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Dette er en enkel, digital vekkerklokke med repetisjon. 

Den brukes sammen med Sengevibrator SVB1 og SVB 3. 
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FLEXIBLINK 

Bruksanvisning 

DIGITAL VEKKERKLOKKE 
Art. nr. VKD 

Vekkerklokke VKD passer til FlexiBlink Sengevibrator SVB1 og SVB3. 

Den er har repetisjon.

Virkemåte 

Vekkerklokke VKD viser tiden med tall i sifferrute (dis-

play). Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykk-

knapper i bakkant av klokkens overside.  

 

På vekketidspunktet starter Sengevibratoren. På toppen av 

vekkerklokken er det en stor knapp. Når den trykkes ned, 

stanser Sengevibratoren. 

 

Vekkerklokke VKD har innebygd lydvarsling. Den kan 

derfor brukes uavhengig av FlexiBlink Sengevibratorene. 

 

Vekkerklokke VKD drives med strøm fra veggkontakten 

(230 volt AC). Den kan utstyres med reservebatteri (se 

avsnittet Reservebatteri). 

 

Plassering og montering 

Vekkerklokken plasseres på ønsket sted.  

1. Sett om ønskelig inn reservebatteri  

(Ikke inkludert. Se avsnittet Reservebatteri) 

2. Sett nettkablen inn i veggkontakten (230 volt) 

3. Sett inn pluggen til Sengevibratoren 

Nå er Vekkerklokken klar for innstilling av tid. 

 

Forklaring av knappene 

Tallende i oversikten nedenfor og videre i denne 

bruksanvisningen, viser til illustrasjonen i Brukervei-

ledningen for Vekkerklokke VKD. 

� Alarm av/på knapp 

� Stilling av tid 

� Stilling av alarm 

� (Repetisjons- (snooze-) knapp 

� Justering av timer 

� Justering av minutter 

 

Hvordan stille tiden 

Når apparatet er tilkoblet strømnettet, vil et blinkende 

signal indikere at tiden må stilles. 

Trykk knapp � og �. Minuttene vil da "løpe" fremover. 

Trykk knapp � og �. Timene vil da "løpe" fremover. 

Hvordan stille alarmen 

Trykk knapp � og � eller � til ønskede minutter og 

timer er stilt inn. 
Sett bryter � til posisjon “on”. Da vil du automatisk bli 

vekket til innstilt tid. 

I høyre hjørne av displayet får du en indikasjon på at alar-

men står på. 

 

Repetisjons- (snooze-) funksjonen 

Når du blir vekket om morgenen og du trykker på snooze 

knappen � vil det være stille i 9 minutter før du på nytt får 

ny alarm. Denne funksjonen kan repeteres inntil 2 timer 

etter at alarmen første gang koblet inn. 

Når du ønsker å stoppe alarmen setter du knapp � i “off” 

posisjon. 

 

Reservebatteri 

Vekkerklokke VKD har batterilomme for reservebatteri. 

Lokket til batterilommen sitter i underkant av klokken. 

Reservebatteriet på 9 volt holder på minnefunksjonen ved 

strømbrudd. Vekkeuret vil da vise rett tid når strømmen 

kommer tilbake. Ved strømbrudd over lengre tid vil dis-

playet vise at uret må stilles på ny. 

Som reservebatteri kan man bruke alkalisk batteri. Andre 

typer batterier kan også benyttes.  

 

Enkel feilretting 

Dersom vekkerklokken ikke viser tiden i sifferruten (dis-

playet), får den antakelig ikke strøm fra veggkontakten. 

Dersom vekkerklokken går, men man ikke får vekking, kan 

dette skyldes at Sengevibratoren ikke mottar strøm fra 

batterieliminator/lader. 

 

Dersom du trenger hjelp til feilretting 

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det 

sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplys-

ninger om, eller til: 

 

 

 

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen 
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FLEXIBLINK 

Brukerveiledning 

VEKKERKLOKKE 
VKD 

 

Produsent 

Vestfold Audio AS 

3234 Sandefjord 

 

Tekniske spesifikasjoner nødvendig 
for sikker bruk 

Bruksområde:  Innendørs. 

Driftsspenning: 230 volt AC 

Reservebatteri: 9 volt (f.eks. alkalisk) 

Batt.størrelse: 6LR61 (IEC), 9V (ANSI) 

  

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk 

Ingen.  

 

Utfyllende informasjon om hvordan hjelpe-
middelet skal brukes 

Se bruksanvisningen.  

 

Rengjøring utført av bruker 

Vekkerklokke VKD kan rengjøres med myk klut 

oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet 

må ikke utsettes for søl eller sprut med vann. 

 

Vedlikehold utført av bruker 

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt, bortsett fra batte-

riskift. 

 

Lagring når ikke i bruk 

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 

 

Utfyllende om feilindikasjoner 

Se bruksanvisningen. 
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