Väckarklocka Pro

BE1370

Knappar och reglage
Tid

Snooze-knapp

Alarm

Alarm På/Av

Blixt och ljud
På/Av

Alarmlampa

1

3

Tidsformat

2

4
1 – 3,5 mm ext. trig, 2 – Fast telefon

Alarmtid

Blixtljus Högtalare

Nattljus

3 – Sängvibrator, 4 – Nätadapter

Teknisk information
I förpackningen

Storlek och vikt

Signaler

 BE1370 Väckarklocka Pro

 Höjd: 108 mm

 BE1272 Sängvibrator med ljud

 Bredd: 121 mm

 Ljudsignal
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz

 Nätadapter

 Djup: 92 mm

 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier

 Vikt: 390 g, inkl. batterier

 Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC
Sängvibratorn avger ett ljud

Ström och batteri

Urtavla

Nattlampa

 Strömförsörjning
7,5 V DC / 1000 mA
Extern nätadapter

 Typ: Twisted Nematic (TN) LCD

 Inbyggd nattlampa som visar vägen
till sängen med ett milt blått sken

 Batterireserv
4 x 1,2 V AAA NiMH
uppladdningsbara batterier
 Driftstid, batterireserv
~ 24 h vid fullt laddat batteri
 Laddningstid, batterireserv
~ 10 h vid helt urladdat batteri

 Justerbar belysning i 5 steg
 Timeout för belysning: 8 s
Alarm och snoozefunktion

 Fyra högintensiva LED-blixtar

 Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
 Timeout för nattlampa
Med nätdrift: 1 timme
Med batterireserv: 15 minuter

 Timeout för alarm: 20 minuter
 Snooze-intervallet minskar från
9 till 2 min i steg om 2 min
 Timeout för snooze: 20 min

Tillbehör
 BE1270 Sängvibrator
 BE9250 Mobilsensor

Väckarklocka Pro
Komma igång
1 Ta bort plastfilmen från urtavlan och dra bort
batterifliken på väckarklockans undersida.
2 Anslut sängvibratorn på baksidan av
väckarklockan.
3 Anslut nätadaptern till väckarklockan och
vägguttaget.

2

1

4 Lägg sängvibratorn under huvudkudden
eller madrassen och ställ väckarklockan på
nattduksbordet.

3

Ställa tiden

Ställa alarmet

Tryck på det vänstra vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

Tryck på det högra vredet och vrid för att ställa in timmar.
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.

Aktivera alarmet

Använda snooze och nattlampa

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.
Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet,
tryck på knappen igen.

Tryck på snooze-knappen för att snooza.
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända
nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.

Väckarklocka Pro
Inställningar
Blixt och ljud På/Av
Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med
på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen.
När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.
Bakgrundsbelysning
Tryck på knappen markerad med

för att justera ljuset i 4 steg. Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.

Tidsformat
Tryck på knappen markerad med 12/24h på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.

Tillbehör
Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:
 BE9250 Mobilsensor
Ställ den på mobilen eller surfplattan så visar väckarklockan
när du får ett inkommande samtal eller meddelande.
 BE9105 Telefonsladd
Använd den för att ansluta din fasta telefon till
väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.
 BE9024 Trampmatta
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker
den dig när någon kliver ur sängen.

Felsökning
Om

Gör så här

Väckarklockan verkar vara avstängd

 Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se Komma igång.
 Ladda reservbatterierna i ett par timmar.

Urtavlans

 Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade.
Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.

-symbol börjar blinka

En

-symbol tänds på urtavlan

 Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken på
väckarklockans undersida, se Komma igång.

En

-symbol tänds på urtavlan

 Blixtljuset är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med
tills symbolen släcks om du vill sätta på blixtljuset igen.

En

-symbol tänds på urtavlan

 Ljudet är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med
tills symbolen släcks om du vill sätta på ljudet igen.

Urtavlan lyser för starkt eller för svagt /  Tryck på knappen markerad med
för att justera ljuset i 4 steg.
Jag vill att den skall lysa hela tiden
 Välj steg 5 för permanent bakgrundsbelysning.
Sängvibratorn vibrerar inte

 Kontrollera att den är korrekt ansluten till väckarklockan, se Komma igång.

Alarmsignalen är för låg

 Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.

