK ALARM 2
för larm 2.
Du kan justera larmvolymen genom att rotera på VOLUME (8) när larmet
spelas upp.
Om inte larmet stängs av, upprepas det om 24 timmar igen.

Snooze
Genom att trycka på SNOOZE – NAP TIMER (19) när larmet ljuder stänger
du av larmet i 9 minuter. SNOOZE 9 min syns i displayen. Displayen kommer
att räkna ned från 9 till 0 minuter och aktivera larmet igen. Detta kan upprepas
hur många gånger som helst.
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Stänga av och återställa larm
Larmet stängs av tillfälligt eller permanent, när du trycker på
SNOOZE‑NAP TIMER (19), VOLUME (8), SET 1 (18) eller SET 2 (20)
knapparna. Du kan även stänga av genom att trycka på SOUNDS (11) eller
STEREO (5).

Observera
Du stänger av larmet till nästa dag genom att trycka på VOLUME (8) eller
SNOOZE-NAP TIMER (19) i 2 sekunder.
Larmet stängs automatiskt av till nästa dag efter att ha varit aktivt i 60 minuter.
Om larm 2 aktiveras medan larm 1 är i Snooze-läge, stängs larm 1 av.

Timer (Power Nap-timer)
En inbyggd timer ger dig möjligheten att ställa en kortare sovtid på 10,
20, 30 eller 60 minuter. För att ställa in denna funktion trycker du på
SNOOZE‑NAP TIMER (19) tills din önskade tid visas i displayen. När du
valt önskad tid kommer displayen att räkna ned till noll och larmet aktiveras
med det Alarm 1 ljud du senast använt.
Du kan stänga av timerfunktionen när som helst genom att trycka på
SNOOZE-NAP TIMER (19) tills NAP = OFF syns i displayen.

Observera
•
•

Om något av larmen är aktiverade på klockradion kommer detta att ha
proritet och stänga av timerfunktionen.
Alla larm stängs automatiskt av tills nästa dag efter att varit aktiva i 30
minuter.

Ställa in insomningstimer (Sleep Timer)
Klockradion innehåller en insomningstimer med 4 olika inställningar –
TIMER OFF för kontinuerlig avspelning; 30 för 30 minuter; 60 för 60
minuter; 90 för 90 minuter. Vid 30, 60 och 90 minuter kommer ljudet som
spelas att gradvis tonas ned de sista 10 minuterna av uppspelningen.
För att ställa in insomningstimern, gör följande:
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Tryck på SLEEP TIMER (10) och sedan ▼ eller ▲ tills den tid du önskar
visas i displayen. Välj sedan det ljud eller radiokanal du önskar lyssna till. För
att avbryta denna funktion, tryck på SLEEP TIMER och sedan ▼ eller ▲ tills
TIMER OFF visas i displayen.

Observera
Om du spelar upp ett ljud eller radio med kontinuerlig uppspelning kommer
larmet ändå att fungera, men endast med tonsignal.

Ljud
Uppspelning
För att spela ett ljud, tryck på SOUNDS (11) och välj med ▼ eller ▲ tills du
når ditt önskade ljud. Se lista över alla valbara ljud under rubriken Naturljud.

Kompletterande ljud
De kompletterande ljuden är designade för att kombineras med alla ljud
förutom MEMO (12). Klockradion använder en s k Sound Bite-inspelning,
en uppspelningsteknik som möjliggör uppspelning av flera relaterade ljud
samtidigt, som till exempel olika åskljud eller slumpvisa sjöfågelljud för att
efterlikna naturen.
Seagulls
Thunder
Song Birds
Fog horn
Lommar

Uppfriskande ljud från skrattmåsar
Stimulerande men också lugnande ljud av avlägsen åska
Sångfåglar
Riktiga kustljud från olika dimtutor
Fängslande ljud från lommar på en enslig sjö

Mixa ljud
1. Välj ett ljud, enligt ovan
Observera att MEMO-ljud inte kan mixas med de kompletterande ljuden.
2. När det valda ljudet spelas, tryck på MIX (14) tills det kompletterande
ljudet du önskar visas i displayen under Sound Mix och spelas upp.
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3. Tryck på MIX tills MIX OFF visas i displayen för att avbryta
ljudmixningen.

