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Introduktion

Tack för att du har valt att köpa ett S-850 reseväckarur som kan underlätta
för dig med besvär med tinnitus. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med
produkten.

Vänligen läsFigure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
igenom hela bruksanvisningen innan4du använder reseväckaruret.
Förpackningens innehåll:
•
•
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attery Compartment
atterirom
atteriefach
ompartiment Piles
ompartimento de pilas

1 x reseväckarur
1 x nätadapter med svensk m fl pluggar, bild A

Nätdrift

Klockan drivs med en nätadapter eller med 4 st LR6/AA batterier (ingår ej).
Reseväckaruret kan även användas utomlands, eftersom ytterligare pluggar
バッテリーコンパートメント
medföljer i förpackningen. Använd motsvarande plugg till nätadaptern för det
land du befinner dig i. Reseväckaruret drar ingen ström från batterierna så länge
gen/図 4 det är anslutet via nätadaptern.
Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
Bild A
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Europa/Corea

オーストラリア
Batteridrift

To turn your unit’s sound playback “On” or “Off ”, press
the SOUND ON/OFF button [Figure 1]. When first turned
ON, the unit will automatically play its factory sound
setting – 01 OCEAN SURF. To select a different sound,
press either the UP (+) or DOWN (–) until the sound of
your choice appears on the screen and is played back.
Note: The SOUND ON/OFF button also allows you to repeat your last played sound at the same volume
and timer setting.
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For Example:
Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
You are listening to the OCEAN SURF sound at half volume
on the 60 minute timer position. After the timer automatically turns the unit off after 60 minutes, pressing
the SOUND ON/OFF button will automatically repeat the
entire sequence by playing back the OCEAN SURF sound
at half volume for another full 60 minute period.
As summarized below, your unit incorporates eighteen
(18) nature sounds digitally recorded in the wild by one
of the world’s foremost nature recorders, one (1) jet lag
reduction sound, and one (1) voice memo playback
sound selection (please see Voice Memo Recording And
Playback).
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För att installera batterierna öppna batteriluckan på baksidan [Baksida - bild
3]. Sätt i 4 st LR6/AA batterier åt det håll som är markerat i batterifacket
5
och sätt tillbaka batteriluckan. Vi rekommenderar att alltid ha batterier
1. Ocean Surf:
monterade i reseväckaruret
eftersom dessa också fungerar som reservström vid
The ocean surf provides a calm rhythm that helps
you drift off to sleep and creates a relaxing oceansspänningsbortfall/strömavbrott.
ide environment.

gen/図

2. North Woods:

03

OBS!
Om reseväckaruret
inte är anslutet till vägguttag och saknar batterier, så sparas
3. Thunderstorm:
Unwind to the exhilarating, but soothing sound of
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i
ca
1 thunder
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6
lake.
This equipment complies with the limits for a Class 03 Tordenvær:
Peaceful songbirds take you to a secluded forest for
relaxation or contemplation.

gen/図

4. White Noise:

The steady flow of a cascading waterfall is perfect as
a “natural white noise” for masking unwanted background sounds.

5. Night Train:

01
02

Picture yourself on a steam engine train as it cuts
through the still night lulling you to sleep with its
pulsating sounds.

HW_S-850_UserMan_07.indd
2
6. Spring Rain:
A tranquil rainfall provides a peaceful setting for
relaxation and sleep. The rain sound is particularly

B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference;
and,
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

20 A201 01

Slapp av til den forfrisken
av fjern torden mens lett
innsjø.

04 Hvit støy:

Den stadige flyten av en
som en ”naturlig hvit stø
bakgrunnslyder.
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05 Nattog:

Forestill deg ombord et d
det skjærer gjennom den
søvn med sine pulserend

Översikt
Framsida - bild 1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Framsida - bild 2

10.

