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Introduktion
Wake Pro er Puzzle Pro systemets vækkeur
og alarmmodtager. En kraftig vibrator placeret
under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler
sikrer, at du bliver vækket, når vækkeuret
ringer, eller når én af Puzzle Pro systemets
alarmsendere aktiveres fx Detect Pro og Detect
Door Pro.
Wake Pro er et vækkeur, hvor du kan sætte
alarmer. Den har et display, hvor du kan se ur,
dato samt indgående alarmsignaler.
Hver alarm gengives med sit eget unikke
vibrationsmønster, eget unikke symbol i
displayet og lysindikation i urets lysramme,
hvilket gør det muligt at skelne mellem
forskellige alarmsignaler.
Alarmmodtageren modtager trådløse
alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke,
telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm,
vindue-/dør- eller telefonsensorer m.m.
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Pakkens indhold
Pakken indeholder følgende dele:

Wake Pro
alarmmodtager

Pudevibrator
(Ø 10 cm)

Wake Pro
Puzzle Pro vækkeur
Brugervejledning
Dansk

Strømforsyning
(5V micro usb)

Brugervejledning
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Oversigt
Display

Lysramme

Højttaler

Gå tilbage
OK-knap
Kryds-knap
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Gå frem

Oversigt
Skruehuller til
vægophæng

Udgang
Til tilslutning af pudeeller sengebundsvibrator
Strømforsyningsstik
Til tilslutning af 5V
micro usb strømforsyning
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Tilbehør (Købes separat)
Sengebundsvibrator
Kan placeres under
madrassen
(Ø 28 cm).
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Tilslut strømforsyning
1

Sæt strømforsyningen i strømforsyningsstikket på bagsiden af Wake Pro (se evt.
oversigten på s. 7).

2

Sæt strømforsyningen i stikkontakten, og
tænd for stikkontakten.

Bemærk
Wake Pro har en indbygget batteribackup i tilfælde af
strømsvigt og har min. 24 timers batteribackup ved et fuldt
opladet batteri.
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Tænd for Wake Pro
Hold inde i ca. 5 sekunder, indtil der kommer
lys i displayet, og velkomstskærmen vises.

Sluk for Wake Pro
Hold inde i ca. 5 sekunder, indtil beskeden
”Slukker” vises på skærmen. Herefter slukkes
Wake Pro.

Bemærk
Holdes inde i ca. 20 sekunder sættes Wake Pro i
lagringstilstand (storage mode). Ved genoptaget brug efter
lagringstilstand (storage mode) skal tid og dato indstilles igen.
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Oversigt over startskærm
(Tidsformat: 24 timer digitalt)

Dato

Batteriindikator
Vises, når Wake Pro ikke
er tilsluttet strømforsyning

Alarm
Vises, når alarm
er slået til

Ur
Ubesvaret alarm
Vises, når der er
en ubesvaret alarm
under alarmhistorik
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Oversigt over startskærm
(Tidsformat: 12 timer analog)

Dato

Batteriindikator
Vises, når Wake Pro ikke
er tilsluttet strømforsyning

Alarm
Vises, når alarm
er slået til
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Ur
Ubesvaret alarm
Vises, når der er
en ubesvaret alarm
under alarmhistorik

Oversigt over hovedmenu
Alarmhistorik
Se ubesvarede alarmer
(vises kun i menuen, hvis der er ubesvarede alarmer)

Alarm
Sæt alarm

Ur

Indstil ur

Dato
Indstil dato

Lydstyrke
Indstil alarmens lydstyrke

Melodi
Indstil alarmens melodi

Frekvens
Indstil melodiens frekvens

Lysstyrke skærm
Indstil skærmens lysstyrke
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Tidsformat
Indstil urets tidsformat
(12 / 24 timer digital ur, 12 timer analog ur)

Snoozeinterval
Indstil snoozeinterval

Lysstyrke natlampe
Indstil lysstyrken i natlampen

Farve natlampe
Indstil farven i natlampen

Alarm varighed
Indstil alarmens varighed

Sprog
Indstil sprog
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Indstil ur
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Ur) og tryk på

2

Brug og til at indstille timeslag.
Godkend valg med
Brug herefter og til at indstille
minutslag. Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Skift urets tidsformat
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Tidsformat) og tryk på

2

Brug og til at skifte mellem:
12 timer analog ur, 12 timer digital ur og
24 timers digital ur.

3

Godkend valg med

4

Tryk på

for at afslutte.
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Indstil dato
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Dato) og tryk på

2

Brug og til at indstille årstal.
Godkend valg med

3

Brug og til at indstille måned.
Godkend valg med

4

Brug og til at indstille dato.
Godkend valg med

5

Tryk på

for at afslutte.

