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Side 3 

Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års 

brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og pålideligt system. 

Gennemgå venligst alle brugsvejledningerne omhyggeligt, således at du kan starte 

enheden korrekt og lære alle systemets egenskaber at kende. 

 

 

Standardkomponenter 
Tjek venligst, at følgende komponenter er inkluderet: 

- lisa DS-1/RF 

- 9 V-strømforsyning 

- Brugsvejledning 

- Garantibevis 

Hvis der mangler dele, kontakt da omgående din forhandler eller producent direkte. 

 

 

Sådan fungerer enheden 
Vækkeuret lisa DS-1/R er et elektronisk ur med et digitalt tidsdisplay. Det vækker dig 

ved hjælp af et akustisk signal, som er justérbart i audiofrekvens og lydstyrke. 

 

Følgende tilbehør kan tilsluttes vækkeuret: 

- Vibrerende pude 

- Blinkemodul 

- Omskiftermodul 

- Akustisk modul  

 

 

Installering 
Slut strømforsyningen til vækkeurets 

9 V-indgang, og slut til 230 V-stikkontakt.  Displayet blinker som tegn på, at tiden 

endnu ikke er blevet indstillet. Det holder op med at blinke, så snart tiden er indstillet. 
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Sådan indstilles tiden 

Tryk på      samtidig med h eller min for at indstille tiden. 

 

Bemærk: 

Tiden kan indstilles i enten 12 eller 

24 timers tilstand Denne indstilling kan justeres på 12/24 h-knappen, som befinder 

sig bag på vækkeuret. 

 

 

Sådan indstilles alarmen 
Vækkeuret har to alarmtider, som kan indstilles separat. 

 

Alarm 1 

Tryk på    1 og h eller min samtidig for at indstille det ønskede alarmtidspunkt 

(alarmsignalet varer 3 min). 

 

Alarm 2 

Tryk på    2/Stop 24 h og h eller min samtidig for at indstille det ønskede 

alarmtidspunkt  (alarmsignalet varer 

3 min) 

 

Bemærk: Efter installeringen er kun alarm 1 aktiv. 

 

Begge alarmer kan aktiveres separat. Tryk på   1 og   2/Stop 24 h samtidig og 

tryk på slumreknappen. Hver gang der trykkes på slumreknappen, vises en af disse tre 

mulige indstillinger på displayet: 

 

Du kan vælge mellem følgende indstillinger: 

 

Alarm 1 aktiv: På displayet vises: AL 1 

Alarm 2 aktiv: På displayet vises: AL 2 

Alarm 1 og 2 aktiv: På displayet vises: AL 1 2 
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Udover denne visning på displayet, blinker LED-lysene således: 

 

Alarm 1 aktiv: 

 
 

Alarm 2 aktiv: 

 
Alarm 1 og 2 aktiv: LED-lysene lyser konstant 

 

 

Sådan tændes og slukkes alarmen  
Du aktiverer/deaktiverer alarmen ved hjælp af alarmens on/off-knap, som befinder 

sig bag på lisa DS-1/RF. 

Hvis knappen står på OFF, er begge alarmer deaktiveret. 

 

 

Sådan indstilles audiofrekvensen 
Alarmsignalets audiofrekvens kan justeres via audiofrekvens-knappen, som befinder 

sig på vækkeurets venstre side. Audiofrekvensen øges, hvis knappen drejes mod 

venstre, og formindskes hvis knappen drejes mod højre. 

 

Bemærk: 

Alarmsignalet er slukket, hvis audiofrekvens-knappen er drejet helt til venstre. 

 

 

Sådan indstilles lydstyrken 
Alarmsignalets lydstyrke kan justeres via lydstyrkekontrollen, som befinder sig på 

vækkeurets højre side. Lydstyrken skrues ned hvis knappen 

drejes til venstre, mens lydstyrken skrues op, hvis knappen drejes til højre. 
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Slumrefunktion 
Når der trykkes på slumreknappen, afbrydes alarmen. Alarmen starter igen efter ca. 5 

minutter. 

 

 

Særlige egenskaber 
- Alarmsignalet gentages efter 4 minutter (auto-slumrefunktion), med mindre 

du trykker på slumreknappen eller Stop  

- 24 h-knappen. 

- Hvis der er indsat et 9 V-batteri i batterirummet, vil vækkeuret fungere selv i 

tilfælde af strømsvigt.  Vækkeurets display vil være slukket, men 

alarmsignalerne vil blive udløst. 

- Det indsatte 9 V-batteris tilstand kan tjekkes ved at trykke på slumreknappen.  

Hvis der står "LO" på vækkeurets display, betyder det, at batteriet skal udskiftes 

for at garantere fortsat funktion i tilfælde af strømsvigt. 

 

 

Vækkeuret lisa DS-1/RF fungerer også som modtager for lisa-RF-

signalsystemet. 
Sådan indstilles den korrekte radiokanal. En særlig digital transmissionsproces sikrer, 

at radiosignalerne opfanges fejlfrit. Denne proces gør det også muligt at indstille 10 

forskellige radiokanaler. Fabriksindstillingen for lisa DS-1/RF er kanal 0. Det er kun 

nødvendigt at indstille enhederne på andre kanaler, hvis der er flere forskellige 

brugere, der anvender enhederne i samme bygning. 

Indstil den ønskede kanal ved at justere kanalvælgeren, som befinder sig på 

enhedens bagside. 

