
 

Bruksanvisning

Wake’n’Shake Curve 

Väckarklocka med starkt akustiskt och 
optiskt alarm samt vibrator

Art.nr. 353045
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Optisk indikering (blixt)
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Akustiskt alarm På
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Batterifack
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AC/DC
Adapter
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(kabel och 

telefon ingår 
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Nätdrift
För att skärmen och alla larmfunktioner ska fungera måste klockan vara 
ansluten till elnät. Sätt i nätadaptern i vägguttaget och sedan i väckarklockan. 

Batteri (backup)
Klockan behöver ett CR2032-knappcellsbatteri (ingår ej) för att behålla tiden 
vid eventuellt strömavbrott. 
• Ta bort batterilocket på baksidan genom att dra den uppåt.
• Placera batteriet med “+”-sidan upp.
• Sätt på batterilocket.
Det är inte nödvändigt att sätta in ett batteri för att klockan ska fungera, men 
batteriet behåller tidsinställning och alarmval när sladden dras ut eller vid 
strömavbrott. Vid enbart batteridrift släcks skärmen och larmfunktionerna 
fungerar ej. Byt batteri en gång om året för att säkerställa backup.

Ställa klockan och bestämma Snooze-intervall
• Tryck på SET en gång, tim-siffra “0” blinkar. Välj med Upp- eller Ner-

knapparna för att ställa rätt timme. (Håll inne knappen för snabbare 
bläddring.)

• Tryck på SET igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med Upp- och Ner-
knapparna för att ställa rätt minuter. (Håll inne knappen för snabbare 
bläddring.)

• Tryck på SET igen. “24Hr” blinkar på skärmen. Välj med Upp- och Ner-
knapparna för att välja “12Hr”- eller “24Hr”-timmarsvisning. (Skärmen 
visar PM-indikering vid 12-timmarsvisning. Ingen AM-indikering visas.)

• Tryck på SET igen. “05” blinkar på skärmen. Välj med Upp- och Ner-
knapparna för att ställa in Snooze-intervall; 5 - 60 minuter. 

• Tryck på SET igen (eller vänta 10 sekunder) för att avsluta.

Ställa in alarm
• Tryck på AL SET / SELECT i minst två sekunder. Tim-siffror och alarm- 

 -indikatorn blinkar. Välj med Upp- eller Ner-knapparna för att ställa 
in rätt timme. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.) 

• Tryck på AL SET / SELECT igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med 
Upp- och Ner-knapparna för att ställa rätt minuter. (Håll inne knappen för 
snabbare bläddring.)
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• Tryck på AL SET / SELECT igen. ”HI” (vibration hög nivå) visas på 
skärmen. Välj mellan ”Hi” och ”Low” (vibration Låg nivå) med Upp- och 
Ner-knapparna. 

• Tryck AL SET / SELECT igen. ”F-1 (ex. 800 Hz) och blixt visas på 
skärmen. Välj larmton (frekvens) med Upp- och Ner-knapparna:

     F-1 (låg ton, 800 Hz), F-2 (mellanton 1 KHz), F-3 (hög ton, 1,5 KHz)
• Tryck AL SET / SELECT  (eller vänta 10 sekunder) för att avsluta. 

Sätta på/stänga av och välja larmläge
• Tryck på AL SET / SELECT och välj larmläge, en i taget. 

1.   endast vibration

2.    vibration och akustiskt ljudlarm

3.    vibration och optiskt larm

4.    vibration, akustiskt larm och optiskt larm 
• Tryck på AL SET / SELECT igen för att stänga av alla alarm (ingen 

indikator lyser)

OBS! För att vibrationslarmet ska fungera måste den externa vibratorn kopplas 
in på baksidan av väckarklockan. 

Ställa in larmvolym (Buzzer)
Använd tumhjulet på väckarklockans högra sida för att ställa in det akustiska 
larmets volym. 
OBS! Wake’n’Shake Curve kan ställas in med mycket hög ljudnivå - vänligen 
öka volymen gradvis för att hitta en lämplig nivå. 

Stänga av alarm
När alarmet är igång blinkar korresponerande indikatorer på skärmen. Tryck på 
AL SET / SELECT en gång för att stänga av larmet. Klockan sparar den valda 
larminställningen till nästkommande dag. De valda larmen syns på skärmen.
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Använda Snooze
Tryck på Zz•  en gång, när larmet är igång. Då stoppas alarmet tillfälligt 
och de korresponerande indikatorierna på skärmen fortsätter att blinka. Alarmet 
går på igen efter att den angivna snooze-tiden gått. Förinställningen är 5 
minuter.

Ställa in ljusstyrka på skärmen
Skärmens ljusstyrka kan ställas in i tre nivåer. Den försinställda är hög (HI). 

Tryck på Zz•  för att justera ljusnivån (HI/MED/LOW). Detta går inte att 
göra samtidigt som alarmet är igång. 

Ladda mobilen via USB-porten
Sätt i USB-kabeln i USB-porten på klockans baksida och sedan in i telefonen. 
Mobilen laddas automatiskt. Det går inte att ladda iPad eller notebook från 
denna USB-port. 
OBS! Använd endast medföljande nätadapter till väckarklockan. 

Felsökning
Om klockan visar fel tid eller inte fungerar korrekt, kan det bero på 
elektrostatisk urladdning eller annan elektrisk störning. 
Klockans nätadapter bör sitta direkt i vägguttaget, ej i grenuttag som delas med 
annan utrustning med hög effektförbrukning. 

Underhåll och skötsel
• Placera väckarklockan på en stabil och slät yta där den inte utsätts för regn, 

vatten, fuktiga omgivningar eller starkt solljus/värme.
• Ställ den gärna på en duk eller annat skyddande material för att undvika 

märken på trä- eller lackerade ytor. 
• Tvätta väckarklockan med en lätt fuktad (ej våt) trasa och milda 

rengöringsmedel. Koppla ur nätadaptern innan rengöring.
• Ta ur batteriet om klockan inte ska användas under en längre tid, för att 

unvika korrosion. Om batterifacket blir korroderat eller smutsigt, rengör 
noggrant och byt ut batteriet. Koppla ur nätadaptern innan rengöring.
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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.

Teknisk information och service
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-
certifikat 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 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  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

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.