11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tidzon (home/travel)
Inställning larm (alarm set)
Inställning tid (time set)
Memo-knapp (mem)
Upp (+)
Timer På/Av (sound On/Off,
sleep timer)

7. Ned (-)
8. Snooze / lyse (snooze/light)
9. Kontroll larm (alarm check)
10. Volym
11. Uttag för hörlurar eller
högtalarkudde (tillbehör)

Baksida - bild 3

12. Knapplås (Travel Lock)
13. Nätadapteruttag (DC 6-9V)
14. Batterifack

14.

13.

12.

Ställa in Tid/Kalender
1. Se till att Travel Lock [12.] står i olåst läge.
2. Välj tidzon med home/travel [1.].
3. För att ställa tiden för vald tidzon tryck på time set [3.] under
2 sekunder. Ett pip bekräftar att du är i tidjusteringsläge och timsiffrorna
blinkar.
4. Tryck på antingen (+) [5.] eller (-) [7.] för att ställa in timmar.
5. När du ställt in timmar tryck på time set [3.] för att lagra och gå vidare till
justering av minuter.
6. Repetera steg 4 och 5 tills du har justerat alla dina klockinställningar
(timmar, minuter, år, månad, dag och 12/24-timmars visning).
7. Tryck på time set [3.] en gång till för att komma ur Tid/kalender
funktionen.

Ställ in Tid/Alarm
Dubbla tidzoner
Du kan ställa in 2 tidsangivelser i reseväckaruret. En för hemma och en för
resa. Du kan enkelt växla mellan dessa genom att trycka på home/travel [1.].
Du kan också ställa in larmet för antingen hemma eller för resa.
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Exempel
Om du bor i New York och reser till London kan du ha New York tiden som din
hemma-tid och London som din resa-tid och bestämma om alarmet skall ställas
efter New York-tid eller London-tid.

Ställa in larmtid, ljud och larmvolym
1. Se till att Travel Lock [12.] står i olåst läge.
2. Välj tidzon med home/travel [1.].
3. För att ställa in larmtid, tryck och håll in alarm set [2.] i 2 sekunder. Ett pip
bekräftar att larmtiden nu kan justeras och siffrorna i displayen blinkar.
4. Tryck på antingen (+) [5.] eller (-) [7.] för att ställa in timmar.
5. När du ställt in timmar, tryck på alarm set [2.] för att lagra och gå vidare
till justering av minuter.
6. Tryck på antingen (+) [5.] eller (-) [7.] för att ställa in minuter. När rätt tid
är inställd tryck på alarm set [2.] igen för att välja väckningsljud.
7. Tryck på antingen (+) [5.] eller (-) [7.] för att ställa väckningsljud. Det
valda ljudet spelas i högtalaren. När du bestämt ljud tryck alarm set [2.]
igen för att ställa in larmvolymen.
8. Tryck på antingen (+) [5.] för att öka volymen (max 20) eller (-) [7.] för att
minska volymen (Min 01).
9. Efter att du valt volymnivå tryck på alarm set [2.] för att bekräfta din
inställning.
10. Sätt på knapplåset, Travel Lock [12.], för att undvika att tid, kalender, ljud
och larminställningar ändras av misstag.

Larm - På/Av
För att aktivera ett akustiskt larm, kontrollera att aktuell tidzon (hem eller
resa) visas i displayen. Sedan trycker du på alarm set [2.] för att se de olika
alternativen: ALARM BEEP, ALARM SOUND och ALARM OFF. Senaste
visat alternativ väljs.

Displayförkortningar
(home/travel) ALARM BEEP – ger ett tutande larm.
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(home/travel) ALARM SND – ger det ljud du valt.
(home/travel) ALARM OFF – stänger av larmet.
När ALARM BEEP är aktiverat står ordet BEEP tillsammans med en klockbild. När ALARM SND är aktiverat står ordet SOUND tillsammans med en
klock-bild. När ALARM OFF (avstängt larm) är aktiverat finns ingen text eller
klock-bild i displayen.

Larmkontroll
Om du önskar kontrollera det inställda larmet, kan du göra det genom att trycka
på alarm check [9.]. Då visas larmtid, din valda larmtyp och larmet spelas upp
med den inställda volymen i 4 sekunder.

