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Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
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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.
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Europe/Korea
Europa/Korea
Europe/Corée
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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:
Klockan drivs med en nätadapter eller med 4 st LR6/AA batterier (ingår
ej). Väckaruret
Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図
Back Up6B
drar ingen ström från batterierna så länge den är ansluten via nätadaptern.
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).

Väckaruret kan även användas utomlands, eftersom ytterligare pluggar medföljer i
förpackningen. Använd motsvarande plugg till nätadaptern för det land du befinner
Figure/Figur/Abb./Illustration/Imagen/図 5
dig i. Sätt på den svenska
pluggen på nätadaptern innan du ansluter den till jacket på
1. Ocean Surf:
baksidan av väckaruret (10.) och sedan till vägguttaget. När väckaruret
är anslutet,
03
kommer det inte att dra någon ström från batterierna, om du installerat
dem i
2. North Woods:
batterifacket. Om ett strömavbrott inträffar, kommer väckaruret automatiskt att växla
3. Thunderstorm:
över till batteridrift.
米国/中国/日本

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

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

För att sätta i batterierna, öppna batterifacket på undersidan av väckaruret. Sätt
i 4 st LR6/AA batterier åt det håll som är markerat i batterifacket och5. sätt
tillbaka
Night Train:
batteriluckan. Vi rekommenderar att alltid ha batterier monterade i väckaruret eftersom
01
6. Spring Rain:
dessa fungerar som reservström vid spänningsbortfall/strömavbrott.
4. White Noise:

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

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

03

Om väckaruret inte är anslutet till ett vägguttag och saknar batterier, så sparas
inställningarna i ca 1 minut, t ex vid batteribyte.
20 A201 01

HW_S-850_UserMan_07.indd 2
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Översikt
Framsida

Baksida
1.

2.
3.

8.

9.

4.
5.
6.
10.

7.
1. Snooze, Av/fortsätt (SNOOZE/OFFRESUME)
2. Insomningsfunktion (SE)
3. Timer
4. Larm - på/av
5. Kontroll larm/inställning larm

Undersida
11. Batterifack
12. Minneskortsfack
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6.
7.
8.
9.

Inställning tid
Ljudval (SOUNDS)
Volym
Uttag för hörlurar och
högtalarkudde
10. Uttag nätadapter

Ljuduppspelning
För att starta eller stänga av väckarurets ljuduppspelning, tryck på
SNOOZE / OFF-RESUME (1.) upptill på väckaruret. När ljuduppspelningen startar, spelar
väckaruret automatiskt upp det första ljudet på ljudkortet.
För att välja ett annat ljud, tryck på SOUNDS (7.) tills det ljud du vill använda spelas upp
och namnet visas i displayen.

Ställ in Tid
Denna klocka har enbart 12-timmarsvisning.
För att ställa in rätt tid, tryck och håll in knappen för tidsinställning (6.). SET TIME visas
i displayen under siffrorna. När önskad tid visas, släpp upp knappen (6.) igen.

OBS!
"AM" (förmiddag) eller "PM" (eftermiddag) visas i det övre högra hörnet i displayen.

Inställning larm
För att ställa in tiden för larmet; tryck och håll in knappen för inställning eller kontroll
av larm (5.). SET ALARM TIME visas i displayen. När önskad larmtid visas, släpp upp
knappen (5.) igen.

Aktivera larm och välj väckningsljud
Du kan vakna till en summer eller till något av de andra ljuden på väckarurets
ljudkort. Gör så här för att välja väckningsljud, tryck på knappen för larm (4.) tills ditt
ljudalternativ visas. Det finns 3 inställningar:
ALARM ON SOUND (larmet är aktiverat) – ger det ljud du valt, ikon visas
ALARM ON BEEP (larmet är aktiverat) – ger ett tutande larm, ikon visas
ALARM OFF (larm avstängt) - ingen ikon syns i displayen
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OBS!
•

Om du väljer att vakna till ett av ljudkortets ljud kommer det ljud du spelade
senast, att spelas upp.

•

Om du lyssnar på ljud i kontinuerligt läge och du valt ALARM ON SOUND kommer ett
summerlarm att spelas upp för att väcka dig.

Stäng av larm
Väckarurets larm kommer successivt att öka i volym så att du väcks långsamt och
försiktigt. WAKE UP blinkar i displayen. När det valda larmet spelas upp, kan du stänga
av det genom att trycka på SNOOZE / OFF-RESUME (1.), längst upp på väckaruret eller
tryck på knappen för larm (4.).

Snooze Off/Resume (Snooze Av/fortsätt)
•

Genom att trycka på SNOOZE / OFF-RESUME (1.) en gång aktiveras
snoozefunktionen, läs mer under rubriken Snooze.

•

Genom att trycka på SNOOZE / OFF-RESUME (1.) två gånger, stängs larmet av och
larmet sätts i aktiveringsläge för nästa dag, dvs larmet aktiveras nästa dag på den
larmtid du ställt in.

