Wake’n’Shake Light
Väckarklocka med
simulerad soluppgång
Bruksanvisning
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Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en Wake’n’Shake Light. Vi hoppas att du kommer att bli
nöjd med den. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
Wake ’n’ Shake Light ger en vilsam och trevlig start på din dag. Tack vare "Sunrise"
-funktionen blir lampan gradvis ljusare som en stigande sol, så att dina ögon långsamt
vänjer sig vid ljusförhållandena och din kropp försiktigt förbereder sig för att vakna.
Tillsammans med soluppgångsljuset väljer du mellan radio, ringsignal, fem naturljud eller
vibrator.

I förpackningen
Wake’n’Shake Light väckarklocka
Nätadapter
Vibrator

Funktioner
• “Sunrise”
• Sovtimer
• Illuminans: 300 lux (kan användas som
lampa)
• 2 olika programmerbara larm
• Larmalternativ: Optiskt - Vibrator
- Akustiskt (radio, programmerad
ringsignal eller naturljud:
groda, regnskog, vind, fågel, fiskmås
och hav)

• Radio med 10 programmerbara stationer:
86,9-108 MHz FM
• Tonkontroll
• Volymkontroll
• Justerbar ljusstyrka på display (4 nivåer)
• Justerbar ljusstyrka på lampa (15 nivåer)
• Klockdisplay: 12/24h
• 3,5 mm-ingång för extern ljudkälla
• USB-ingång för att laddning av mobiltelefoner och andra elektroniska enheter

Starta upp
•
•
•
•

Ta bort förpackningsmaterialet. Kontrollera att alla angivna delar finns med.
Placera enheten på en fast, jämn yta.
Ställ klockan på nattduksbordet så att den befinner sig ca 40 cm från huvudet.
Ta bort batterifackets lock på baksidan av enheten och sätt i 4 x AA-batterier i facket.
OBS! Batterierna levererar ström till enheten vid strömavbrott och är inte avsedd att
användas som en permanent strömförsörjning. Vid batteridrift fungerar ej display och
alarm.
• Anslut nätadaptern till enheten och anslut sedan till elnätet.
• Se sidan 6 för inställning av tid. Notera: Alla inställningar återgår till normal tidsläge
efter 6 sekunder, tryck på TONE-knappen om du vill lämna inställningarna.
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the device.
 Insert the main plug into a suitable socket. The time will display and you can set the
hour format.

NOTE: All settings will go back to normal time mode after 6 seconds, press the
Produktöversikt
TONE button to exit if you want to exit the settings.
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A13. Reset-Hole (Resetting the device to factory settings)
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B1. Time / alarm time or radio frequency
B2. Light symbol
B3. Good night
B4. Shaker
B5. Beep Alarm sound
B6. Radio
B7. Seagull sound
B8. Wind sound

7. Operation

B1. Tid/alarmtid eller radiofrekvens
B2. Ljussymbol
B3. Snooze
B4. Vibrator
B5. Akustiskt alarm
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B12. FM-radiofrekvens
B13. Larm 1
B14. Larm 2
B15. Sovtimer
B16. Radiostationsminne
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B12. FM radio frequency
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B14. Alarm 2
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NOTE: All settings will go back to normal time mode after 6 seconds, press the
TONE button to exit the settings.
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B1. Time / alarm time or radio frequency
B2. Light symbol
B3. Good night
B4. Shaker
B5. Beep Alarm sound
B6. Radio

B9. Rain forest sound
B10. Frog sound
B11. Bird sound
B12. FM radio frequency
B13. Alarm 1
B14. Alarm 2

5

Bruksanvisning
Tid
Tryck på SET MEM

. Timsiffran blinkar.

Tryck på UP▲ för att ställa in timme.
Tryck på DOWN ▼ för att ställa in minut.
Tryck på SET MEM
▼-knapparna.

. Välj mellan 12-och 24-timmarsformat med UP ▲/DOWN

Tryck på SET MEM
, välj Snooze-tid 5 till 30 minuter vid 5 minuters intervall
(förinställning: 5 minuter) med UPP ▲ / DOWN ▼-knapparna.
Tryck på SET MEM

. Tiden är inställd.

Alarm
Tryck ALARM

en gång för att ställa in Alarm 1

Tryck två gånger på ALARM
Tryck och håll in ALARM

.

, för att ställa in Alarm 2

.

tills OFF slutar blinka.

Ställ in larmtid genom att trycka på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna.
Tryck på SET MEM

upprepade gånger för val av larmljud.

Alternativ: Fåglar, grodor, regnskog, vind, mås, radio eller beep.
Tryck på ALARM
Tryck på SET MEM
Tryck på ALARM
vilket som är valt.

