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FAQ
Problem Mulig årsag og løsning

Ingen strøm til enheden Opladeren er ikke korrekt isat i  
 stikket på bagsiden af møblet,  
 eller opladeren er defekt.

Ingen lyd i enheden Lydstyrken er sat på et mini- 
 mum på kontrolpanelet.

Enheden svarer ikke Sluk for enheden og start den  
 igen.

Bluetooth kan ikke forbindes Den eksterne enhed er ikke  
 koblet korrekt op til forbindelse.

 Bluetooth kan kun forbinde én  
 enhed ad gangen. Hvis forbin- 
 delse ønskes med en anden  
 enhed, må tidligere enhed først  
 frakobles; man skal herefter  
 vente et par sekunder og så  
 genstarte enheden.

 Den eksterne enhed skal befi n- 
 de sig inden for en afstand på  
 8 meter fra møblet for at sikre  
 god forbindelse!
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Tak, fordi du valgte en COCOON!
Læs venligst instruktionen grundigt igennem før brug!

Møblet er udelukkende designet til indendørs brug og bør ikke anvendes 
udendørs eller i omgivelser med høj luftfugtighed.

Placer ikke møblet i direkte sollys og udsæt det ikke for temperaturer over 35°C.

Møblet skal stå på et plant og stabilt underlag.

Vi anbefaler, at du ikke forsøger at reparere møblet selv – da det vil påvirke vort 
løfte om 6 års garanti mod fabrikationsfejl.

Kontakt i stedet en lokal elektriker ved behov for service på de elektriske dele!

System
Møblet har et system til musik/mobilsamtale, baseret på Bluetooth. Det betyder, 
at man skal have en telefon eller tablet, som har dette system og har det aktiveret. 
Systemet forsynes via to 12V batterier, som sidder skjult under møblets sæde.

Systemet reguleres via et kontrolpanel med touch-knapper, placeret på indven-
dig side af møblet.

Funktioner på kontrolpanel
1. Tænd/sluk

2. Reguléring af lysstyrke

3. Reguléring af lydstyrke

4. Afspilning/ændring af musikspor
5. Batteri
6. USB-stik til opladning med USB-kabel.
 Udgående strømstyrke : 1 Ω (ampere).
7. ID

Anvendelse af kontrolpanel
Informationerne står i samme rækkefølge som knapperne på panelet:

• Enheden er tændt, når knappen er grøn. 

• Cocoon Bluetooth-systemet har en ID på hvert møbel; når der forbindes   
 med en ekstern enhed (mobil/tablet), vises denne ID. Der vil være lyd i      
 Cocoon, når forbindelse mellem systemet og den eksterne enhed er etableret.

• Brug lyd-knapperne på kontrolpanelet for at regulere lydstyrke og musikspor. 

• Anvend tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet for at tænde/slukke systemet

Ladning af batteri
Med møblet følger en oplader, som med den 
ene ende tilsluttes vægstik (220-230V udtag) 
og med den anden ende det stik, der sidder 
på møblets bagside længst nede mod gulvet. 

Batterierne har en afbryder-egenskab, som afbryder strømmen, hvis batteri-ni-
veauet kommer under et vist punkt. Så skal produktet oplades. Det tager op til 
24 timer at genoplade batterierne helt. 

Opladningshyppigheden afhænger af, hvor ofte møblet anvendes. Hvis Co-
coon’en af en eller anden årsag ikke anvendes i en længere periode, bør det 
slukkes ved hovedkontakten placeret ved siden af ladningsstikket bag på møblet.

Belysning
Møblet har 3 stk. LED-lamper i taget. Vinklen på disse kan reguleres manuelt 
på den enkelte lampe. LED-lamper udvikler ikke så meget overskudsvarme som 
konventionelt lys, hvilket bevirker, at man ikke kan brænde sig på dem.
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