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Lys/Snooze Alarm on/off 

Visuel indikation af 
alarm, der er 
aktiveret. 

Højtaler 
on/off 

Blinkende lys 
on/off 

12 V 
strømforsyning 

Højtaler 

Knap til 
indstilling af 
klokkeslæt 

Knap til 
indstilling af 
alarmtidspunkt 

Stik til tilkobling af 
pudevibrator eller 
andet tilbehør 

Volumenkontrol Tonejustering 



 

Side 3 

Vi ønsker dig tillykke med købet af vores lisa RF vækkeur, vi håber vækkeuret vil tjene 
dig i lang tid fremover. Du har valgt et moderne og pålideligt vækkeur. 
 
Læs venligst denne brugervejledning grundigt før du tager vækkeuret i brug. 
 

Standard komponenter 
Du bør sikre dig at alle nedenstående dele er inkluderet: 

• Lisa Time Flash vækkeur A-3240 
• Pudevibrator 
• 230V strømforsyning 
• Brugervejledning 
• Garantibevis 

Kontakt Tonax A/S, hvis nogen af disse dele mangler. 
 

Funktion 
Dette vækkeur er et elektronisk vækkeur med en analog urskive. Det er også en 
modtager for andre lisa alarm- og radiosendere. Der følger en kraftig pudevibrator 
med, der adviserer dig om alarmer. Samtidig med at 6 LED lamper indikerer hvilken 
type alarm, der bliver modtaget. 
 

Installation af lisa RF vækkeur 
Åben dækslet til batterierne og fjern papiret, der dækker for + kontakten på 
batteriet. Forbind herefter strømforsyningen til vækkeuret og en stikkontakt. 
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Indstilling og brug 
Indstilling af klokkeslæt 
Træk let i knappen til indstilling til klokkeslæt og alarm, og drej den herefter i den 
retning pilen viser. 
Advarsel: Træk forsigtigt i knappen og drej den kun i den retning som pilen viser. 
 
Indstilling af alarm 
Drej knappen til indstilling af klokkeslæt og alarm i den retning pilen viser. 
 
Aktivering af alarmen 
Tryk på alarm tænd/sluk knappen. Alarmen er aktiveret når den grønne lampe lyser. 
 
Aktivering af lyd 
Tryk på lyd tænd/sluk knappen. Lyden er aktiveret når den grønne lampe lyser. 
 
Snooze/udsæt alarm 
Rør lys/Snooze/lisa signalafbryderen for at udsætte alarmen i cirka 5 minutter. 

Tænd og sluk for blinkende lys 
For at slukke for det blinkende lys skal du: 

1. Sluk for alarmen (knapperne er trykket ind, så den grønne kant ikke er synlig.) 
2. Tryk og hold alarmknappen nede. 
3. Tryk 6 gange på den venstre tonejusteringsknap 
4. Slip alarmknappen. Det blinkende lys er nu slukket. 

For at tænde for det blinkende lys skal du: 
1. Sluk for alarmen (knapperne er trykket ind, så den grønne kant ikke er synlig.) 
2. Tryk og hold alarmknappen nede. 
3. Tryk 6 gange på den højre tonejusteringsknap 
4. Slip alarmknappen. Det blinkende lys er nu slukket. 
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Baggrundsbelysning 
Rør lys/Snooze/lisa signalafbryderen for at tænde baggrundsbelysningen i cirka 4 
sekunder. 

 
Indstilling af kanal 
Dit lisa RF vækkeur er fra fabrikken sat til kanal 0. Det er kun nødvendigt at skifte til 
andre kanaler, hvis du har flere forskellige produkter i brug i samme bygning. 
 
Du kan bruge en lille skruetrækker til at 
ændre kanal, ved at dreje kanal-
knappen til den ønskede kanal. Alle 
sender- og modtagerenheder skal være 
indstillet til samme kanal.  
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Genkendelse af signalmønstre 
Din lisa RF konverterer de forskellige signaler og alarmer til individuelle vibrations- og 
LED-mønstre. 
 
