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1. Innledning
VKD2 er en digital vekkerklokke
med repetisjon, som benyttes
sammen med FlexiBlink
Sengevibratorer.
Klokka har repetisjon / snoozefunksjon.
Vekkerklokke VKD2 viser tiden
med tall i sifferrute (display).
Justering av tid og
vekketidspunkt utføres med
trykknapper på klokkas overside.
På vekketidspunktet starter
Sengevibratoren. På toppen av
vekkerklokka er det en stor
knapp som benyttes til midlertidig
avstenging av alarm (snooze).
Man avslutter vekkingen ved å
vippe over alarm ON/OFF
knappen på siden av klokken til
posisjon OFF.
Vekkerklokke VKD2 har innebygd
lydvarsling. Lydvarslingen kobles
ut når den er tilkoblet
sengevibrator.
Vekkerklokke VKD2 drives med
strøm fra veggkontakten
(230VAC). Den kan utstyres med
reservebatteri (se avsnittet
Reservebatteri).

2. Plassering og
montering
Vekkerklokka plasseres på
ønsket sted.
1.
Sett om ønskelig inn
reservebatteri i batterilomma
under klokka

(Ikke inkludert. Se avsnittet
Reservebatteri.)
2.
Plugg nettkabelen i
veggkontakten (230VAC).
3.
Sett inn pluggen til
Sengevibratoren.
Nå er Vekkerklokka klar for
innstilling av tid.

3. Bruk av klokka














Tallene i oversikten nedenfor og
videre i denne bruksanvisningen,
viser til illustrasjonen i
Brukerveiledningen for
Vekkerklokke VKD2.
 Inngang for sengevibrator
 Justering av alarmtidspunkt
 Justering av klokke
 Justering av timer
 Repetisjon/snooze
 Justering av minutter
 Alarm av/på knapp
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Hvordan stille klokka

Hvordan stoppe alarmen

Når apparatet er tilkoblet
strømnettet, vil et blinkende
signal indikere at tiden må stilles.

Alarm ev. snooze kan stoppes
ved å trykke på den lille ALARM
knappen på toppen av klokka. Da
vil alarmen avstilles for denne
gang og den vil gjenta seg etter
24timer. Alarmindikatoren vil lyse
konstant. Ønsker man å skru av
alarmen permanent så settes
ALARM OFF/ON knappen på
siden av klokken i “OFF”
posisjon. Alarmindikatoren
slukker.

1. Hold TIME nede mens du
trykker HOUR. Timene vil da
stilles.
2. Hold TIME nede mens du
trykker MIN. Minuttene vil da
stilles.

Hvordan stille alarmen
Hold ALARM nede mens du
trykker TIME. Timene vil da
stilles.
Hold ALARM nede mens du
trykker MIN. Minuttene vil da
stilles.
Sett ALARM OFF/ON til posisjon
“ON”. Da vil du automatisk bli
vekket til innstilt tid.
I høyre hjørne av displayet får du
en indikasjon på at alarmen står
på(alarmindikator).

Repetisjons-(snooze-)
funksjonen
Når du blir vekket om morgenen,
og du trykker på SNOOZE på
toppen av klokka, vil det være
stille i 9 minutter før du på nytt får
ny alarm. Alarmindikatoren i
displayet vil blinke så lenge
alarmen er i repetisjons-/ snoozemodus. Denne funksjonen kan
repeteres inntil 1 time etter at
alarmen første gang koblet inn.

4. Reservebatteri
Vekkerklokke VKD2 har
batterilomme for reservebatteri.
Lokket til batterilommen sitter i
underkant av klokka.
Reservebatteriet på 9 volt gir
strøm til klokkas minnefunksjon
ved strømbrudd. Vekkeruret vil
da vise rett tid når strømmen
kommer tilbake.

5. Viktig informasjon
• Produktet kan rengjøres med
en myk lett fuktet klut.
• Produktet er for innendørs
bruk.
• Kast brukte batterier i henhold
til instruksjonene.
• Temperatur: +10ºC-+40ºC
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Resirkulering

6. Tekniske data

Produktet og batterier skal
ikke kastes sammen med
restavfall.
Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser for
avfallsdeponering av elektriske
produkter.
Ved riktig håndtering vil store
deler av produktet kunne
resirkuleres, samtidig som du
skåner miljøet.

Dim. (bxhxd):
Driftsspenning:
Effektforbruk:
Reservebatteri:

123x51x72mm
230 VAC
3W
9V

7. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

Viser ikke tiden i displayet.

Ingen strøm fra
veggkontakten
Sengevibratoren får ikke
strøm fra batterieliminator
VKD2 er ikke koblet til
sengevibrator

Sett støpselet i kontakten

Vekkerklokka går, men får
ikke vekking

Sett kontakten til
sengevibratoren i kontakten
Koble til VKD2 til
sengevibrator med kabel

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.
For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

Vestfold Audio AS
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47
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