Observera
MIX måste hållas inne i ca 2 sekunder för att ändra det kompletterande ljudets
volym. Öka/minska det kompletterande ljudet genom att vrida på VOLUME
(8) inom 2 sekunder efter att du valt ljud. Läs även under rubriken Volym.

Stoppa ljuduppspelning
Om du spelar ett naturljud och trycker på SOUNDS (11) igen kommer
uppspelningen att tystna. Om du lyssnar på radio och trycker på AM-FM (1)
(Radio On/Off), stängs radion av. Du kan också trycka på STEREO (5) för att
byta från ljuduppspelning till radio eller trycka på SOUNDS för att byta från
radio till ljuduppspelning.

Naturljud
Nedan är en översikt över vilka 24 naturljud (SOUNDS) (11) som klockradion
har, dessa är digitalt inspelade i det fria.Ytterligare finns ett jet lag-reducerande
ljud och en röstinspelningsfunktion (MEMO) (12).
1. Ocean Surf
Havsbrus som hjälper dig att somna och skapa en ”nära havet” känsla.
2. North Woods
Lugn fågelsång som tar dig till en avskild skog för avslappning och
begrundande.
3. Thunderstorm
Varva ner till stimulerande men lugnande ljudet av avlägsen åska medan ett
sakta regn faller på avlägsen sjö.
4. White Noise
Vitt brus (White Noise) är ett ljud för maskering av störande bakgrundsljud.
5. Night Train
Föreställ dig själv på ett ångloksdrivet nattåg som vaggar dig till sömns
med sitt rytmiska ljud.
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6. Spring Rain
Ett stilla regn förser dig med en lugn plats för avslappning och sömn.
Regnljud är speciellt effektivt för att maskera bakgrundsljud med högre
frekvenser.
7. Island Surf
Njut av det lugnande ljudet av vågor som bryts mot en tropisk sandstrand
medan sjöfåglar hörs i bakgrunden.
8. Bonfire
Njut av vildmarksnattens stillhet där det enda som hörs är knastrandet av
lägerelden.
9. Stream
En porlande fjällbäck som hjälper dig att varva ner.
10. Hidden Cove
Upptäck lugnet med mjuka vågor mot en sandstrand i en vik med omgivande
resliga klippor.
11. Wind
Kryp upp i soffan och lyssna till en stark, men lugnande vind, som blåser
genom en dalgång.
12. Asian Garden
Slappna av eller meditera i en undanskymd asiatisk trädgård där det sövande
ljudet av en indisk Sarod (gitarr) mixat med en stilla bäck.
13. Song Birds
Upplev en fridfull rapsodi av sångfåglar.
14. Harbor Swell
Föreställ dig en hamn fylld med båtar och att vågor kluckar mot bryggor och
båtar och knarrande gungar i morgonbrisen.
15. Bamboo chimes
Luta dig tillbaka och låt ljudet av vindklockan av bamburör hjälpa dig att
koppla av.
16. Summer Night
Trädgrodorna tar dig till en skog någonstans i Stilla Havet för en
sommarnatts fridfullhet.
17. Cooling Fan
Sov till det susande ljudet av en elektrisk fläkt, utan den kylande effekten
som en riktig fläkt ger.
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18. Rain Forest
Upptäck fridfullheten från ett brusande vattendrag och exotiska fåglar som
underhåller under tiden de letar efter frukt och insekter.
19. Bio Sync
När detta ljud används på natten efter du kommit fram till din destination,
hjälper det till att återställa din inre klocka. Denna patentsökta teknik
fungerar på följande vis:
Drivande ”icke-linjär” musik som inte anpassar sig efter förväntade
musikaliska regler som kombineras med nedsaktade naturljud, andra
naturliga ljud, samt speciella pulsliknande ljud. Ljudet hjälper till att sakta
ned kroppens rytm och uppmuntrar till avslappning vilket har visat sig vara
en effektiv väg att återställa kroppens egen klocka och göra övergången till
en annan tidszon lättare.
20. Hawaii Surf
Vågbrus på Maui nattetid som får dig att slappna av och somna in.
21. Ocean Rain
Sov eller slappna av med din favoritbok till ljudet av olika regnmönster som
faller i den stora oceanen.
22. Isle Stream
Upptäck fridfullheten från ett brusande vattendrag.
23. Heartbeat
Denna autentiska inspelning av hjärtslag ger en idealisk rytm för såväl
vuxna som barn eller husdjur.
24. By the lake
Upplev lugnet med ljudet av mjuka vågor som slår mot sanden i den
undangömda viken.
25. Voice Memo
Spela upp ett personligt meddelande du spelat in (upp till 19 sekunder
långt).