Telefon 
Vibration 

Telefon LED-lampe 

 
Dør 1  
Vibration 

Dør LED-lampe 

 
Dør 2  
Vibration 

Dør LED-lampe 

 
Babyalarm  
Vibration 

Baby LED-lampe 

 
Personkald  
Vibration 

Personkald LED-lampe 

 
Alarm  
Vibration 

Alle LED-lamper blinker 

 
Vandalarm  
Vibration 

Vandalarm LED-lampe 

 
Brandalarm 
Vibration 

Brandalarm LED-lampe 

 
P12 
P14 
P20 
P35 
P40 
V 

Pause 1,2 s 
Pause 1,4 s 
Pause 2 s 
Pause 3,5 s 
Pause 4 s 
Vibration 

 
LED-lamperne lyser i 40 sekunder. 
 
Rør ved lys/snooze signalafbryderen for at stoppe vibration.  
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Gentag det seneste alarmsignal 
Dit lisa RF vækkeur gemmer det senest modtagne signal i 3 minutter. I denne tid kan 
du få vist signalet igen ved at trykke på lys/snooze/signalafbryder knappen. Den 
relevante LED-lampe lyser herefter, pudevibratoren bliver ikke aktiveret. 
 

Signal rækkevidde 
Radiosignalerne er designet til at have en rækkevidde på 80m under optimale 
betingelser. Følgende forhold kan føre til en reduceret rækkevidde: 

• Signaler der passerer gennem bygninger eller vegetation. 
• Interferens fra TV, computerskærme eller mobiltelefoner. Under visse 

omstændigheder kan dette forhindre signalmodtageren i at fungere i det hele 
taget. 

• Placering af signalsender i en uheldig afstand fra overflader der kan reflektere 
radiobølger, f.eks. gulve eller vægge. Det reflekterede signal kan svække 
radiosignalet. 

• Metalliske objekter kan reducere rækkevidden grundet metallets skærmene 
effekt. 

• Specielt i byerne kan der være mange andre kilder til støj og forstyrrelse af 
radiosignalerne. 

• Flere enheder, der bruger samme eller lignende frekvenser kan resultere i 
interferens. 

 

Backup i tilfælde af strømafbrydelse 
Batteriet kan levere backupstrøm i op til 72 timer. I denne periode er vækkeuret fuldt 
funktionsdygtigt. 
 

Afladet batteri 
Batteriet er løbet tør for strøm, hvis personkalds LED-lampen lyser permanent uden 
at vækkeuret har modtaget et lisa alarmsignal. Dette kan skyldes at strømforsyningen 
ikke er forbundet, eller at batteriet har en fejl. Tilslut strømforsyningen eller udskift 
batteriet. 
 
Hvis vækkeuret har været koblet fra strømforsyningen i en længere periode, kan det 
tage flere timer at lade batteriet op igen. 
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Vedligeholdelse 
Dit lisa RF vækkeur har ikke behov for vedligeholdelse. Du kan bruge en blød og 
fugtig klud til at tørre vækkeuret af, hvis det bliver beskidt. Brug aldrig alkohol, 
fortyndere eller organiske opløsningsmidler. 
Undlad at udsætte vækkeuret for direkte sollys i længere perioder. Vækkeuret bør 
også beskyttes mod varme, fugt og kraftige rystelser. 
 
Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Undlad at stille 
vandbeholdere, så som vaser eller glas, eller åbne flammer i nærheden af produktet. 
 

Garanti 
Dit lisa RF vækkeur er et meget pålideligt produkt. Skulle der ske en fejl, på trods af at 
produktet er installeret og betjent korrekt, bedes du kontakte Tonax A/S. 
 

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. 
 

Tekniske specifikationer 
Strømforsyning 230V, 50Hz til 12V strømforsyning 
Strømforbrug Ca. 1W  
Frekvens 868,35 MHz 
Dimensioner (HxBxD) 85 x 120 x 50 mm 
Vægt 185g 

 



 

Genbrugsdirektiver 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, 
bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan 
bruges, må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

 
-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.  

 
Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.  
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Dette produkt lever op til den Europæiske Unions standarder. 
Du kan få udstedt en erklæring om, at produktet overholder EC-kravene 
hos din forhandler, eller direkte fra producenten. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 
 


