
 

 

 

 

   
   
   

 

 Felsökning 
Problem Möjligt fel Åtgärd 

Systemet startar ej 
Laddare ej monterad. 

Systemet är urladdat 

Sätt i laddaren. 

Ladda systemet. 

Inget ljud 
Kontrollera den inbyggda 

volymkontrollen 

Justera systemets grund- 

ljud 

Bluetooth kopplar ej 
Tidigare användare är 

kopplad. För låg signal 

Tryck på ”Reset”. Gå 

närmare enheten 

Trådlös laddning 

fungerar ej 

Telefonen stödjer ej trådlös 

laddning eller har dålig 

kontakt med laddplattan. 

Enheten är urladdad 

Kontrollera att telefonen 

ligger rätt på plattan. 

Ladda systemet. 

 

 
   

 

  

 

  

 

  
  

  
   
  

 

  
   
  

  

Teknisk specifikation 
Laddare: 12V, 3A 

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

USB uttag: Max 5V, 1A 

Trådlös (QI) laddplatta 

Nedan telefoner kan laddas direkt: 

Nokia Lumia 820 and 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 

Följande telefoner m.fl kräver att man använder ett laddskal: 

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

Apple: iPhone5,5S,6,6Plus,7,7Plus 
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Tack för att du valde COCOON! 

Vänligen läs igenom instruktionerna noggrant före användning. Cocoon är enbart 

avsedd för inomhusbruk och bör inte användas utomhus eller i miljöer med hög 

luftfuktighet. Placera inte enheten i direkt solljus. Cocoon bör inte utsättas för 

temperaturer över 35°C. Enheten ska placeras på ett plant och stabilt underlag. 

Försök inte reparera möbeln själv då det kan påverka våra garantiåtaganden som 

är 6 år mot fel i tillverkningen och 2 år för elektronik. Vid elektriskt fel, vänligen 

kontakta din återförsäljare eller en lokal behörig elektriker. 

System 
Cocoon har ett ljudsystem baserat på Bluetooth som aktiveras via en 

smartphone eller surfplatta. Cocoon standard levereras med ett 12V batteri 

inmonterat. Systemet styrs via en kontrollpanel som är bekvämt placerad i 

sittdynan. Förutom ljud och ljus, är systemet även utrustad med USB uttag samt 

laddplatta (QI) för laddning av vissa mobilmodeller (se nedan). 

 

Funktioner på kontrollpanelen 

1. Indikator för laddning. 

2. Indikator för ”Bluetooth”. Blinkar  

om letar efter enhet. Vid fast sken är  

enheten kopplad. 

3. On/Off. Tryck >3sec minskar grundvolym 

4. Ljus öka/minska i 5 steg 

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

6. Nollställning av Bluetooth. Tryck >3sec  

ökar grundvolym. 

7. Cocoon enhetens ID. 

8. Batteriet laddas. 

Belysning 

Cocoon har 3 st LED-lampor i taket. Riktningen av dessa kan justeras manuellt. 

LED-lampor blir aldrig varma och det finns ingen risk att man bränner sig på dem. 

 

 

Användningsinstruktioner 
1. Tryck på ”On” knappen för att starta Bluetooth enheten eller tryck reset för 

att nollställa systemet. Den blåa lampan blinkar och systemet letar efter en 

enhet. 

2. Leta upp och klicka på enhetens ID för den enhet som ska sammankopplas. 

När kontakt skapats övergår lampan till fast sken. 

3. När enheterna är sammankopplade kan du spela upp och växla musik från 

mobilen. Volymen regleras från systemet och mobilen. 

4. Nästa gång du ska koppla ihop enheterna så kommer enheterna att 

sammankopplas automatiskt. Om du vill bryta denna koppling för att tex 

koppla in en annan extern enhet, tryck på reset knappen varpå lampan börjar 

blinka vilket indikerar att den är redo att kopplas med en annan enhet. 

 

Volymkontroll (grundv) 

Systemet är utrustat med inställning av ljudets högst/lägsta grundnivå. Detta 

kan vara användbart om enheten ska stå på en plats där den inte får störa. 

Genom att hålla on/off (lägre), alt. Resetknappen (högre) i ca 3 sekunder kan 

nivån regleras. 

 

Laddning av batteri 
En laddare med sladd medföljer och ansluts till enheten på enhetens baksida. 

Ansluts sedan till vanligt vägguttag (220-230V).  

 

För att skydda batteriet är systemet utrustat med följande funktioner: 

* Skydd mot överurladdning – Ett batteri mår inte bra att helt laddas ur och 

systemet är därför utrustat med en krets som kräver omladdning när ca 15% av 

batteriets laddning återstår. 

* Skydd mot överladdning – laddningen avbryts automatiskt när batteriet är 

fullt laddat vilket indikeras av att den gröna ljusdioden släcks. 

 

Hur ofta enheten behöver laddas beror på hur ofta den används. Ska den inte 

användas på ett tag bör den stängas av vid huvudströmbrytaren som är 

placerad vid samma ställe som laddningsuttaget. 

 

OBS! laddaren ska tas bort när batteriet laddat klart. 

 

 