Observera
Ljudet 25 MEMO kommer endast att visas i displayen om det finns ett inspelat
meddelande.
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Volym
Vrid på VOLUME (8). Volymnivån som visas i displayen sträcker sig från
1-30.

Justera kompletterande ljuds volym
Volymen för kompletterande ljud kan justeras separat från volymen för
naturljud.
Justera den kompletterande ljudvolymen inom 5 sekunder efter att ha valt ljud
med MIX (14) eller tryck och håll in MIX i 2 sekunder och vänta på pipet.
Vrid sedan VOLUME (8) till önskad volym. Maximal nivå är 20.

Somna lättare / bättre sömn
Sömnforskning har visat att en gradvis hastighetsnedsättning av omgivningsljud
bidrar till bättre sömn och avslappning. Dessa forskningsresultat ligger till
grund för den teknik som används i den här klockradion. När funktionen
är aktiverad kommer uppspelningshastigheten att gradvis sänkas på
klockradions naturljud under en 20-minuters period. När uppspelningen når
sin långsammaste hastighet, nära hälften av normal hastighet, efter 20 minuter
kommer hastigheten att hålla sig där tills klockradion stängs av, med timern på
30-, 60- eller 90 minuter eller om den stängs av manuellt.

Använda insomningsfunktionen
1. Under uppspelning av ett ljud tryck på ENHANCE (13) för att aktivera
insomningsläget. SLEEP ENHANCE syns i displayen.
2. Tryck på ▼ eller ▲ för att lyssna på ett annat ljud. När du hittat ett annat
ljud att lyssna på kommer detta ljud att spelas med insomningsfunktionen.

Observera
Det är endast de 24 naturljuden som kan användas med insomningsläget.
Komplementerande ljud, kombinerade ljud, Memo eller radio kan inte
användas med förbättringsläget.
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För att slå av förbättringsläget tryck på ENHANCE under uppspelning.
SLEEP ENHANCEMENT syns nu inte längre i displayen.

Radio
Slå på radion
Tryck på STEREO (5) för att starta radion. Klockradion kommer att spela
den senast valda radiostationen. Observera att när radion aktiveras kommer
terapiljud som ev spelas att stängas av.

Stänga av radion
Stäng av radion genom att trycka på STEREO (5) igen medan radion är på
eller tryck på SOUNDS (11) för att lyssna till ett naturljud.

Kanalinställning
1. Välj AM- eller FM-bandet med AM-FM (1).
2. Ställ in din favoritradiostation med ▼ eller ▲. För att söka efter nästa
radiostation, tryck och håll in ▼ eller ▲till sökningen är klar och släpp
därefter knappen.
Radion i klockan kan användas i de flesta länder. För bättre radiomottagning
finns en omkopplare bakom batteriluckan som kan ställas i 3 lägen. Japan, USA
eller Europa.

Snabbvalsknappar radiostationer
Det finns 3 snabbvalsknappar där du kan spara dina favoritradiostationer.
1. Ställ in den önskade stationen med ▼ eller ▲.
2. För att spara vald radiostation, tryck in och håll in snabbvalsknappen där
du vill spara radiostationen tills du hör ett pip och frekvensen blinkar i
displayen.
3. Efter att du sparat dina radiostationer tryck på respektive snabbvalsknapp
för att lyssna till din favoritradiostation.
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FM-antenn
Klockradion har en extern trådantenn som finns under batteriluckan. För bästa
mottagning låt antennen hänga fritt från klockradion. Om du upplever att
mottagningen är dålig försök ändra antennens läge.

Röstinspelning
Spela in ett röstmeddelande
Klockradion innehåller en användbar röstinspelningsfunktion som ger dig
möjligheten att spela in ett meddelande på maximalt 19 sekunder.
1. Tryck och håll in MEMO (12)
2. När du hör ett pip, tala mot klockradion med ett avstånd på cirka 20-30 cm.
I displayen kommer texten REC MEMO 19 sec att visas och nedräkning
startar.
3. När du är färdig släpp MEMO så avslutas inspelningen, om inte så avslutas
inspelningen automatiskt när 19 sekunder har gått.