Bemærk
Wake Pro finder automatisk den korrekte ugedag, når
datoen er korrekt indstillet.
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Indstil alarm
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Alarm) og tryk på

2

Aktiver/deaktiver alarmen med

3

Brug og til at navigere til ikonet
(Ur) og tryk på

4

Brug herefter og til at indstille
timeslaget for alarmen. Godkend valg
med

5

Brug herefter og til at indstille
minutslaget for alarmen. Godkend valg
med
Alarmen er nu slået til. Alarmikonet
og tidspunktet for alarmen vises på
startskærmen.

Bemærk
Slå alarmen til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at
holde inde i ca. 2 sekunder.
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Indstil alarmens lydstyrke
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Lydstyrke) og tryk på

2

Brug
og til at justere lydstyrken.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Indstil alarmens varighed
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1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Alarm varighed) og tryk på

2

Brug og til at indstille antal
sekunder, som alarmen varer.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Se alarmhistorik
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Alarmhistorik) og tryk på

2

Brug og til at navigere mellem de
ubesvarede alarmsignaler.

3

Tryk på

eller

for at afslutte.
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Indstil snooze
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Snooze) og tryk på

2

Brug og til at indstille antal minutter,
som snoozefunktionen varer.
Godkend valg med

3

Tryk på

4

Anvend snoozefunktionen ved et kort
tryk på , når alarmen ringer.

for at afslutte.

Bemærk
For at afbryde snoozefunktionen skal alarmen slås fra
(se afsnit på s. 17)
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Indstil alarmens melodi
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Melodi) og tryk på

2

Brug
og til at skifte melodi.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Indstil alarmens frekvens
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Frekvens) og tryk på

2

Brug
og til at justere frekvensen.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.
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Indstil lysstyrken i natlampen
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Lysstyrke natlampe) og tryk på

2

Brug og til at justere natlysets
lysstyrke. Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Indstil farven i natlampen
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Farve natlampe) og tryk på

2

Brug og til at justere natlysets farve.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Bemærk
Slå natlyset til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at
holde inde i ca. 2 sekunder.
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Indstil skærmens lysstyrke
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Lysstyrke skærm) og tryk på

2

Brug
og til at justere skærmens
lysstyrke. Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.

Indstil sprog
1

Åbn hovedmenuen ved at trykke
Brug herefter og for at navigere til
ikonet
(Sprog) og tryk på

2

Brug og til at skifte sprog.
Godkend valg med

3

Tryk på

for at afslutte.
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Sæt Wake Pro i parringsmode
1

Sæt din Puzzle Pro sender i parringsmode
(se evt. senderens brugervejledning)

2

Sluk Wake Pro ved at holde
sekunder.

3

Tænd for Wake Pro ved at holde inde,
og tryk dernæst på , så snart velkomstskærmen vises.

4

Brug herefter og for at navigere til ikonet
(Tilslut alarmsenderen) og tryk på

inde i ca. 5

Lysrammen vil blinke rød og blå, og Wake
Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.
Ved succesfuld parring vil lysrammen i
Wake Pro lyse lyseblå.
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5

Wake Pro vil fortsat lyse lyseblå og være
i parringsmode, også efter at parringen
er afsluttet. Tryk på , hvis du ønsker at
afslutte parringsmode.

6

Tryk på

7

Tryk på senderens testknap (fx Detect Pro)
for at teste, at parringen er foretaget korrekt.

for at afslutte.

Indstil alarmsymbol
1

Sluk Wake Pro ved at holde
sekunder.

inde i ca. 5

2

Tænd for Wake Pro ved at holde inde,
og tryk på , så snart velkomstskærmen
vises.

3

Brug og for at navigere til ikonet
(Rediger alarmsendere) og tryk på

4

Brug og for at navigere til senderen,
der skal redigeres, og tryk på

5

Brug og for at navigere til ikonet
(Rediger alarmsendere) og tryk på

6

Brug og for skifte mellem
de forskellige alarmsymboler.

7

Godkend alarmsymbolet med

8

Afslut ved at trykke tre gange på

Bemærk
Når du skifter alarmsymbol, ændrer du også melodi og
farve.
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Slet tilsluttet alarmsender
1

Sluk Wake Pro ved at holde
sekunder.

inde i ca. 5

2

Tænd for Wake Pro ved at holde inde,
og tryk på , så snart velkomstskærmen
vises.

