Akustisk putealarm,
brukerveiledning

Hurtigveiledning

Bruk av enheten

1. Løft av putevibratoren, og åpne batterilokket

1. Plasser putevibratoren under puten du skal bruke
mens du sover.
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2. Sett inn batteriene med riktig polaritet. Dette er
merket på innsiden av batterirommet.

2. Ved utløst brannalarm vil putevibratoren vibrere,
og enheten vil blinke. Teksten «FIRE» vil vises i
displayet.

Hvis alarm utløses
3. Sett tilbake batterilokket.

-

Hvis enheten går i brannalarm modus uten at
brannalarmen er utløst vil alarmen stoppes ved
å trykke «Alarm on-off» Hvis enheten på nytt
registrerer en lyd som oppfattes som brannalarm vil
den igjen utløses.
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Etter bruk
Det anbefales at batteriene fjernes når enheten skal
lagres etter bruk.
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Justere klokken
1. Trykk og hold «Set Time» knappen.
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2. Trykk «opp» eller «ned» for å endre tiden.

3. Når alarm starter, vil putevibratoren vibrere. Hvis
knappen «Snooze» benyttes vil alarmen utsettes i
fem minutter.

Status

Status

Snooze
Opp
Up

Down
Ned

Display
Daglig alarm
1. Trykk og hold «Set Alarm» knappen og bruk
«Opp» eller «Ned» knappen for å sette ønsket
alarmtid.
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Brann: Når enheten går i varslingsmodus, vil
FIrE vises i displayet og enheten vil blinke.
Putevibratoren vil aktiveres og vibrere i et
kontinuerlig mønster.
Alarm: Når tidsinnstilt alarm starter vil displayets
bakgrunnsbelysning blinke samtidig som at tiden
vises. Putevibratoren vil vibrere i en pulserende
sekvens.
Status LED: Hvis status LED lyser, lytter enheten til
en høy lyd. Hvis den blinker hvert 13. sekund er den
akustiske funksjonen frakoblet (Se: frakobling av
enhetsfunksjon).
Low battery LED: Hvis «Low battery» lyser, er
batteriene svake og må byttes.

2. For å slå av eller på alarmfunksjonene, trykk
«Alarm on-off».

Klokke symbol: Et klokkesymbol i øvre venstre
hjørne av displayet viser at alarmen er aktiv.
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