
I förpackningen 

 BE1350 Väckarklocka classic

 BE1270 Sängvibrator

 Nätadapter

 Bruksanvisning

Ström och batteri

 Strömförsörjning 
7,5 V DC / 1,5 A  
Extern nätadapter

 Batterireserv 
4 x 1,2 V AAA NiMH uppladdnings-
bara batterier (ej inkluderade)

 Driftstid, batterireserv 
~ 24 h vid fullt laddat batteri

 Laddningstid, batterireserv 
~ 10 h vid helt urladdat batteri

Signaler

 Ljud 
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm 
Multifrekvenssignal : 950 Hz – 3 kHz

 Sängvibrator 
Vibratorstyrka: 2.0 – 4.0 V DC

Omgivning

 Endast för inomhusbruk

 Arbetstemperatur: 0° – 35° C

 Relativ luftfuktighet: 15% – 90% 
Icke-kondenserande

Storlek och vikt

 Höjd: 108 mm

 Bredd: 121 mm

 Djup: 92 mm

 Vikt: 300 g, exkl. batterier

Urtavla

 Typ: Twisted Nematic (TN) LCD

 Justerbar belysning i 5 steg

 Timeout för belysning: 8 s

Alarm och snoozefunktion

 Timeout för alarm: 20 minuter

 Snooze-intervallet minskar från  
9 till 2 min i steg om 2 min

 Timeout för snooze: 20 min

Teknisk information

Väckarklocka Classic

Tid Ljud På/AvAlarm På/Av

Knappar och reglage
AlarmSnooze-knapp

Alarmtid Högtalare

Bakgrundsbelysning

Sängvibrator

Nätadapter

BE1350

Tidsformat

Visit_001A
RT011-SE



Komma igång
1 Dra bort plastfilmen från urtavlan och anslut 

sängvibratorn på baksidan av väckarklockan.

2 Anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget.

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

Använda snoozefunktionen
Tryck på snooze-knappen för att snooza. 
Snooze-intervallet minskar automatiskt från  
9 till 2 minuter i steg om 2 minuter.

Aktivera alarmet
Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.  
En alarmsymbol      tänds på urtavlan. 
För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.
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Väckarklocka Classic

Ställa tiden
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.

Ställa alarmet
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.



Väckarklocka Classic

Inställningar
Ljud På/Av
Tryck på knappen för ljud På/Av markerad med        på baksidan av väckarklockan för att sätta på eller stänga av ljudet.  
När ljudet är avstängt ser du en      -symbol på urtavlan.

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.

Använda batterireserv
Väckarklockan har en batterireserv som tar över vid 
strömavbrott (batterier ingår ej i paketet). Den driver 
väckarklockan och sängvibratorn i ungefär 24 timmar 
vid fullt laddade batterier.

Så här installerar du reservbatterier:

1 Öppna batterilocket på undersidan av 
väckarklockan med en skruvmejsel.

2 Montera fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara 
batterier och skruva fast locket igen.

Felsökning
De flesta problem med väckarklockan kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:

Om Gör så här

Väckarklockan verkar vara avstängd  Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se Komma igång.
 Ladda reservbatterierna (ingår ej i paketet) i ett par timmar.

Urtavlans          -symbol börjar blinka  Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade.  
Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.

En       -symbol tänds på urtavlan  Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Öppna batterilocket och montera 
fyra 1,2 V AAA NiMH uppladdningsbara batterier, se Använda batterireserv.

Ljudet är avstängt och en       -symbol 
är tänd på urtavlan

 Tryck på knappen för ljud På/Av markerad med        på baksidan  av väckarklockan 
om du vill sätta på ljudet igen. Symbolen släcks då på urtavlan.

Urtavlan lyser för starkt eller för svagt /
Jag vill att den skall lysa hela tiden.

 Tryck på knappen markerad med           för att justera ljuset i 4 steg.
 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.

Varning! Använd ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER. Standardbatterier kan börja läcka om de 
placeras i väckarklockan och kommer då att förstöra elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.


