Manual

Cocoon fåtölj

Tack för att du valde COCOON!
Läs igenom instruktionen ordentligt
före användning! COCOON är enbart
designad för inomhusbruk och bör inte
användas utomhus eller i miljöer med
hög luftfuktighet. Placera ej möbeln
i direkt solljus! Utsätt den inte för
temperaturer över 35°C! Enheten ska
stå på en plan och stabil yta.
Försök inte reparera möbeln själv, då
detta kan påverka garantin på 6 år mot
fabrikationsfel på den stoppade möbeln
och 2 år på elektroniken. Om service
behövs på elektroniken, kontakta din
återförsäljare eller lokala elektriker!
System
Cocoon har ett ljudsystem baserat på Bluetooth, som aktiveras via en smartphone eller
en surfplatta. Cocoon levereras som standard med ett 12V batteri monterat. Systemet
styrs via en kontrollpanel bekvämt placerad
i sätet. Förutom ljud och ljus är systemet
utrustat med USB-uttag samt laddplatta
(QI) för uppladdning av mobilmodeller (som
stödjer det.).

Funktioner på kontrollpanelen
1. Laddningsindikator.
2. Indikator för ”Bluetooth”. Blinkar om
den söker efter en enhet. vid permanent ljus är enheten ansluten.
3. On/Off. Tryck >3sek minskar
ljudstyrkan.
4. Ljusstyrkan regleras i 5 steg.
5. USB-uttag (Max. 5V/1A).
6. Nollställning av Bluetooth.
Tryck >3sek höjer ljudstyrkan.
7. Cocoon-enhetens ID.
8. Batteriet laddas.

Belysning
Cocoon har 3 st. LED-lampor i taket. Riktningen
på dessa kan justeras manuellt. LED-lampor blir
aldrig varma, varför ingen risk finns för att man
bränner sig på dem.

Uppladdning av batteri
Till möbeln medföljer en laddare med kabel
som med ena ändan ansluts till uttaget nederst
på möbelns baksida och den andra i ett vanligt
vägguttag (220-230V).

Användarinstruktioner
Tryck på ”On”-knappen för att starta Bluetooth
eller ”Reset” för att nollställa systemet. Den
blå lampan blinkar och systemet söker efter en
extern enhet (mobil/surfplatta).
På den externa enheten (mobil/surfplatta) väljs
ID för den Cocoon som ska anslutas. När anslutningen är skapad lyser lampan med fast sken.
När enheterna är ihopkopplade kan du spela
musik från din mobil. Ljudstyrkan regleras från
antingen systemet eller mobilen.
Nästa gång du ska koppla ihop enheterna
ansluts de automatiskt. Om du vill avbryta
anslutningen för att t.ex. ansluta en annan
extern enhet, trycker du på ”Reset”, varpå
lamporna blinkar för att visa att systemet är klart
för anslutning av annan enhet.

För att skydda batteriet är systemet utrustat med
följande funktioner:
• Skydd mot urladdning – Ett batteri mår
inte bra av att laddas ur helt, och systemet
är därför utrustat med ett kretslopp som
kräver återuppladdning när ca 15 % ström
återstår.
• Skydd mot överladdning – uppladdningen
avbryts automatiskt när batteriet är helt
uppladdat, vilket visas genom att den gröna
lysdioden slocknar.

Volymkontroll (grundvolym)
Systemet är utrustat med inställning av högsta/
lägsta grundnivå. Detta är praktiskt om enheten
t.ex. placeras på en plats där den inte får störa.
Genom att hålla in on/off (lägre), alternativt
Reset-knappen (högre) i ca. 3 sekunder kan
nivån regleras.

OBS!
Laddaren ska kopplas ur när batteriet är
uppladdat!

Laddhastigheten beror på hur ofta möbeln
används. Om möbeln under en period inte ska
användas bör den stängas av med huvudbrytaren placerad vid sidan av ladduttaget längst ner
på möbelns baksida.

System
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Systemet startar inte.

Laddaren ej i uttaget.
Systemet är urladdat.

Anslut laddaren!
Ladda systemet!

Inget ljud.

Volymen på kontrollpanelen är inställd
på minimum.

Justera ljud/volymen
på panelen!

Bluetooth ansluts inte.

Tidigare användare ansluten.
För svag signal.

Tryck på ”Reset”!
Gå närmare enheten!

Trådlös uppladdning
fungerar inte.

Telefonen stöder ej trådlös uppladdning
eller har dålig kontakt med plattan.
Enheten är urladdad.

Kontroller att telefonen
ligger rätt på plattan!
Ladda systemet!

De flesta nyare telefoner stöder QI
och kan laddas direkt på plattan.
En del äldre telefoner kräver istället
laddning med USB.
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Teknisk specifikation
• Laddare: 12V, 3A
• Batteri: 1st 12V 14A
(Leoch DJW12-14A, bly AGM)
• USB-uttag: Max 5V, 1A
• Trådlös (QI) laddplatta

