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SOLUNA – Wake-up light väckarklocka med färgskiftande stämningsljus och rumsklimat

Fig. 3



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.
1. Innan du använder denna produkt
• Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer
om dess första användning och hur man använder den och att få råd i händelse av ett fel.
• Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
• Likaså tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som följer av dem.
• Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.
2. Leveransinnehåll
• Digital väckarklocka
• Instruktionsmanual

• Strömadapter

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet
• Stämningsljus med 5 lägen (solnedgång, andningsläge, färgförändring enligt komfortnivå för rumsklimat, direkt färgval, autofärgsskiftande
ljus) med ett urval av 20 färger i 5 nivåer av ljusstyrka
• Vakna försiktigt upp med gradvis ljus och / eller långsamt ökande larm melodi
• Snooze-funktion med justerbart intervall
• Färgdisplay med 4 ljusstyrkenivåer och automatisk dimningsfunktion
• Uppgift om tid, datum och veckodag skrivna med fullständiga bokstäver (tyska, engelska, spanska, franska)
• Inomhustemperatur och luftfuktighet
• Laddningsfunktion för mobila enheter via USB-port (1A)
4. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom
dessa anvisningar.
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

C3



Varning!
Risk för elchock!

• Koppla in enheten endast i ett nätuttag som är installerat inom ditt lands elektriska säkerhetsföreskrifter och med en korrekt nätspänning (se
märkning).
• Nätuttaget måste vara placerat nära utrustningen och det måste vara lättåtkomligt.
• Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
• Enheten och strömadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Endast lämplig för inomhusbruk.
4
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• Använd inte enheten om höljet eller strömadaptern är skadade.
• Använd enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte till fullo kan uppfatta de potentiella riskerna med hantering av elektrisk
utrustning.
• Använd endast den medföljande strömadaptern.
• Anslut ledningen till enheten först och anslut sedan strömadaptern i uttaget.
• Dra inte ut stickkontakten ur uttaget med dess kabel.
• Led nätkabeln så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.

• Om du väljer engelska visas nu displayen på engelska.
• Tryck på SET knappen och inställningssekvensen visas på följande sätt: 24 eller 12 timmarsvisningen (standard: FORMAT 24 Hr), timmar, minuter, år, månad, datum, månad/dagsekvens D/M (standard) eller M/D och temperaturenheten °C eller °F (standard: °C) och justera med + eller –
knappen.
• Bekräfta inställningarna med SET knappen.
• THANK YOU visas på displayen.



6.1 Anvisningar för inställningsläget
• Du kan också starta inställningsläget manuellt längre fram. Tryck och håll in SET knappen i normalläge i tre sekunder.
• Tryck på och håll ned + eller – knappen i inställningsläge för snabbt läge.
• Tryck på SNOOZE knappen i inställningsläget för att återgå till normalläge.
• Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in under 10 sekunder.
• Enheten upprätthåller driften vid strömavbrott i ca 6 minuter så att ingen ny inställning behöver göras.

Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
• Applicera inte överdriven kraft när du ansluter en USB-kabel. USB-kontakten passar bara en väg in i USB-porten.
5. Delar
Display (Fig. 1)
A 1: AUTO DIM symbol
A 3: Veckodag
A 5: Larmsymbol ljudsignal
A 7: Larmssymbol ljus

A 2:
A 4:
A 6:
A 8:

Tid / väckningstid
Inomhustemperatur
Datum
Luftfuktighet

Knappar (Fig. 1+2)
B 1: DISPLAY knapp
B 3: SNOOZE knapp
B 5: LIGHT knapp
B 7: SET knapp
B 9: RESET knapp

B 2:
B 4:
B 6:
B 8:

+ knapp
– knapp
LIGHT ALARM knapp
ALARM knapp

Hölje (Fig. 2+3)
C 1: Nätadapteruttag
C 3: Micro USB-port

C 2: Högtalare

6. Komma igång och inställning av tid och datum
• Anslut den medföljande strömadaptern till väckarklockan. Viktigt! Se till att din hushållsspänning är högst 240V! Annars kan din enhet skadas.
• Alla segment kommer att visas kort och HALLO visas.
• Enheten är klar för användning.
• Enheten går automatiskt in i färgbytesläget och inställningsläget.
• DEUTSCH (standard) blinkar på displayen.
• Tryck på knappen + eller – för att ställa in språk för veckodagar: TYSKA - DEUTSCH, ENGELSKA - ENGLISH, SPANSKA - ESPANOL och FRANSKA - FRANCAIS.
6

