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Tillykke med dit nye »Signolux« vækkeur og varslingsenhed. Husk at læse 

brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer 

systemets muligheder at kende. 

  

Pakkens indhold 
Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken: 

• »Signolux« vækkeur og varslings enhed 

• 12 V strømforsyning 

• Denne brugervejledning 

• Garantibevis 

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

 

Funktion 
»Signolux« vækkeuret og varslingsenheden er et elektronisk ur med et digitalt 

display. Det vækker dig via en ringetone, hvis tonehøjde og lydstyrke kan justeres, 

blinkende lys og/eller vibration. Vækkeuret og varslingsenheden er også en Signolux-

modtager, der kan modtage alarm- og ringesignaler fra de forskellige Signolux-

sendere.  

Et modtaget signal laves om til lyd- og lyssignaler, og displayet indikerer med 

symboler, hvilken alarm der er aktiveret. Det er muligt at tilslutte en pude- eller 

sengebundsvibrator til vækkeuret og varslingsenheden (tilbehør). 

 

Opsætning  
Tilslut strømforsyningen til 12 V strømstikket på bagsiden af vækkeuret og 

varslingsenheden, og sæt den i en stikkontakt med 230 V. 

 

Indstilling af klokkeslæt  

For at indstille klokkeslættet skal du trykke på indstillingsknappen for klokkeslæt »      

« i ét sekund. Timetallene begynder at blinke. Indstil det ønskede timetal ved at 

dreje til venstre eller højre på justeringshjulet på vækkeurets bagside. 

Tryk på klokkeslæt-knappen» «. igen. Minuttallene begynder at blinke. Drej på 

justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal. 

Tryk på klokkeslæt-knappen» « igen for at afslutte, og det indstillede klokkeslæt 

vises. 
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Indstilling af alarm 

For at indstille et vækketidspunkt skal du trykke på indstillingsknappen for alarmer »

« i ét sekund. Vækketidspunktets timetal begynder at blinke. Indstil det ønskede 

timetal ved at dreje til venstre eller højre på justeringshjulet. 

Tryk på alarm-knappen » « igen. Vækketidspunktets minuttal begynder at blinke. 

Drej på justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal. Tryk på alarm-knappen»    

«igen for at afslutte, og det indstillede vækketidspunkt vises. 

 

Tænd/sluk alarm  

Alarmen tændes og slukkes ved hjælp af skydeknappen på venstre side. 

Skydeknap i øverste position (grønt område kan ses): Alarm er tændt. 

Skydeknappen i nederste position:  

Alarm er slukket. 

 

Ringetone til/fra 

Tryk på ringetone-knappen » «i ét sekund for at slå ringetonen til eller fra. Hvis 

ringetonen er slået til, kan højttalersymbolet ses på displayet. 

 

Indstilling af ringetonens lydstyrke  

Tryk og hold ringetone-knappen »     « nede, mens lydstyrken justeres. Efter 2 

sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen nede, og drej 

justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens lydstyrke. Slip 

ringetone-knappen for at afslutte indstillingen af lydstyrken. 

 

Indstilling af ringetonens tonehøjde 

Under justering af vækketonens tonehøjde skal vækketone-knappen » « og den 

kugleformede Snooze-knap trykkes og holdes nede samtidig. 

Efter 2 sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen og snoozeknappen 

nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens 

tonehøjde. Slip knapperne for at afslutte indstillingen. 

 

Lyssignal til/fra 

Tryk og hold lyssignal-knappen »   « nede i ét sekund for at slå lyssignalet til eller fra. 

Hvis lyssignalet er slået til, kan lyssignal-symbolet ses på displayet. 
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Indstilling af lysstyrken i displayet om natten 

Lysstyrken i displayet justeres automatisk i forhold til lysforholdene i rummet. I 

dagtimerne vises tallene med fuld lysstyrke. I mørke justeres displayets lysstyrke. Du 

kan dog selv indstille denne. 

Tryk og hold lyssignal-knappen »    « nede for at indstille nattedisplayets lysstyrke. 

Hold lyssignal-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at 

justere lysstyrken i displayet om natten. Slip knapperne for at afslutte indstillingen. 

Foretages denne justering i dagtimerne, skifter displayet tilbage til fuld lysstyrke efter 

nogle få sekunder. 

 
Snooze-funktion 

Du kan Snooze alarmen ved at trykke på den kugleformede Snooze-knap.  

Vækkeuret ringer igen efter 5 minutter. 

 

12- eller 24-timers format  

Klokkeslættet kan vises i et 12- eller 24-timers format. Indstillingen foretages med 

»12- eller 24-timers format«knappen på bagsiden af vækkeuret.  

