
Wake Pro

Beskrivelse 
 
Wake Pro er Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager. 
En kraftig vibrator placeret under hovedpuden samt lyd- og 
lyssignaler sikrer, at man bliver vækket, når vækkeuret ringer,  
eller når én af Puzzle Pro systemets alarmsendere Detect Pro, 
Detect Door Pro og/eller Observer Pro aktiveres. 
 
Wake Pro er et vækkeur, hvor man kan sætte alarmer. Den har 
et display, der viser ur og 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 nemmere at skelne mellem  
forskellige alarmsignaler. 
 
Alarmmodtageren modtager trådløse alarmsignaler og 
ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, 
røgalarm, vindue-/dør- eller telefonsensorer m.m. 
 
Wake Pro har batteribackup, der ved fuld opladning har  
ca. 24 timers batterilevetid ved strømsvigt.
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Signaloverførsel FM (433,92 MHz)
Rækkevidde Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder Ubegrænset
Antal kanaler Uendeligt
Strømforsyning 5V micro usb / 2100 mA
Batteri Genopladeligt litiumbatteri
Batteribackup Ca. 24 timers batterilevetid på en  

fuld opladning
Output Lys, lyd og ikon på display, tilkobling  

af ekstern pudevibrator
Volumenkontrol Ja
Display Ja. 8 forskellige ikoner og farver
Vibration Ja. Hver parret enhed får sit eget  

vibrationsmønster.
Akustisk alarm Ja. Hver parret enhed får sin egen 

unikke melodi.
Frekvens på alarmsignal Justerbar (lav, medium, høj)
Ur Ja. Analog/digital
Tidsformat 12/24 timer
Lysstyrke i display Justerbart i 4 forskellige indstillinger
Natlampe Ja, justerbar i lysstyrke og forskellige farver 
Mål (H x B x D) 125 x 110 x 71 mm
Farve Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale ABS plast

 Tilbehør (købes separat) 

 Specifikationer 

Sengebundsvibrator
Kan placeres under  
madrassen (Ø 28 cm)

21
0

0
5P

E 
0

2.
21