7. Funktioner
7.1 LCD-skärmljus
7.1.1 Ljusstyrka
• Tryck på DISPLAY knappen för att justera bildskärmens ljusstyrka i 4 nivåer (BAKGRUNDSBELYSNING 1-4) eller för att stänga av den (AV).
7.1.2 Automatiskt ljusregleringsläge
• Om läget för automatisk dimning aktiveras tänds den svaga bakgrundsbelysningen automatiskt under den inställda tidsperioden.
• Tryck på och håll in DISPLAY knappen i 2 sekunder. AUTO DIM visas på displayen.
• Som standard är funktionen för automatisk dimning inaktiverad. OFF blinkar på displayen.
• Tryck på knappen + eller – för att aktivera funktionen (ON). Symbolen AUTO DIM visas på displayen.
• Bekräfta med DISPLAY knappen.
• Starttiden blinkar (standard 23:00). Tryck på knappen + eller – för att justera tiden (hel timme).
• Bekräfta med DISPLAY knappen.
• Sluttiden blinkar (standard 6:00). Tryck på knappen + eller – för att justera tiden (hel timme).
• Bekräfta inställningarna med DISPLAY knappen.
7.2 Laddningsfunktion
• Koppla in USB-kabeln i USB-porten på väckarklockan och anslut den andra änden till din mobila enhet. Kontrollera att USB-laddningsfunktionen är lämplig för din mobila enhet (laddningsström 1A).
7.3 Temperatur och luftfuktighet
• Den faktiska temperaturen och luftfuktigheten visas. I inställningsläget kan man ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.
7
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7.4 Alarmfunktioner
• Denna väckarklocka har ett ljuslarm (väckningsljus) och ett ljudlarm. Båda larmen kan ställas in för samma tid eller för olika tider.
Exempel: Ljuslarmet är inställt på 07:00 och det hörbara larmet till 07:00. Vid 06:30 tänds ljuset och ljusnar gradvis upp. Klockan 07:00
ljuder det hörbara larmet.
7.4.1 Ljusalarm (väckningsljus)
• Ljusalarmet är en soluppgångssimulering med gradvis ljusökning 30 minuter före den inställda ljusalarmtiden. Att vakna naturligt med ljus har
en positiv effekt på energihormoner.
7.4.1.1 Inställning av lätt alarmtid
• Tryck och håll in knappen LIGHT ALARM.
• Ljuslarmssymbolen kommer att visas och timsiffran blinkar.
• Tryck på knappen + eller – för att ställa in timmarna.
• Bekräfta med LIGHT ALARM knappen.
• Ställ in minuterna på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med LIGHT ALARM knappen och återgå till normalt läge.
• Ljusalarmet aktiveras och ljusalarmssymbolen visas på displayen.
• 30 minuter innan den inställda ljusalarmstiden nås börjar den simulerade soluppgången med gradvis ljusökning.
7.4.2 Ljudalarm
7.4.2.1 Inställning av alarmtid
• Tryck och håll in ALARM knappen.
• Alarmsymbolen kommer att visas och timsiffran blinkar.
• Tryck på knappen + eller – för att ställa in timmarna.
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen.
• Ställ in minuterna på samma sätt.
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen.
• Du kan ställa in snoozeintervallet i larmläget.
• Tryck på + eller – knappen för att ställa in önskad tidslängd – den lägger till 5 minuter åt gången (5 till 120 minuter).
• Bekräfta inställningen med ALARM knappen och återgå till normalläge.
• Alarmet aktiveras och alarmsymbolen visas på displayen.
• När alarmtiden är nådd kommer en melodi att ljuda och öka gradvis i volym. Om alarmet inte stoppas manuellt stängs det stigande alarmljudet automatiskt av efter fem minuter och alarmet aktiveras igen vid samma inställda tid på följande dag. Alarmsymbolen finns kvar på displayen.
• Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmljudet eller tryck på SNOOZE knappen för att aktivera snooze-funktionen.
• SNOOZE visas och larmet kommer att avbrytas för den inställda tiden.
• Tidsdisplayen räknar ner sekunderna.
• Tryck på valfri knapp för att stänga av snooze-funktionen.
8
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7.4.3 Aktivera och avaktivera larmfunktionerna
• Tryck på LIGHT ALARM knappen eller ALARM knappen i normalt läge, för att aktivera eller avaktivera motsvarande alarmfunktion. Den senast
justerade alarmtiden anges och alarmsymbolen kommer att visas eller försvinna på displayen.
8. Stämningsljus
• Enheten har en stämningslampa med 5 ljuslägen med ett urval av 20 färger i 5 nivåer av ljusstyrka.
8.1 Ljuslägesval
• I normalt läge trycker du på LIGHT knappen för att växla mellan följande lägen: automatisk färgväxling (CYCLE), solnedgång (EVENING), andningsläge (BREATHING), färgförändring enligt komfortnivå i rumsklimatet (COMFORT), direkt färgval (PICK COLOR). Använd knappen + eller
– för att välja andra alternativ inom lägena.
• Bekräfta inställningen med SNOOZE knappen, tryck på LIGHT knappen två gånger en kort stund eller vänta 5 sekunder för att bekräfta inställningen och återgå till normalläge.
• Tryck på + eller – knappen i normalt läge för att justera ljusstyrkan i 5 nivåer eller för att stänga av den (förutom i EVENING-läge).
• För att stänga av stämningslampan trycker du på SNOOZE knappen.
8.1.1 Automatisk färgförändring
• I detta läge ändras bildskärmsfärgen automatiskt i mjuka övergångar genom färgnyanserna.
8.1.2 Solnedgång/sovläge
• Detta läge möjliggör en mild insomning med en simulerad solnedgång. Ljuset mörknar långsamt i flera steg inom 30 minuter.
8.1.3 Andningsläge
• Andningsläget kommer att gå igenom en 10-minuters djupandningsövning. Andas bara in och andas ut när färgerna förändras. För att ytterligare hjälpa dig räknar tidsdisplayen ner sekunderna av dina inhalerings- och utandningstider.
• Du kan ändra till 3 olika färger genom att trycka på + eller – knappen: Energi, värme, lugn.
8.1.4 Komfortfärgläge
• Displayfärgen anpassas till luftfuktigheten i olika färgnyanser.
Färgnyanser

