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Sonic Boom SBA475ss (art nr 353012)
Tack för att du har valt att köpa Sonic Boom väckarur. 
Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

1. Inställning av väckningsfunktion

2. Justering bakgrundsbelysning  
 (stark/svag)

3. Snooze, somna-om-funktion

4. Volymkontroll

5. Optisk indikering

6. Tonkontroll

7. Batterifack

8. Inställning av tid

9. Inställning av väckningstid

10. Bakgrundsbelysning på/av

11. Uttag för batterieliminator

12. Uttag för vibrator

Översikt - Sonic Boom

Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det 
då med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt. Sörj för god 
ventilation runt klockan, den får ej övertäckas! Var aktsam så att du inte tappar 
väckaruret i golvet.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta  
i dem igen.

OBS! 
Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, 
felaktig inkoppling/montering.
Vänligen kontakta försäljningsstället om väckaruret trots ovanstående åtgärder inte 
fungerar.

Teknisk information

För teknisk information och gällande deklarationer hänvisar vi till originalbruks-
anvisningen.
För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat 
som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se.

Sonic Boom
Väckarur med vibrator, ljud- och optiskt larm 

Bruksanvisning

Återförsäljare:

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö www.edin.se www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

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.
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Sonic Boom Sonic Boom

Larm

Ställ in önskad väckningsfunktion genom att skjuta inställningsknappen (1) uppåt/
nedåt: 
VIB/BUZZ (både vibrator och ljudlarm)
VIB (endast vibrator)
BUZZ (endast ljudlarm)
OFF (avstängt larm). 

OBS! 
Oavsett vilken väckningsfunktion du har valt blinkar den optiska indikeringen och 
bakgrundsbelysningen vid aktiverat larm till dess att larmet stängs av.

Somna-om-funktion

Om du trycker ned SNOOZE-knappen (3) när larmet aktiveras stängs larmet av och 
aktiveras igen efter 4 minuter.

Avstängning av larm

Larmet stängs av genom att ställa knappen för väckningsfunktion (1)  på OFF.

Volymkontroll

Volymen justeras med rullhjulet VOL (4) på klockans högra sida.

Tonkontroll

Tonen justeras med rullhjulet TONE (6) på klockans högra sida.

Sängvibrator

1. Anslut vibratorn till ingången märkt VIBRATOR (12) på 
klockans baksida. 

2. För att vibratorn skall aktiveras vid larm skall 
inställningsknappen (1) för väckningsfunktion var inställd 
på VIB/BUZZ (både vibrator och ljudlarm) eller VIB 
(endast vibrator).

3. Placera vibratorn under kudden eller madrassen.

Bakgrundsbelysning

Den blå bakgrundsbelysningen sätts på/stängs av med knappen på baksidan av 
klockan (10), ON (på) eller OFF (av). När bakgrundsbelysningen är avstängd kan 
den aktiveras genom att trycka ned SNOOZE-knappen på klockans ovansida (3). 
Ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen kan justeras med hjälp av inställningsknappen 
HIGH-LOW på klockans vänstra sida.

Batteribackup

Sätt in ett 1,5V alkaliskt batteri (storlek AA) om du vill ha batteribackup. Batteri-
facket är placerat under klockan (7). Sätt i batterierna åt det håll som markeringen i 
botten på batterifacket visar.

OBS! 
Bakgrundsbelysning, vibrator och larm fungerar inte under strömavbrottet, men 
inställningar för tid och larmtid finns kvar när strömmen kommer tillbaka.
Släng förbrukade batterier/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.

Nätanslutning

Anslut batterieliminatorn till ingången märkt AC-9V ~ 900mA (11), som är placerad 
till höger om vibratoringången. Var noggrann med att inte förväxla ingångarna, 
batterieliminatoringången är den mindre av de två.
Använd endast medföljande batterieliminator.

Ställ in tid

Vrid tidsratten (8) medurs för att ställa in korrekt tid.

Ställ in väckningstid

Vrid ratten för väckningstid (9) medurs för att ställa in önskad tid för väckning.

Tillbehör

Alkaline-batteri, AA/LR6 1,5V (art nr 175101)


