
 

 

 

 

   
   
   

 

 Fejlsøgning 
Problem Mulig årsag Løsning 

Systemet starter 

ikke 

Opladeren er ikke i stikket. 

Systemet er afladet. 

Tilslut opladeren! 

Lad systemet op! 

Ingen lyd 
Volumen på kontrolpanelet 

er sat på minimum. 

Justér lyd/volumen på 

panelet! 

Bluetooth forbindes 

ikke 

Tidligere brugere er 

tilkoblet. For lavt signal. 

Tryk på ”Reset”! Gå 

tættere på enheden! 

Trådløs opladning 

fungerer ikke 

Telefonen understøtter ej 

trådløs ladning eller har 

dårlig kontakt med pladen. 

Enheden er afladet . 

Kontrollér, at telefonen 

ligger korrekt på pladen!  

Oplad systemet! 

 

 
   

 

  

 

  

 

  
  

  
   
  

 

  
   
  

  

Teknisk specifikation 
Oplader: 12V, 3A 

Batteri: 1st 12V 14A (Leoch DJW12-14A, blysyre) 

USB udtag: Max 5V, 1A 

Trådløs (QI) ladeplade 

Følgende kan oplades direkte: 

Nokia Lumia 820 og 920, Nexus, HTC 8X(U.S); HTC DROID DNA 

Nexus 10 Tablet, Nexus7, SamsungS6, S7, S8,Note5,Note7 

Apple: Iphone X,XR, XZ 8, 8plus, Huawei Mate 20 pro 

Følgende telefoner m.fl. kræver alternativ oplader: 

Samsung:S3,S4,S5,Note2,Note3,Note4 

Apple: iPhone5,5S,6,6Plus,7,7Plus 
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Tak, fordi du valgte COCOON! 

Læs venligst instruktionen grundigt igennem før brug! COCOON er udelukkende 

designet til indendørs brug og bør ikke anvendes udendørs eller i omgivelser med 

høj luftfugtighed. Placér ikke møblet i direkte sollys! Og udsæt det ikke for 

temperaturer over 35°C! Enheden skal stå på et plant og stabilt underlag. 

Forsøg ikke at reparere møblet selv, da dette kan påvirke garantien på 6 år mod 

fabrikationsfejl på det polstrede møbel og 2 år på elektronikken. Ved behov for 

service på de elektriske dele kontakt i stedet din forhandler eller en lokal 

elektriker! 

System 
Cocoon har et lydsystem baserat på Bluetooth, som aktiveres via en 

smartphone eller en tablet. Cocoon standard leveres med et 12V batteri 

imonteret. Systemet styres via et kontrolpanel bekvemt placeret i sædet. 

Foruden lyd og lys er systemet udstyret med USB udtag samt ladeplade (QI) til 

opladning af visse mobilmodeller (se nedenfor). 

 

Funktioner på kontrolpanelet 

1. Indikator for ladning. 

2. Indikator for ”Bluetooth”. Blinker, hvis  

der søges efter en enhed. Ved permanent lys  

er enheden tilkoblet. 

3. On/Off. Tryk >3sek reducerer lydstyrken. 

4. Lysstyrke reguleres i 5 trin. 

5. USB udtag (Max. 5V/1A). 

6. Nulstilling af Bluetooth. Tryk >3sec  

øger styrken. 

7. Cocoon-enhedens ID. 

8. Batteriet oplades. 

Belysning 

Cocoon har 3 stk. LED-lamper i taget. Retningen på disse kan justeres manuelt. 

LED-lamper bliver aldrig varme, hvorfor der heller ikke er risiko for, at man 

brænder sig på dem. 

 

 

Instruktioner om brugen 
1. Tryk på ”On”-knappen for at starte Bluetooth eller tryk ”Reset” for att 

nulstille systemet. Den blå lampe blinker, og systemet søger efter en ekstern 

enhed (mobil/tablet). 

2. Vælg på den eksterne enhed (mobil/tablet) ID for den Cocoon, som skal 

tilkobles. Når forbindelse er etableret, vil lampen lyse permanent. 

3. Når enhederne er forbundet, kan du afspille musik fra din mobil. Lydstyrken 

regleres fra enten systemet eller mobilen. 

4. Næste gang, du skal etablere forbindelse mellem enhederne, forbindes de 

automatisk. Hvis du ønsker at bryde denne kobling for f.eks. at forbinde med 

en anden ekstern enhed, trykker du på ”Reset”, hvorpå lamperne vil blinke 

som indikation for, at systemet er klar til at forbinde med en anden enhed. 

 

Volumenkontrol (grundvolumen) 

Systemet er udstyret med indstilling af højeste/laveste grundniveau. Dette er 

anvendeligt, hvis enheden f.eks. placeres et sted, hvor den ikke må forstyrre. 

Ved at holde on/off (lavere), alternativt Reset-knappen (højere) i ca. 3 

sekunder kan niveauet regleres. 

 

Opladning af batteri 
Med møblet følger en oplader med kabel, som med den ene ende tilsluttes 

stikket nederst på møblets bagside; og med den anden ende et almindeligt 

vægstik (220-230V udtag).  

 

For at beskytte batteriet er systemet udstyret med følgende funktioner: 

* Beskyttelse mod overafladning – Et batteri har ikke godt af at blive helt 

afladet, og systemet er derfor udstyret med et kredsløb, som kræver 

genopladning når der er ca. 15% strøm tilbage. 

* Beskyttelse mod overopladning – opladningen afbrydes automatisk, når 

batteriet er fuldt opladet, hvilket vises, ved at den grønne lysdiode slukkes. 

 

Opladningshyppigheden afhænger af, hvor ofte møblet anvendes. Hvis møblet 

i en periode ikke skal anvendes, bør det slukkes ved hovedkontakten placeret 

ved siden af ladningsstikket nederst på møblets bagside. 

 

OBS! Opladeren skal fjernes, når batteriet er opladet! 

 


