
 

Bruksanvisning

Wake ’n’ Shake Voyager
Reseväckarklocka med vibration och blixt
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AA-batterier

AAA-batteri

Batterilock

Knapplås
Det automatiska knapplåset aktiveras på alla knappar om ingen knapp tryckts in på 1 
minut. 

• Tryck och håll nere  för att låsa upp. Två snabba pip hörs. 
 

Ställa klockan och bestämma Snooze-intervall
• Tryck och håll ner SET / TIMER tills tim-siffra ”0” blinkar. Välj med  och  för att ställa 

rätt timme.  (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
• Tryck på SET / TIMER igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med  och  för att ställa rätt 

minut.  (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)
• Tryck på SET / TIMER igen. “24Hr” blinkar på skärmen. Välj med  och  för att välja 

“12Hr”- eller “24Hr”-timmarsvisning. 
• Tryck på SET / TIMER igen. “05” blinkar på skärmen. Välj med Upp- och Nerknapparna 

för att ställa in Snooze-intervall; 5 - 60 minuter.
• Tryck på SET / TIMER igen (eller vänta 10 sekunder) för att avsluta.

Sätt i batterier
Klockan drivs av 1 st AAA-batteri och 2 st AA-batterier. 

• Öppna batterilocket.
• Sätt i batterierna. Observera polaritet.
• Sätt tillbaka batterilocket. 
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Ställa in alarm
• Tryck på AL SET / SELECT i minst två sekunder. Tim-siffra ”0” och alarm-indikatorn 

blinkar. Välj med   och   för att ställa in rätt timme. (Håll inne knappen för snabbare 
bläddring.)

• Tryck på AL SET / SELECT igen. Minutsiffror “00” blinkar. Välj med   och  för att ställa 
rätt minuter. (Håll inne knappen för snabbare bläddring.)

• Tryck på AL SET / SELECT igen.   och ”HI” (vibration hög nivå) visas på skärmen. 
Välj mellan ”HI” och ”Low” (vibration Låg nivå) med   och .

• Tryck på AL SET / SELECT igen.  och ”HI” (ljud hög nivå) visas på skärmen. Välj mellan 
”HI” och ”Low” (ljud låg nivå) med   och .

• 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. Indikatorerna visas i nedre delen 

av skärmen.
    akustiskt larm (buzzer)

 endast vibration

 endast optiskt larm (blixt)

  vibration och akustiskt larm (buzzer)

  optiskt larm (blixt) och akustiskt larm (buzzer)

• Tryck på AL SET / SELECT igen för att stänga av alla alarm (ingen indikator lyser).

Stänga av alarm
• När alarmet är igång blinkar motsvarande 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.

Använda Snooze
• Tryck på  en gång, när larmet är igång. Då stoppas alarmet tillfälligt och de 

motsvarande indikatorerna på skärmen fortsätter att blinka. Alarmet går på igen efter 
att den angivna snooze-tiden gått. Förinställningen är 5 minuter.

Använda bakgrundsljus
• Tryck på  en gång för att aktivera bakgrundsljuset i 5 sekunder. 

Använda som lampa
• Tryck och håll in  för att aktivera lampan. Tryck och håll nere samma knapp för 

att släcka lampan. 
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Använda timer
• Tryck SET / TIMER en gång. På skärmen blinkar  och siffrorna. 
• Tryck  för att ställa tim-siffran. Tryck  för att ställa minut-siffran. 
• Tryck på START / STOP en gång för att starta timern (nedräkning). På skärmen blinkar ”:” 

och ” ”. 
• För att pausa nedräkningen, tryck på START / STOP. Skärmen blinkar. För att avsluta 

nedräkningen, tryck och håll nere START / STOP. 
• När timern står på 0:00, tryck på START / STOP igen för att starta timern (uppräkning). 
Notera: För att visa klockslag (aktuell tid) när timern är aktiv och upp- eller nedräkning 
pågår, tryck på SET / TIMER. Då visas aktuell tid på skärmen, samtidigt som  blinkar. 

Testknapp
• Tryck och håll ner TEST /  för att testa blixt, vibrator och akustisk larm. Testet pågår i 

5 sekunder.

Lågt batteri
• När batterinivån börjar bli låg, visas  på skärmen. Byt ut batterier mot nya!
OBS! Ofta förekommande användning av vibratorn kortar batterilivslängden, då den drar 
mer energi. 

Felsökning
• Om klockan visar fel tid eller inte fungerar som den ska, kan det bero på elektrostatisk 

urladdning. Ta ut batterierna och sätt i dem igen, för att starta om klockan. Alla 
inställningar måste göras om. 

• Om vibrationen eller det akustiska larmet är låg, kan det bero på låga batterinivåer. Byt 
ut batterierna mot nya!

Teknisk specifikation
Alarmtid 1 minut
Snoozetid 5 till 60 minuter
Defaultinställningar Tidsformat:  24 h
 Tid:  0:00
 Alarm: 6.00
 Vibrationsnivå:  hög
 Snoozetid:  5 min
Timer upp- el nedräkning:  23h 50m
Ljudnivå alarm: upp till 75dB vid 1meters avstånd
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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 trä- 

eller 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
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

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 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.