Travel lock (knapplås)
En knapplåsfunktion finns på baksidan av reseväckaruret, Travel Lock [12.].
Genom att sätta denna till låst, kan du inte oavsiktligt ändra några inställningar
på klockan. Kom ihåg att sätta denna funktion till olåst om du vill ändra på
några inställningar.

Ljuduppspelning - På/Av
För att slå på eller av reseväckarurets ljuduppspelning tryck på sound on/
off [6.]. När ljuduppspelaren startar för första gången startar den på ljud – 01
OCEAN SURF. För att välja andra ljud tryck på antingen (+)-knappen [5.]
eller (-)-knappen [7.] till det ljud du vill lyssna på syns i displayen och hörs i
högtalaren.
OBS!
Tryck på sound on/off [6.] för att repetera den senaste uppspelningen och
volymnivå.

Exempel
Du lyssnar på OCEAN SURF ljudet på halv volym (10) i 60 minuter med
timern. Efter 60 minuter kan du upprepa samma uppspelning genom att trycka
på sound on/off [6.].
7

Ljud att välja på
Reseväckaruret har 19 digitalt inspelade ljud och ett jet lag-reducerande ljud
samt en inspelningsfunktion (mem).
1. Ocean Surf
Havsbrus som hjälper dig att somna och skapar en ”nära havet” miljö.
2. North Woods
Lugn fågelsång som tar dig till en avskild skog för avslappning och
begrundande.
3. Thunderstorm
Varva ner till stimulerande och 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.
6. Spring Rain
Ett stilla regn 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 ihop i soffan medan en stark, men lugnande vind blåser genom en
dalgång.
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12. Asian Garden
Slappna av eller meditera i en undanskymd Asiatisk trädgård där det
sövande ljudet av en Indisk Sarod mixas med en stilla bäck.
13. Song Birds
Upplev det fridfulla i en rapsodi av sångfåglar.
14. Harbor Swell
Föreställ dig en hamn fylld med båtar och vågorna kluckar mot bryggorna
och båtarna 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.
18. Rain Forest
Upptäck fridfullheten från ett brusande vattendrag och exotiska fåglar som
underhåller medan de letar efter frukt och insekter.
19. Jet Lag
När detta ljud används på natten efter du kommit fram till din destination, hjälper
det till att återställa den interna klockan. Denna patentsökta teknik fungerar på
följande vis:
Drivande ”icke-linjär” musik som inte anpassar sig efter förväntade musikaliska
regler som kombineras med nedsaktande naturljud, andra naturliga ljud, samt
speciella pulsliknande ljud. Ljudet hjälper till att sakta ned kroppens rytm och
stimulerar avslappning, vilket har visat sig vara en effektiv väg att återställa
kroppens egen klocka och göra övergången till en annan tidszon lättare.
20. Voice Memo
Spela upp ett meddelande du spelat in (upp till 15 sekunder långt).
OBS!
Ljud nummer 20 (röstmeddelande) kommer inte att synas i displayen om du
inte spelat in något meddelande.
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In- och uppspelning av röstmeddelande
Reseväckaruret innehåller en praktisk funktion för att spela in ett röstmeddelande på max 15 sekunder.

Spela in ett meddelande
1. Tryck och håll in mem [4.].
2. När du hör en kort ton, tala mot reseväckaruret på ett avstånd av ca 30 cm.
3. Inspelningen startar när displayen visar REC MEMO 15 SEC och börjar
räkna ned från 15 sekunder till 0.
4. När du är klar med ditt meddelande släpper du mem [4.] och inspelningen
avslutas. Om du inte avslutar inom 15 sekunder kommer inspelningen att
avslutas automatiskt.

Spela upp ett röstmeddelande
Välj uppspelningsljud (#20 Voice Memo) och lyssna på röstmeddelandet.
OBS!
Du kan bara spela in ett röstmeddelande åt gången. Alternativ #20 i
uppspelningsmenyn kommer bara att visas i displayen om det finns ett
meddelande inspelat.

