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Thank You!

主要部品及び特徴

Important Safeguards:

• Read all instructions.
• Do not sleep with excess slack in the Sleep The
loose cord and use a twist tie, rubber band or
a tight bundle.
• Do not use with infants. Take special care to ke
Tack för att du har valt att köpa en SP-151 sov-/ljudterapikudde
som kan
• Do not use in or around water.
underlätta för dig med besvär med tinnitus. Vi hoppas •attDodu
kommer
atta damaged
bli
not operate with
cord or after
damaged in any manner.
nöjd med produkten.
• Do not use in pillow fights.
Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder
kudden.
• The unit should
be situated away from heat so
Key Components & Features:
radiators, heat registers, stoves or other heat-p
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Sleep Therapy Pillo

Förpackningens& egenskaper:
innehåll:
Hovedkomponenter

Connecting Pillow To Electronic Sound Source
Thank
you for
choosing
Sound Oasis®
• Your
Therapy
Pillow
has removable
stere
• 1 x kudde
med 2 st ultratunna högtalare och med 3,5
mmSleep
audiokabel
Komponenten
& Ausstattung:
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Composants clés & fonctionnalités:

Översikt

Componentes y funciones principales:
Componentes:

1.
2.
3.
4.

Pillow
Speaker Sleeve
Speaker
Jack
主要部品及び特徴
Stereo Speakers

1.
2.
3.
4.

Pute
Høytaler omslag
Høyttaler jackplugg
Stereo høyttalere

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Coussin
Boite du haut-parleur
Connecteur pour haut-parleur
Haut-parleurs stéréo

1.
2.
3.
4.

Cojín
Funda del altavoz
Toma del altavoz
Altavoces estéreo

Kissen
Lautsprecher-Manschette
Lautsprecheranschluss
Stereo-Lautsprecher

1.
2.
3.
4.

Travesseiro
Invólucro para Alto-Falantes
Pino dos Alto-Falantes
Alto-falantes estéreos
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1.
2.
3.
4.

枕
スピーカースリーブ
スピーカージャッキ
ステレオスピーカー

01

04

03

1.
2.
3.
4.

Pillow
Speaker Sleeve 05
Speaker Jack
Stereo Speakers

1.
2.
3.
4.

Coussin
Boite du haut-parleur
Connecteur pour haut-parleur
Haut-parleurs stéréo

1.
2.
3.
4.

Pute
Høytaler omslag
Høyttaler jackplugg
Stereo høyttalere

1.
2.
3.
4.

Cojín
Funda del altavoz
Toma del altavoz
Altavoces estéreo

1.
2.
3.
4.

Kissen
Lautsprecher-Manschette
Lautsprecheranschluss
Stereo-Lautsprecher

1.
2.
3.
4.

Travesseiro
Invólucro para Alto-Falantes
Pino dos Alto-Falantes
Alto-falantes estéreos

5. Outside Hook & Loop Closure
to Seal Pillow
6. Inside Hook & Loop Closure to
Keep Speaker in Place
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1. 枕
2. スピーカースリーブ
3. スピーカージャッキ
5. Crochet extérieur
& boucle de fermeture pour
4. ステレオスピーカー
verrouiller le coussin
6. Crochet & boucle de fermeture intérieurs afin
de maintenir les haut-parleurs en place

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Your Sleep Therapy Pillow can be machine or han
Your Sleep Therapy Pillow comes com
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Att ansluta kudden till en ljudkälla
Din sovterapikudde har 2 st stereohögtalare. Dessa kan lätt plockas bort när du
behöver tvätta kudden, läs mer i avsnittet om tvättråd.
Anslut kontakten till högtalarutgången på den ljudkälla du vill använda för
att spela musik via din sovterapikudde. Om du använder ett Sound Oasis
Ljudterapisystem skall kontakten anslutas till hörlursuttaget.
Justera volymen på din ljudkälla. Om inget ljud hörs kontrollera att kontakten
är ordentligt isatt i ljudkällan.
Om ljudet låter dämpat vänd på kudden och lyssna med den andra sidan.

Avlägsna eller sätta i högtalarna i kudden
Din sovterapikudde är utrustad med två stereohögtalare och ett högtalarfack i
kudden som håller högtalarna på plats. Facken öppnas och stängs med hjälp av
kardborreband.

Avlägsna högtalarna
Dra isär det yttre kardborrefästet där kabeln kommer ut ur kudden. Öppna även
det inre kardborrefästet. Gör samma sak på motstående sida. Dra ut högtalarna
ur kudden.

Montera högtalarna
Öppna de yttre och inre kardborrbanden i båda ändarna av kudden. För igenom
högtalaren och kabeln till andra sidan av kudden. Fäst högtalaren i sitt fack
med de båda kardborrbanden och gör samma sak på motstående sida.
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Tvätta kudden
Din sovterapikudde kan tvättas både i maskin och för hand.

I maskin
Tvätta i maskin på 40°C med ett skonsamt program. Kudden kan torktumlas.

För hand
Din kudde kan handtvättas i handfat eller badkar. Använd ett milt tvättmedel
och varmt vatten. Skölj flera gånger i kallt vatten. Krama ur vattnet och låt
kudden dropptorka.

Använd högtalarna till en annan kudde
Högtalarna som ingår i sovterapikudden kan användas med andra kuddar.
Placera helt enkelt högtalarna under den kudde du föredrar.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti
Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i
produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.
Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av
produkten.

Underhåll och skötsel
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
Använd inte kudden med för lång sladd, utan samla ihop den kabel som inte
behövs och fäst ihop den.
Använd inte kudden i närheten av små barn.
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Använd inte kudden om anslutningssladden är skadad.
Placera inte produkten där den utsätts för starkt solljus, element eller andra
värmealstrande källor, regn, vatten eller fuktiga omgivningar.
Om högtalarna skulle bli smutsiga, torka dem då med en lätt fuktad trasa (ej
våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning
Kontrollera att audiokabeln är rätt ansluten/isatt. Vänligen kontakta
försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service
Kuddens storlek: 51 x 66 cm
Örngott: 100 % polyester.
Fyllning: 100 % polyester.
Högtalarkontakt: 3,5 mm
Impedans/Uteffekt: 4 ohm/2 watt
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CEcertifikat som kan laddas ner från www.edin.se.
Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller
Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.
Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.
Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre
miljö.
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Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under
varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram
förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

Hearing excellence since 1965
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