Luftfuktighet

Röd

1…25%

Orange/gul

26…39%

Blå/grön

40…75%

Blå

76…83%

Lila

84…99%
9
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8.1.5 Individuellt färgläge
• Du kan anpassa bildskärmsfärgen i det här läget. Du kan ändra till 14 färger genom att trycka på + eller – knappen flera gånger medan färgen
blinkar.
9. Skötsel och underhåll
• Rengör enheten med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
• Koppla ur enheten om du inte använder den under en längre tid.
• Håll enheten på en torr plats.
10. Felsökning
Problem

SOLUNA – Wake-up light väckarklocka med färgskiftande stämningsljus och rumsklimat
Mätområde - luftfuktighet

10…99%

Hölje dimension

170 x 68 x 150 mm

Vikt

314 g (endast enheten)



Lösning

Inget visas

➜ Anslut enheten till strömadaptern
➜ Kontrollera strömadaptern
➜ Tryck på DISPLAY knappen för att justera displaylampan.

Felaktig indikering

➜ Använd ett vasst föremål för att trycka på RESET knappen bak

Ingen laddningsfunktion

➜ Kontrollera USB-portanslutningen

Om enheten inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.
11. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).
Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.
12. Specifikationer
Strömförbrukning

Strömadapter (medföljer)
Ingång: 100-240V VÄXELSTRÖM 50/60Hz 0,5A Max
Utdata: 5.0 V DC 1.5A, 7.5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: ≥76,65%
Strömförbrukning utan belastning: ≤0,10 W

Laddningsutgång

1x USB Port (1A)

Mätområde - temperatur

0…37°C (+32…+99°F)

10

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift
och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt
skriva in produktnumret i sökrutan.
www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Kommersiellt registreringsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186
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