Volymkontroll
För att ställa in volymen använder du rullhjulet volym [10.].

30-, 60-, 90-minuters-timer
Reseväckaruret har 4 ställbara tider för uppspelning. 30, 60, 90 minuter
eller kontinuerlig uppspelning. När denna funktion används kommer ljudet
att gradvis att sänkas under de sista 15 minuterna av uppspelningen innan
reseväckaruret stängs av automatiskt. För att välja den tid du föredrar, gör
följande:
1. Tryck och håll in time set [6.] i 2 sekunder. En ton bekräftar och status
visas i displayen: Timer Off, Timer 30 min, Timer 60 min, Timer 90 min.
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2. Tryck på antingen (+)-knappen [5.] eller (-)-knappen [7.] för att välja
önskad tid.
3. När önskad tid visas, tryck på time set [6.] igen för att bekräfta ditt val.
OBS!
Om larmet är aktiverat när du lyssnar på ett naturljud i kontinuerlig
uppspelning kommer reseväckaruret att automatiskt stänga av ditt valda
naturljud och aktivera larmet. Om du valt ett annat naturljud än det du angett
som larmljud kommer reseväckaruret att ändra till larmljudet när larmet
aktiveras.

Snooze-funktion
Reseväckaruret har en 15 minuters Snooze-funktion. Du aktiverar funktionen
genom att trycka på snooze/light [8.] när larmet låter. Larmet tystnar
omedelbart och förblir tyst i 15 minuter innan det aktiveras igen. Detta
kan upprepas 2 gånger innan larmet stängs av automatiskt. Displayen visar
återstående tid av Snooze-tiden, t ex Snooze 15 min.

Displaybelysning
Reseväckaruret drivs med batterier och du trycker på snooze/light [8.] kommer
displayen vara belyst i 5 sekunder.
När reseväckaruret är nätanslutet lyser displayen kontinuerligt men med lägre
intensitet för att inte störa. Om snooze/light [8.] trycks ner vid nätanslutning
kommer intensiteten att höjas under 5 sekunder.
När ett larm aktiveras tänds displayen under 60 sekunder vid batteridrift
respektive höjs intensiteten under 60 sekunder vid nätanslutning.

Hörlursuttag
För att lyssna utan att störa andra är reseväckaruret utrustat med ett hörlursuttag
(hörlurar ingår ej). Uttaget är standard, en 3,5 mm kontakt.
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バッテリーコンパートメント

ACアタプタ端子

4

Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図

Återställningsknapp

[Figure 3]. By sliding the switch to the locked position
, you will ensure that all of your time, calendar, alarm
and sound settings do not change, even if the buttons
are accidentally pressed inside your luggage. Make sure
that you slide the TRAVEL LOCK switch back to the unlocked position
when you want to make any time,
calendar, alarm or sound selection changes.

On/Off And Sound Selection:
To turn your unit’s sound playback “On” or “Off ”, press
the SOUND ON/OFF button [Figure 1]. When first turned
ON, the unit will automatically play its factory sound
setting – 01 OCEAN SURF. To select a different sound,
press either the UP (+) or DOWN (–) until the sound of
your choice appears on the screen and is played back.

return to the lower brightness level.
When an alarm sounds, the back lighting will activate
for 60 seconds when the unit is battery powered, or get
brighter for 60 seconds if AC powered.

Headphone Use:
For listening to sounds in private, your unit includes a
HEADPHONE JACK (headphones not included). The headphone jack accepts a 1/8” (3.5mm) monaural plug.

Reset Button:
Should you ever experience problems with the proper function of your unit, you may need to reset the
unit’s computer controlled electronics. To do so, take
a small pointed object (e.g. the end of a paper clip)
and push the RESET button located within the BATTERY
COMPARTMENT. This will reset all time, calendar, alarm
and recorded memo settings.