Spela upp röstinspelning
För att spela upp röstmeddelandet, välj ljud nr 25 MEMO, SOUNDS (11). Du
kan också använda röstinspelningen som larmljud.
Observera att du kan endast spela in ett meddelande åt gången. Ljud 25 MEMO
syns inte som ett ljudalternativ om det inte finns ett meddelande inspelat.

Ställa in bas och diskant
1. Tryck på BASS-TREBLE (6) och justera basnivån med ▼ eller ▲ eller
genom att vrida på VOLUME (8). Basnivån visas samtidigt i displayen.
2. Tryck på BASS-TREBLE igen för att justera diskanten enligt ovan.
3. För att avsluta bas och diskantnivåerna tryck på BASS-TREBLE igen
eller rör inga knappar under 4 sekunder, så återgår klockradion till sitt
normalläge.
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Hörlursuttag
För att lyssna utan att störa andra är klockradion utrustad med ett hörlursuttag
(22) (hörlurar ingår ej). Uttaget är en standard 3,5 mm audioutgång.
Klockradions högtalare kopplas bort när uttaget används.

Ljudingång
Klockradion är försedd med en ljudingång för uppspelning från, till exempel
mobiltelefon, MP3- eller CD-spelare i klockradions högtalare (23). När du
använder ljudingången kommer inte radio, naturljud eller larm att fungera.
Koppla din externa enhet till ljudingången på klockradion med en audiokabel
med 3,5mm kontakt (ingår ej). Tryck på STEREO (5) och AUX INPUT visas
i displayen.
Observera att denna ingång är endast avsedd för icke förstärkta signaler (max
0,5 Watt).

Ljusstyrka i displayen
Bakgrundsbelysningen i displayen kan justeras i 3 steg (hög, medium och låg)
med BACKLIGHT (7). Tryck upprepade gånger på BACKLIGHT (7) för att
välja önskat läge.

Ljuskontroll sängbelysning
Klockradion kan gradvis tända och släcka din sänglampa med ett Sound Oasis
Light Control System (tillbehör) (24). I läge soluppgång, sunrise mode,
kommer din sänglampa att gradvis tändas 10-90 minuter innan larmet aktiveras.
Detta gör att uppvaknandet blir lättare och angenämare. I solnedgångsläget,
sunset mode, kommer din sänglampa att gradvis släckas med SLEEP TIMER
(10) under 30/60/90 minuter.
För att köpa ett Sound Oasis Light Control System, kontakta din lokala
återförsäljare.
Observera att ljusregleringssystemet är konstruerat för att klara moderna
dimbara lågenergilampor och LED-lampor. På grund av olika tekniska
konstruktionslösningar är vissa lampor inte kompatibla.
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Återställning
Om du någon gång upplever att klockradion inte uppför sig som förväntat
kan du behöva återställa klockradions datastyrda elektronik. För att göra detta
använd ett spetsigt föremål, t ex ett gem för att trycka på RESET-knappen som
finns ovanför kabelingången (26) på baksidan. Detta kommer att nollställa alla
tidigare gjorda inställningar och röstinspelning.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i
produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.
Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med
produkten och använd de batterier som tillverkaren rekommenderar.
Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av
produkten.

Underhåll och skötsel
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
Placera inte produkten där den utsätts för vatten, fuktiga eller dammiga
omgivningar, bristfällig ventilation eller där klockradion blir utsatt för
vibrationer eller starkt solljus/värme.
För bästa resultat, använd endast de batterier tillverkaren rekommenderar. Byt
alltid ut gamla eller svaga batterier.
Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!).
Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning
Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten och batterier är rätt isatta. Vänligen
kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte
fungerar.
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Teknisk information och service
Nätanslutning
Batteri reserv
Hörlursuttag
Ljudingång

DC nätadapter, In 12 V DC, 1500 mA
4 R6/AA Alkaline-batterier (ingår ej)
16 Ohm, 15mW
0,7 Vrms MAX

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CEcertifikat som kan laddas ner från www.edin.se.
Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller
Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukad produkt/batterier enligt gällande miljöföreskrifter.
Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.
Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre
miljö.
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Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under
varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram
förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Hearing excellence since 1965
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