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Tryck och håll nere knappen SET CLOCK. Tryck fram rätt tid med HOUR (timme) och MIN (minut). 
Släpp SET CLOCK när du är klar.

Ställa klockan

Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern 
i ett vanligt vägguttag. Siffrorna i displayen tänds. 

Om du önskar kan du koppla in ett 9V batteri som backup om strömmen går. Batterifacket finns 
bakom luckan på baksidan av enheten. Vid strömavbrott kommer klockan då inte att tappa tiden 
även om siffrorna slocknar. Så fort strömmen kommer tillbaka visas korrekt tid igen. 

Koppla in shakern i uttaget på baksidan. Placera shakern under exempelvis din kudde.

Koppla in Shake Awake

Tryck och håll nere knappen SET ALARM. Tryck fram rätt tid med HOUR (timme) och MIN (minut). 
Släpp SET ALARM när du är klar.

Välj typ av väckning med MODE-väljaren. Du kan välja mellan dessa lägen:

   OFF - allting avstängt

   Vibrator

   Vibrator + Alarmsignal

   Lysande snoozeknapp + Alarmsignal

   Lysande snoozeknapp + Vibrator

Ställa alarmet

Bra för oss som vill ligga kvar och dra oss en stund. Tryck in Snooze så slutar alarmet, men startar 
igen efter 9 minuter. En autosnoozefunktion aktiveras när kuddvibratorn används. Den gör att 
vibratorn automatiskt pausar efter ca 2,5 minuters vibration för att starta 9 minuter senare om du 
inte stänger av alarmet med OFF-knappen.

Snooze



Med OFF/Test-knappen kan du prova hur starkt vibratorn vibrerar. Ställ in stark eller svag vibration 
med väljaren på baksidan.

Test av vibratorn

Tryck på OFF/TEST knappen eller dra MODE-väljaren till OFF-läget.

Stänga av alarmet

Med denna knapp ställer du in hur ljust siffrorna i klockan skall lysa.

Dimmer

Vrid på denna för att ställa in önskad ljudstyrka på alarmet.

Volym

Vrid på denna för att ställa in önskad tonhöjd på alarmet.

Tone

Batteri är inte nödvändigt för funktionen. Med batteri inkopplat slipper du dock ställa in klockan 
igen efter strömavbrott. Väljer du att ansluta batteri bör det vara ett 9-volts batteri av alkalisk typ. 
Kontrollera batteriet varje år. Gamla batterier kan börja läcka och det skadar din väckarklocka.

Batteri

Enheten kan torkas av med en fuktig trasa med svag tvållösning. Använd inga starka lösnings-
medel. Placera inte klockan i starkt solljus. Den är avsedd för normalt inomhusbruk och bör därför 
inte utsättas för fuktig miljö eller extrema temperaturer.

Skötsel
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Klockan levereras med ett års garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller ej felaktigt handhavande 
eller skador till följd av yttre påverkan som t ex överspänningar från elnätet eller blixtnedslag.

Garanti

Inga siffror syns på displayen
Kontrollera att adaptern är inkopplad i jacket på baksidan. Kontrollera att adaptern sitter i ett 
fungerande vägguttag. Kontrollera att vägguttaget fungerar med t ex en fungerande lampa. 
Kontrollera även att dimmerknappen står i rätt läge. Fungerar klockan ändå inte – kontakta oss!

Kuddvibratorn fungerar inte
Kontrollera att vibratorn är inkopplad i uttaget på baksidan av enheten. Kontrollera att MODE-
väljaren står i SHAKER-läget. Ställ in en väckning om två minuter för att prova om shakern då går 
igång. Fungerar shakern fortfarande inte – kontakta oss!

Alarmet låter inte
Kontrollera att MODE-väljaren står i läge AUDIO. Ställ in en väckning för att prova om larmet går 
igång. Ljustera ljudnivån med VOLYM. Fungerar alarmet fortfarande inte – kontakta oss!

Felsökning

Ska lämnas in till återvinningsstation och sorteras som elavfall. Kasta aldrig batterier i soporna 
eller elda upp dem. 

Du kan också skicka in din Shake Awake till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns 
på rätt sätt.

Miljöinformation