3

Brug og for at navigere til ikonet
(Rediger alarmsendere) og tryk på

4

Brug og for at navigere til alarmsenderen, der ønskes slettet, og tryk på

5

Brug for at navigere til ikonet
og tryk på

(Slet)

Den valgte alarmsender er nu slettet.
6
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Afslut ved at trykke tre gange på

Fejlsøgning
Fungerer din Wake Pro ikke tilfredsstillende,
bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder
nedenfor:
Ingen strøm på Wake Pro
• Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
• Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.
Ingen lyd ved alarmsignal
• Tjek, at lydstyrken er indstillet korrekt
(se s. 18).
Wake Pro modtager ikke alarmsignaler fra
Puzzle Pro senderen
• Par Wake Pro og Puzzle Pro senderen igen
(se s. 24).
Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da
venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.
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Test og godkendelser
Wake Pro er godkendt og CE-mærket i henhold
til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU,
EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.
Kontaktinformation:
Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

1299
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Miljøinformation
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholder materialer, komponenter
og stoffer, der kan være farlige og skadelige
for menneskers sundhed og for miljøet, hvis
affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med en overkrydsede
skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr.
Den overkrydsede skraldespand symboliserer,
at affald af elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles
særskilt.
Ved udviklingen og fremstillingen af dit
Phonic Ear produkt er der anvendt materialer
og komponenter af høj kvalitet, som kan
genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk
og elektronisk udstyr skal du derfor benytte
en indsamlingsordning etableret til formålet
hvad enten det afleveres på dit lokale
indsamlingssted eller genbrugsstation eller
hentes direkte fra husholdningen. Nærmere
information skal indhentes hos de lokale
myndigheder.
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Batterier indeholder stoffer, der kan være
skadelige for menneskers sundhed og for
miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.
Batterier er mærket med viste overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at udtjente
batterier ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.
Nogle batterier er også mærket med den
kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd
(cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt
skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at
disse batterier bliver indsamlet.
Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente
batterier til de indsamlingsordninger, der er
etableret. På denne måde er du med til at sikre,
at batterierne genanvendes i overensstemmelse
med lovgivningen og ikke unødigt belaster
miljøet.

30

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du
derfor benytte en indsamlingsordning etableret
til formålet hvad enten det afleveres på dit
lokale indsamlingssted eller genbrugsstation
eller hentes direkte fra husholdningen.
Nærmere information skal indhentes hos de
lokale myndigheder.

Garanti
Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på
dette produkt.
Garantiperiode
Garantiperioden er gældende fra den dato,
varen bliver leveret og vil være gældende i
2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige
slutbrugers varetægt.
Hvad dækker garantien
Produktet vil blive udskiftet eller repareret
uden beregning, såfremt produktet ikke
fungerer korrekt under normal brug på grund
af produktions- eller designfejl, og såfremt
produktet returneres til forhandleren hurtigst
muligt efter fejlens opståen. Eventuelle
forsendelsesomkostninger afholdes af
brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at
reparere produktet, vil dette blive udskiftet med
et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.
Hvad dækker garantien ikke
1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse
eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret
mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
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3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke
installeret i henhold til instruktioner givet af
forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund
af forsinkelser eller tab af produktet. Den
eneste afhjælpning under denne garanti er
begrænset reparation eller udskiftning, som
fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse
med forsendelse, med mindre modtageren
af forsendelsen har gjort leverandøren
opmærksom herpå og returneret produktet til
leverandøren.
Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave
ændringer i udformningen og konstruktionen
af produktet uden at skulle være nødsaget
til at lave ændringer i allerede solgte
eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for
alle andre garantier, som måtte være afgivet
af producenten. Alle direkte eller indirekte
garantier ophører ved udløb af denne garanti.
Ingen mellemmand er berettiget til på vores
vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse
med salg og brug af vores produkter udover i
det omfang, som fremgår ovenfor.
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Ovenstående garanti berører ikke dine
rettigheder i henhold til Købeloven. Din
forhandler har muligvis udstedt en garanti, der
i omfang og udstrækning går ud over denne
begrænsede garanti. Venligst kontakt din
forhandler for yderligere information.
Hvad gør du, hvis du har brug for service
Hvis du har brug for service under denne
garanti, skal du henvende dig direkte til
producenten. Er produktet ikke under garanti,
skal du henvende dig til den forhandler
eller kommune, hvor produktet er købt
eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte forhandleren for
yderligere information og rådgivning.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Genopladeligt litium-batteri indeni. Fare for
brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger,
hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke
skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes
eller udsættes for vand eller direkte sollys.
For at forhindre kortslutning skal du sørge for,
at metalgenstande ikke kommer i berøring med
batteriet.
Lad være med at adskille, ændre eller
udsætte dette produkt for tryk, så der kan
opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket
kan medføre en svækkelse af produktets
sikkerhedsforanstaltninger.
Vigtig bemærkning
Genopladelige litium-batterier må ikke åbnes
eller forbrændes. Udsættelse for stoffer
indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse
med afbrænding heraf vil kunne medføre
personskade.
Batteriet er godkendt til lufttransport.
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Din forhandler

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