Larm På/Av
•

Genom att trycka på knappen för larm (4.) stängs larmet av och larmet sätts i
aktiveringsläge för nästa dag, dvs larmet aktiveras nästa dag på den larmtid du
ställt in.

Om ditt larm aktiveras och du inte stänger av det med någon av ovanstående metoder,
stängs larmet av automatiskt efter 30 minuter.

Snooze
När ditt larm aktiveras och du trycker på SNOOZE / OFF-RESUME (1.) en gång, larmar
väckaruret igen efter 10 minuter. SNOOZE visas i displayen och hur många minuter
som är kvar till nästa väckning. Väckaruret fortsätter väcka dig var 10-e minut tills du
stänger av larmet.
Snooze-funktionen stängs av genom att trycka på SNOOZE / OFF-RESUME (1.) två
gånger eller genom att trycka på knappen för larm (4.) en gång.
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Kontrollera larmet
Du kan bekvämt kontrollera larmtiden, larmljudet och larmvolymen genom att trycka
på knappen för inställning eller kontroll av larm (5.) på framsidan av väckaruret. ALARM
CHECK och senast valda larmtid blinkar på skärmen samtidigt som senaste valda
larmljud spelas upp på senast valda ljudvolymnivå.

Återuppspelning
Med SNOOZE / OFF-RESUME (1.) kan du också upprepa ditt senast spelade ljud med
samma volym och timerinställning.

Exempel
Du lyssnar på ett ljud till halva volymen på 60-minuters timerläge. När timern
automatiskt stänger av väckaruret efter 60 minuter, kan du trycka på SOUNDS (7.) för
att automatiskt få ytterligare 60 minuter med samma inställning.

Volymkontroll
Välj ljuduppspelningsvolym genom att trycka volymknappen + knappen eller - knappen
(8.) på sidan av väckaruret.

30-, 60- och 90-minuterstimer
Väckaruret har 4 timeralternativ, 30, 60, 90 minuter samt kontinuerlig uppspelning.
Vid 30-, 60- och 90-minuters timerlägen försvinner ljudet gradvis under de sista 10
minuterna innan väckaruret stängs av för att undvika en hård ljudförändring.
För att välja hur länge du vill att ljudet ska spelas upp – 30, 60, eller 90 minuter – tryck
på Timer (3.) tills önskat timerläge anges till höger i displayen.
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Bakgrundsljus
När väckaruret drivs med 4 st AA-batterier och du trycker på någon knapp aktiveras
bakgrundsbelysning i displayen. Bakgrundsbelysningen fortsätter att vara tänd i cirka
5 sekunder.
När väckaruret drivs med nätadaptern d v s är ansluten till ett vägguttag, kan du justera
ljusstyrkan genom att hålla ned knappen för insomningsfunktionen SE (2.). Du kan välja
mellan 3 ljusstyrkenivåer och avstängt ljus.

Insomningsfunktion
Forskning om sömnförbättring (Sleep Enhancement®) visar att en gradvis dämpning
av ljudet bidrar till att främja bättre sömn och avkoppling. När den aktiveras, kommer
uppspelningshastigheten på ditt valda ljud att gradvis sakta ner för att försiktigt vagga
dig till sömns. När uppspelningshastigheten når sin långsammaste punkt (nära hälften
av normal hastighet), kommer den att ligga kvar på den nivån tills väckaruret stängs
av automatiskt – med 30-, 60- eller 90-minuters timer – eller tills du stänger av
väckaruret manuellt.

Använda insomningsfunktionen
1. Tryck på knappen för insomningsfunktionen SE (2.) för att aktivera den. Då visas
SLEEP ENH ON i displayen. När den är aktiverad syns ikonen för insomning på
vänster sida i displayen.
2. Alla ljud du spelar upp när insomningsfunktionen är aktiverad kommer att styras av
funktionen.
3. Tryck på knappen för insomningsfunktionen SE (2.) för att stänga av den tills SLEEP
ENH OFF visas i displayen. Då släcks också ikonen i displayen.

Hörlurar eller högtalarkudde
Du kan koppla hörlurar (ingår ej) eller högtalarkudde (ingår ej) till väckaruret till det
3,5 mm hörlursuttag (9) som sitter på sidan av väckaruret.
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Ändra ljudkort
För större variation och extra ljudterapi, kan du bekvämt byta ljud genom att sätta in
ett nytt ljudkort. Gör så här för att byta ljudkort:
1.
2.
3.
4.

Öppna batterifacket
Skjut ut det befintliga ljudkortet ur facket genom att trycka det lätt inåt
Sätt in ditt nya ljudkort och se till att ljudkortets etikett är uppåt
Sätt tillbaka batteriluckan

Återställning
Om du skulle få problem med funktionerna i väckaruret, kan du behöva återställa
den datorstyrda elektroniken. För att göra detta kopplar du ur väckaruret, om den är
ansluten i vägguttaget, och tar ur batterierna ur batterifacket i 30 sekunder.

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.

9

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 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 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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