 

Batteribackup ved strømafbrydelse 
Batterirummet har plads til 4 stk. AAA-batterier (tilbehør). I tilfælde af en 

strømafbrydelse garanterer disse, at det indstillede klokkeslæt og modtagelsen af 

Signolux-signaler ikke går tabt.  

Bemærk: Under en strømafbrydelse er visning af tid og lyssignalet ikke aktivt, da 

strømforbruget er for højt til backup-batterierne! 
 

Indstillinger 
Indstilling af signal og valg af symbol: 

Der kan benyttes op til 8 sendere (fx et dørtryk) for hvert symbol. 

Vær opmærksom på, at en sender kun kan tildeles, hvis den endnu ikke er kendt i 

Signolux-modtagerens hukommelse. 

Du skal om nødvendigt først slette senderen fra hukommelsen. 

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i 

rækkefølge. Slip knappen så snart, det ønskede symbol lyser. 

2. Udløs nu signalet, du ønsker at til dele det oplyste symbol ved hjælp  af 

senderen (tryk fx på dørtrykket). c) Vent ca. 20 sekunder og test funktionen.  
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Slet sender fra modtagerens hukommelse 

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen: 

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i 

rækkefølge. Slip knappen så snart, det ønskede symbol lyser. 

2. Tryk nu samtidigt på funktions- knappen »•« og melodiknappen » « til alle 

symboler lyser kort. 

Bemærk, at dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol. 

 

Indstilling af melodi  

Du kan indstille melodien for hvert symbol: 

1. Udløs først et signal (tryk fx på dørtrykket). 

2. Symbolet, der er tildelt senderen, bør lyse, og den tidligere valgte melodi bør 

kunne høres. 

3. Tryk og hold melodiknappen » « nede i to sekunder. Slip knap pen, og tryk på 

den gentagende gange, indtil du har fundet den ønskede melodi (du kan vælge 

mellem 15 forskellige lyde).  

4. Når symbolet stopper med at blinke, er den valgte melodi blevet tildelt. 
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Symbolernes betydning 
Hvert symbol er forbundet med en sender (fx dørtrykket) og kan indstilles efter ønske. 

Symbolerne står for: 

Dørklokke 1   grønt lys 

 

Dørklokke 2  grønt lys 

 

Telefon   orange lys 

 

Personkald   gult lys 

 

Babyalarm   hvidt lys 

 

Brandalarm  rødt lys 

  

Oversvømmelsesalarm blåt lys 

 

Alarm     rødt lys 

 

 

Batteristatusindikator for senderne: 
Statusindikatoren på vækkeuret og varslingsenheden indikerer batteristatus for 

Signolux-senderne. Den røde statusindikator sidder i lyssignalets øverste fjerdedel. 

Et lavt batteriniveau for senderen indikeres ved, at den røde lampe lyser samtidigt 

med symbolet for den pågældende sender, når dens signal udløses. 

Udskift batterierne i den pågældende sender hurtigst muligt. 
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Kend forskel på signalerne 
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Rækkevidde 
Rækkevidden mellem vækkeuret og varslingsenheden og Signolux-senderne er op til 

200 meter under ideelle forhold. Følgende forhold kan reducere rækkevidde: 

• Bygninger eller planter. 

• Interferens fra fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner. Under visse 

omstændigheder kan dette forhindre modtageren i helt at fungere. 

• Placering af senderen eller modtageren i en ufordelagtig afstand fra 

overflader, der reflekterer radiobølger fx gulve og vægge. Dette kan medføre, 

at signalbølgen svækkes eller bliver helt annulleret af den reflekterede bølge. 

• Metalgenstande. 

• Især i byer kan der være mange kilder til radiobølger, som kan afbryde det 

originale signal. 

• Enheder i nærheden kørende på tilsvarende frekvenser kan også føre til 

interferens. 

•  

Vedligeholdelse 
»Signolux« vækkeuret og varslingsenheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis 

enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig 

sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler. 

Enheden må ikke eksponeres for direkte sollys. 

Desuden skal den beskyttes mod høj varme, fugt og voldsomme mekaniske rystelser. 

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere 

med vand fx vaser, eller åben ild som fx stearinlys på eller i nærheden af produktet. 

     

 

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 

produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan 
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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 fås hos de lokale myndigheder. 

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. 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. 

 

Tekniske specifikationer 
Strømforsyning:    230 V, 50 Hz; 12 V 

jævnstrøm 1000 

mA 

Strømforbrug:  

   

Ca. 2 W 

Højde:      103 mm 

Bredde:     212 mm 

Dybde:     70 mm 

Vægt:     337 g 

   

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU direktiver: 

- 2011 / 65 / EF RoHS-direktivet 

- 2002 / 96 / EF WEEE-direktivet 

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät 

bestätigt. CE Konformitätserklärungen stehen im Internet unter 

www.humantechnik.com im Bereich „Service“ zur Verfügung. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 