Om du någon gång upplever att reseväckaruret inte uppför sig som förväntat
kan
du behöva
återställa det.
FörEurope/Korea
att göra detta använd ett spetsigt föremål som
US/China/Japan
Australia
UK
For Example:
USA/Kina/Japan
Großbritannien
till
exempel Australien
ett gem för
att tryckaEuropa/Korea
på RESET-knappen
som finns i batterifacket,
Back Up Battery:
USA/China/Japan
Australie
Reino Unido
Europe/Corée
se
röd text och pil.
US/Chine/Japon
Europa/Corea
Note: The SOUND ON/OFF button also allows you to repeat your last played sound at the same volume
and timer setting.

ヨーロッパ/韓国

イギリス

Estados Unidos/
China/Japón

オーストラリア

You are listening to the OCEAN SURF sound at half volume
on the 60 minute timer position. After the timer automatically turns the unit off after 60 minutes, pressing
the SOUND ON/OFF button will automatically repeat the
entire sequence by playing back the OCEAN SURF sound
at half volume for another full 60 minute period.
As summarized below, your unit incorporates eighteen
(18) nature sounds digitally recorded in the wild by one
of the world’s foremost nature recorders, one (1) jet lag
reduction sound, and one (1) voice memo playback
sound selection (please see Voice Memo Recording And
Playback).

Your S-850 Travel uses a CR2032 coin cell battery for
back up, located in a slide on the bottom of the unit.
This battery will hold your settings while you replace
your primary batteries or if there is a power outage
when the unit is plugged in.

OBS! Detta kommer att nollställa alla inställningar och röstinspelningar.
Replacing the back up battery: (see figure 6)
米国/中国/日本

Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図

Backup-batteri
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1. Ocean Surf:

The ocean surf provides a calm rhythm that helps
you drift off to sleep and creates a relaxing oceanside environment.

1. Push in on the locking tab of the slide.
2. Insert a fingernail or screwdriver gently into the slot
above the back up battery slide.
3. Pull out the back up battery slide using your fingernail or screwdriver, while pushing the locking tab
out of the way.
4. Insert a new CR2032 coin cell battery with the positive side of the battery facing up, matching the positive marking on the slide.
5. Reinsert the battery slide into the S-850 in the correct orientation.

2. North Woods:
Ditt S-850 reseväckarur innehåller ett 1 st CR2032
knappcellsbatteri för
att spara dina inställningar när du byter AA-batterier
eller när det blir nät-/
3. Thunderstorm:
strömavbrott. Detta är placerat
Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
6 i botten på reseväckaruret [Bild 6]. FCC Notice:
Peaceful songbirds take you to a secluded forest for
relaxation or contemplation.

Unwind to the exhilarating, but soothing sound of
distant thunder as gentle rain falls upon a remote
lake.

4. White Noise:

Bild 6

The steady flow of a cascading waterfall is perfect as
a “natural white noise” for masking unwanted background sounds.

5. Night Train:

01
02

Picture yourself on a steam engine train as it cuts
through the still night lulling you to sleep with its
pulsating sounds.

Please properly dispose of the CR2032 coin cell battery
in accordance with your local regulations.

This equipment complies with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference;
and,
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

A tranquil rainfall provides a peaceful setting for
relaxation and sleep. The rain sound is particularly
good at masking higher-toned background noise.

Byt backup-batteri så här:
1. Tryck in låsklacken på batterihållaren.
2. Använd en nagel eller liten skruvmejsel
i spåret ovanför batterihållaren.
20 A201 01
3. Dra ut batterihållaren genom att samtidigt använda nageln eller
skruvmejseln och trycka in låsklacken.
4. Sätt i ett nytt CR-2032 knappcellsbatteri med den positiva (+) sidan
matchande märket (+).
5. Sätt tillbaka batterihållaren i rätt läge. Vänligen se till att det gamla batteriet
återvinns efter gällande regler.
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6. Spring Rain:

03
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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 regn, vatten eller fuktiga omgivningar
samt 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 nätadapter/batterier är rätt anslutna/isatta. Vänligen kontakta
försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service
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.
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Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt 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
16

www.edin.se
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