Brug en lille skruetrækker til at justere kanalvælgeren. 

 

 

 
Alle sendere og modtagere indenfor dit system skal indstilles til samme kanal! 
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Sådan genkendes transmissionssignalet: 
lisa DS-1/RF omdanner de forskellige transmissionssignaler til en række sekvenser af 

vibrations-og signalvisninger 

 

 

Telefon: 
Telefon-LED lyser op 

Impuls  

 

 

Dørklokke l: 
Dørklokke-LED lyser op 

Impuls  

 

 

Dørklokke ll: 
Dørklokke-LED lyser op 

Impuls  

 

 

Babyalarm: 
Babyalarm-LED lyser op 

Impuls  

 

 

Personsøger 
Personsøger-LED lyser op 

Impuls  

 

 

Alarm: 
Alle LED-lys blinker 

 

Impuls 
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Vandalarm: 
Vandalarm-LED lyser 

Impuls  

 

 

Brandalarm: 
Brandalarm-LED lyser 

Impuls  

 

P12  

Pause 1,2 s P14   

Pause 1,4 s P20    

Pause 2 s P30    

Pause 3 s P40   

 Pause 4 s 

I Impuls 

 

LED-signalerne lyser i 40 sekunder 

 

Ved at aktivere slumreknappen, ophæves alle øvrige akustiske lisa-signaler.  LED-

signalerne lyser i normal varighed (40 sekunder). 

 

 

Genkaldelse af seneste signal 
lisa DS-1/RF gemmer hvert signal den modtager i 3 minutter. I dette tidsrum kan du 

genkalde signalet ved at trykke på slumreknappen. Signalet vises da via LED-

signalerne. Der kommer ikke noget akustisk signal. 
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Radio-rækkevidde 
Sendernes radiosignal er udviklet til at have en rækkevidde på 80 meter under 

optimale forhold. 

Følgende forhold kan resultere i kortere rækkevidde: 

 

- Signaltransmission gennem bygninger eller beplantning. 

- Forstyrrelser fra tv, computerskærme og mobiltelefoner. 

- Under visse forhold kan dette forhindre modtageren i overhovedet at fungere. 

- Hvis du placerer senderen i en ufordelagtig afstand fra overflader som 

reflekterer radiobølger, f.eks. gulve og vægge. 

- Dette kan føre til at signalbølgen svækkes eller helt elimineres af de 

reflekterede bølger. 

- Metalliske genstande forkorter rækkevidden grundet metallets afskærmende 

virkning. 

- Især i byer kan der være mange radiobølgekilder, som kan forstyrre det 

originale signal. 

- I tilfælde af enheder som kører på ens frekvenser og som befinder sig tæt på 

hinanden, kan der også opstå gensidig forstyrrelse. 

 

 

Vedligeholdelse og pleje 
lisa DS-1/RF behøver ingen vedligeholdelse.  Hvis enheden bliver beskidt, kan du 

tørre den af med en blød, fugtig klud. Der må aldrig bruges alkohol, fortyndervæske 

eller organiske opløsningsmidler. 

Anbring ikke enheden et sted hvor den vil blive udsat for skarpt sollys over længere 

tid. Herudover er det nødvendigt at beskytte den mod overdreven varme, fugt samt 

stærke mekaniske stød. 

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet imod vandsprøjt. Beholdere med vand må 

ikke placeres på eller i nærheden af enheden, f.eks. blomstervaser. Det samme 

gælder for åben ild, såsom tændte stearinlys. 

 

Sørg for, at batterierne ikke udsættes for ekstrem varme fra sollys, ild eller lignende. 
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Garanti 
lisa DS-1/RF er et meget pålideligt produkt. Skulle der alligevel ske driftsforstyrrelser 

til trods for at enheden er indstillet og anvendes korrekt, kontakt da venligst din 

forhandler. 

Garantien dækker reparation af produktet samt tilbagesendelse til dig uden 

omkostninger. Det er af afgørende vigtighed, at du sender produktet tilbage i den 

originale emballage, så smid den endelig ikke ud. 

Garantien dækker ikke skader som er opstået grundet ukorrekt brug eller forsøg på 

at reparere enheden af individer, som ikke er autoriseret til det (enhedens forsegling 

er brudt). 

Reparationer under garantien udføres kun, hvis du har udfyldt og medsendt 

garantibeviset, som blev udstedt af forhandleren. 

Husk altid at angive produktnummeret. 

 

 

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske enheder (gælder for 

landene i den Europæiske Union og andre europæiske lande med et separat 

affaldssorteringssystem) Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, 

at dette produkt ikke må betragtes som almindelig husholdningsaffald, 

men skal afleveres på en genbrugsstation, der modtager elektriske og elektroniske 

enheder.  

Du beskytter miljøet og dine medmenneskers helbred gennem korrekt bortskaffelse 

af dette produkt. Miljø og helbred bringes i fare ved forkert bortskaffelse af 

produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at begrænse forbruget af 

råmaterialer. Du kan få flere informationer om hvordan dette produkt genbruges af 

din lokale kommune, skraldevæsen eller forhandler 
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Tekniske data 
Strømforsyning: 9 V strømforsyning på 230 V, 50 Hz eller 9 V batteri 

Strømforbrug: ca. 2,5 Watt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette produkt lever op til den Europæiske Unions standarder. 

Du kan få udstedt en erklæring om, at produktet overholder CE-kravene 

hos din forhandler, eller direkte fra producenten. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 

 


