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DIGITAL VEKKERKLOKKE (VKD3) FOR 
VESTFOLD AUDIO SENGEVIBRATOR 

 

VKD3 er en digital vekkerklokke som benyttes sammen 
med Vestfold Audio sengevibrator. Klokken har 
repetisjon/snooze-funksjon.  
 
Klokken viser tiden (med tall) i sifferrute (display). 
Justering av tid og vekketidspunkt utføres med 
trykknapper på klokkens bakside. Sengevibratoren 
starter på vekketidspunktet. Knappen på toppen av 
klokken (snooze-knappen) benyttes til midlertidig 
avstengning og avslutning av alarm. Alarmen avsluttes 
ved å trykke på snooze-knappen to ganger. Ved å trykke 
knappen én gang, utsettes alarmen fem minutter. VKD3 
alarmerer i to minutter. Den alarmerer ikke ved 
strømbrudd.  
 
VKD3 har innebygget lydvarsling. Lydvarslingen kobles ut 
når klokken er tilkoblet sengevibrator.  
 
VKD3 drives med strøm fra den medfølgende 
strømforsyningen. Den er utstyrt med reservebatteri, 
som beholder innstillingene ved eventuelle strømbrudd.  

 
 
PLASSERING OG MONTERING: 
Vekkerklokken plasseres på ønsket sted. 
1. Plugg strømtilførselen i veggkontakten.  
2. Sett inn pluggen fra sengevibratoren.  
Nå er sengevibratoren tilkoblet vekkerklokken.  
 
BATTERI BACKUP: 
Fjern rød plaststripe for å koble inn batteri-backup.  
 
 
 

FUNKSJONER: 
1. KLOKKEVISNING: Display: Time + minutt.  
2. ALARM: Alarmbryteren har fire funksjoner: «Alarm 
AV», «Alarm 7 dager (man. – søn.)», «Alarm 6 dager 
(man. – lør.) *» og «Alarm 5 dager (man. – fre) *». 
*forutsetter riktig innstilt dato.  
3. LYSSTYRKE: Velg ønsket lysstyrke for dag-
/nattevisning ved å trykke «DOWN»-knappen.  
4. KLOKKE – ALARM – DATO: Trykk «MODE»-knappen 
for å se valgt alarmtidspunkt og dato.  
 
STILLE KLOKKEN/DATO 
Flytt «SET»-bryteren til «TIME SET». Bruk knappene 
«UP» og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å 
stille minuttene. Trykk «MODE» for å stille år og dato. 
Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig.  
 
STILLE ALARM: 
Flytt «SET»-bryteren til «AL. SET». Bruk knappene «UP» 
og «DOWN» til å stille timen. Trykk «MODE» for å stille 
minuttene. Set «ALARM»-knappen til ønsket posisjon 
(Alarm av, Alarm 7 dager, Alarm 6 dager, Alarm 5 dager). 
Symbolet for alarm vises i displayet når alarmen er 
aktivert. Sett bryteren til «LOCK» når du er ferdig.  
 
SLÅ AV ALARM: 
Trykk «SNOOZE»-knappen to ganger for å slå av alarmen. 
Alarmen vil gjenta seg etter 24 timer. Alarmindikatoren 
vil lyse konstant. Ønsker man å skru av alarmen 
permanent, så settes «ALARM»-bryteren til «AL. OFF».  
 
REPETISJON (SNOOZE): 
Ved å trykke «SNOOZE»-knappen én gang ved alarm, vil 
alarmen slå seg midlertidig av i 5 minutter.  
 
VIKTIG INFORMASJON: 
- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.  
- Produktet er for innendørs bruk.  
- Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
 
RESIRKULERING: 
Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med 
restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for 
avfallsdeponering av elektriske produkter.  
 
TEKNISKE DATA: 
Dim. (bxhxd): 173x85x50mm 
Driftsspenning: 5VDC 
Strømforsyning: 
Inngangsspenning: 240V DC 
Utgangsspenning: 5V DC 
Utgangsstrøm: 1A 
Nominell effekt: 5W 
DC-port 1 x USB 
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