
Brugervejledning

Shake Awake Jumbo 901
Vibratovækkeur
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Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du 
det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901.

Vågn op om morgenen uden at vække naboen! Læg vibratoren under 
hovedpuden og bliv vækket lydløst, men effektivt. Vibratoren har hele 
2 meter ledning. Snoozeknappen lyser ved alarm, så du kan se, hvor 
du skal trykke for at slukke. Vil du hellere vågne til et almindeligt alarm 
signal, er det også muligt. Volumen og tonen kan reguleres. Uret har 
store tal, så du klart og tydeligt kan se, hvad klokken er.
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Indholdsfortegnelse
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Beskrivelse

FORSIDE

Tone Volume

Snooze

Mode Set alarmSet clockMinute Dimmer HI/LOHour
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Beskrivelse

BAGSIDE

Volume

VibratorindstillingShaker Jack Adapter JackBatttery

Tone

Snooze
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Anvendelse

Tilslutning
Begynd med at slutte ledningen fra netadapteren til udgangen på 
bagsiden. Isæt derefter netadapteren i en almindelig stikkontakt. Tal-
lene i displayet lyser. Du kan isætte et 9V batteri som sikkerhed, hvis 
strømmen går (batterirummet er under dækslet på bagsiden). Ved 
strømafbrydelse vil uret ikke miste tid, selvom tallene slukker. Så snart 
strømmen kommer tilbage, viser uret korrekt tid igen. Slut vibratoren til 
udgangen på bagsiden. Placér vibratoren under f.eks. hovedpuden.

Indstilling af uret
Tryk på og hold SET CLOCK knappen nede. Tryk på HOUR (time) og 
MIN (minut) indtil uret viser korrekt tid. Slip derefter SET CLOCK.

Indstilling af alarm
Tryk på og hold SET ALARM knappen nede. Tryk på HOUR (time) og 
MIN (minut) indtil uret viser korrekt tidspunkt. Slip derefter SET ALARM.
Vælg typen af vækning med MODE-vælgeren. Du kan vælge imellem 
følgende:
 - AUDIO – lydsignal + lysende snoozeknap
 - SHAKER – shaker +  lysende snoozeknap
 - LAMP – kun lysende snoozeknap
 - OFF – alt slukket

Snooze
God til dem der vil ligge lidt længere. Tryk på SNOOZE og alarmen 
slukker, men går i gang igen efter 9 minutter.

Sluk for alarm
Flyt MODE-vælgeren til OFF (længst til venstre).

Dimmer
Med denne knap justerer du, hvor meget tallene skal lyse.

Volume
Drej på denne knap for at justere lydstyrken for alarmsignalet.
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Anvendelse

Tone
Drej på denne knap for at justere på tonehøjden for alarmsignalet.

Vibrationer
Der kan på bagsiden vælges mellem 2 typer vibrationer.
 
Batteri
Batteri er ikke nødvendigt for funktionen, men med isat batteri slipper 
du for at stille uret igen efter strømafbrydelse. Vælger du at isætte et 
batteri, bør det være et 9V Alkaline batteri. Kontroller batteriet mindst 
en gang om året. Gamle batterier kan lække, og det ødelækker dit 
vækkeur.

Rengøring
Vækkeuret kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former 
for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler. Placér ikke 
vækkeuret i stærkt sollys. Uret er til indendørs brug og bør derfor ikke 
udsættes for fugt eller ekstreme temperaturer.

Fejlsøgning
Ingen tal i displayet
Kontroller at adapteren er tilsluttet udgangen på bagsiden af apparatet. 
Kontroller at adapteren sidder i en fungerende stikkontakt. Kontroller 
evt. stikkontakten med en fungerende lampe. Fungerer uret stadig ikke 
- gå videre til GARANTI.

Vibratoren virker ikke
Kontroller at vibratoren er tilsluttet udgangen på bagsiden af apparatet. 
Kontroller at MODE-vælgeren står i SHAKER-position. Indstil til en 
vækning om 2 minutter for at se om vibratoren så virker. Fungerer vi-
bratoren stadig ikke - gå videre til GARANTI.

Alarmen lyder ikke
Kontroller at MODE-vælgeren står i position AUDIO. Indstil en væk-
ning for at se om alarmen går i gang. Justér lydstyrken med VOLUME. 
Fungerer alarmen stadig ikke – gå videre til GARANTI.
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Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter 
købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes neden-
stående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være 
uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig an-
vendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, 
der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, 
som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af pro-
duktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår 
fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres 
produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder 
vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. 
Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom
på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsom-
kostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte repara-
tionstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, 
ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), 
navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbe-
tingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Garanti