. Alarmljudet är inställt.
. Välj vibrator av/på

. Larmet är inställt och Alarm 1

OBS! Under larmet, tryck på ALARM
timmar.
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för att stoppa det. Larmet återkommer efter 24

Lampa (soluppgång)
Tryck och håll in SNOOZE
Ställ in funktionen

. Displayen visar OFF (förinställt läge)

genom att trycka på UP ▲ eller DOWN ▼ -knapparna.

Välj när ljuset skall starta; 15 eller 30 minuter föe alarmets tid.
Wake’n shake-lampan är inställd och lyser upp gradvis före alarmets tid.

Avaktivera alarmet
För att avvaktivera Alarm
: Tryck på ALARM
tills OFF visas på displayen. Larmet är avaktiverat.

en gång. Tryck igen och håll nere

För att avvaktivera Alarm
: Tryck två gånger på ALARM
nere tills OFF visas på displayen. Larmet är avaktiverat.

. Tryck igen och håll

OBS! Även lampan avaktiveras när alarmet är av.

Återaktivera alarmet
Tryck och håll in ALARM

tills OFF slutar blinka. Larmet aktiveras igen.

Larmton
Tryck på TONE

i normalt läge.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna.
Välj önskad tonfrekvens (10 frekvenser) för alarmet. Förinställd ton är #5.

Larmvolym
Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼ knapparna i normalt läge.
Välj alarmets ljudvolym.
Förinställd volym är är U08 och maximal nivå är U20.

Vibrator
Koppla in vibratorn i SHAKER

på väckarklockans baksida.
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Ljusstyrka
Väckarklockan kan användas som en vanlig bordslampa.
Tryck på LIGHT

i normalt läge.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna för att justera ljusintensiteten.
Förinställd nivå L07 visas och maxintensiteten är L15.
Tryck på LIGHT

igen för att stänga av lampan och ljussymbolen.

Radio
Tryck på RADIO

i normalt läge.

Den aktuella radiofrekvensen visas på displayen.
Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna för att ställa in önskad radiofrekvens.
Tips: För att starta automatisk skanning, tryck och håll UPP ▲ eller NER ▼-knappen kort
och släpp sedan den igen.
Tryck på TONE

. Den försinställda volymen U06 kommer att visas på displayen.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼ knapparna för justering av volymen. Maxvolymen är U12.

Programmera radiostationer
Tryck på SET MEM

tills S01 visar. Den valda radiostationen lagras i S01.

Sök fram nästa radiostation du vill lagra och tryck på och håll inne SET MEM
visas för att lagra den stationen i S02.
Max 10 radiostationer kan lagras. Tryck och håll inne SET MEMen ny radiostation.

tills S02

varje gång du väljer

Sovtimer/Godnattfunktion
Denna funktion stänger automatiskt av radio, naturljud och ljud från ljudkälla (MP3,
smarttelefon etc, dock ej på själva ljudkällan) efter en viss tidsperiod.
Tryck och håll in SNOOZE

tills OFF SLEEP visas.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼ -knapparna för att välja önskad avstängningstid mellan 5
minuter till 90 minuter.
Tryck på TONE

eller vänta 6 sekunder.

Den valda sovtimern börjar räkna ner samtidigt som SLEEP börjar blinka.
Tryck på SNOOZE
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om du vill se hur lång tid det är kvar.

Displaybelysning
Tryck och håll in LIGHT

tills U03 visas i normalt läge.

Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka på knappen flera gånger.
Ljusstyrka ändras U03> U04> U01> U02, Max ljusstyrka är U04.

Uppspelningsfunktion
Tryck på RADIO

.

Anslut en ljudkälla (MP3, smarttelefon etc) till MP3 IN

via kabel.

AU visas på displayen.
Tryck på TONE

. Den förinställda volymen U06 visas på displayen.

Tryck på UP ▲ eller DOWN ▼-knapparna för att justera volymen. Maxvolymen är U06.

USB-laddning av telefon
Anslut en smarttelefon med USB-kabel till det bakre USB-uttaget

.
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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 träeller lackerade ytor.
• Torka av väckarklockan med en lätt fuktad (ej våt) trasa och milda rengöringsmedel.
• Ta ur batterierna om klockan inte ska användas under en längre tid, för att undvika
korrosion. Om batterifacket blir korroderat eller smutsigt, rengör noggrant och byt ut
batterierna.

Säkerhetsföreskrifter/garanti
Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte
fungerar. Observera att produktgarantin inte 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.

Service
Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den
lämnas till försäljningsstället.
Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller
motsvarande till:
Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

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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Teknisk specifikation
Mått
Vikt

Spänningsförsörjning

Radiofrekvensområde
Illuminans

Skyddsklass II

120x170x120mm
ca. 508g
100-240V; 50 / 60Hz; 0.7A
87,5-108,0 MHz FM
300lux

Endast för inomhusbruk
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högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram
förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.
Bo Edin AB		
Besöksadress
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö		

Hearing excellence since 1965

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se

wake'n'shake-light-du-se-190111 Copyright © Bo Edin AB

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

