
Sonic Alert
Digitalt reseväckarur med inbyggd vibrator  

Bruksanvisning
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Återförsäljare

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.

Hearing excellence since 1965

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

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.
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.

Inledning

Tack för att du har valt att köpa Sonic Alert digitalt reseväckarur. Vi hoppas att du 
kommer att bli nöjd med produkten.
Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.



1. Aktivering av larm (ON-OFF – PÅ-AV)

2. Aktivering tidsinställning  (”TIME SET”)

3. Aktivering inställning väckningstid (”ALARM SET/OFF”)

4. Inställning klockslag, timmar (”HOUR”)

5. Inställning klockslag, minuter (”MINUTE”)

6. Inställning av larmtyp: 
 ”VIB” – VIBRATION 
 ”BUZZ” – AKUSTISKT 
 ”VIB BUZZ” – VIBRATION OCH AKUSTISKT

7. Snooze (repetition av larm, ”somna om-funktion”), Aktivering av nattlampa 

8. Indikering larm aktiverat

9. PM-indikator (aktiveras endast vid 12-timmarsvisning)

10) Batterifack

11) Testknapp 

12) Inställning av tidsformat (12/24 timmar)

Översikt - Sonic Alert
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Somna-om-funktion”7

Om du trycker ned SNOOZE/LIGHT (7) på framsidan av klockan stängs larmet av 
och och aktiveras igen efter ca 4 minuter.

Avstängning av larm

Ställ larminställningsknappen (1) i läge ”OFF” (AV) för att stänga av larmet helt.

Nattlampa

Tryck ned SNOOZE/LIGHT (7) på framsidan av klockan för att se tiden när det är 
mörkt i rummet.

Kuddklämma

Kuddklämman fästes på klockan i fästet på klockans ovansida.

Skötsel, underhåll och garanti

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. 
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.
OBS! 
 även att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta 
i dem igen.
Vänligen kontakta försäljningsstället om väckaruret trots detta inte fungerar.



Före första användningen

Ta bort batteriskyddslappen som syns vid batterifacket.

Batterier

Öppna batterifacket på klockans undersida och sätt in 1 st AAA/LR03 alkaliskt 
batteri (driver klockan) och 2 st AA batterier (driver larmet). Var noggrann med att 
placera batterierna såsom anges på insidan av batterifacket.

Delarna i förpackningen

1. SBP 100 reseväckarur

2. 2 st alkaliska batterier AA/LR6 (larmdrift)

3. 1 st alkaliskt batteri AAA/LR03(klockdrift)

4. Skyddsetui

5. Kuddklämma

Batteribyte

När displayen blir svag bör du byta AAA/LR03-batteriet. När larmsignalen eller 
vibrationen börjar bli svag bör AA/LR6-batterierna bytas ut mot nya. Det är alltid 
viktigt att byta ut dåliga batterier för att inte riskera läckage från batterierna, som kan 
förstöra klockan.

OBS! 
Om klockan inte används under en lång period bör batterierna tas ur.

Vid resor

När klockan packas ner i bagaget vid resor bör AA/LR6batterierna tas ur för att 
undvika att batterierna tar slut om knappen för displaylampan aktiveras av misstag.

Tidsinställning

● Fäll upp displayen så att inställningsknapparna blir åtkomliga

● Timmar: Håll nere tidsinställningsknappen (2) ”TIME SET” samtidigt som du 
trycker på knappen (4) ”HOUR” för att ställa in timtid. 

● Minuter: Håll nere tidsinställningsknappen (2) ”TIME SET” samtidigt som du 
trycker på knappen (5) ”MIN” för att ställa in minuttid.

Inställning av väckningstid

● Fäll upp displayen så att inställningsknapparna blir åtkomliga 

● Timmar: Håll nere knappen för inställning av väckningstid (3) ”ALARM SET” 
samtidigt som du trycker på knappen (4) ”HOUR” för att ställa in timtid. 

● Minuter: Håll nere inställning av väckningstid (3) ”ALARM SET” samtidigt som 
du trycker på knappen (5) ”MINUTE” för att ställa in minuttid.

Aktivering av larm

● Aktivera larmet genom att ställa in knappen för aktivering av larm (1) i läge 
”ON” (PÅ).

● När larmet är aktiverat syns bokstaven Z i displayens övre vänstra hörn samt en 
klocka mellan tim- och minutvisningen.

● Välj larmtyp (6):  
”VIB” – VIBRATION 
”BUZZ” – AKUSTISKT 
”VIB BUZZ” – VIBRATION OCH AKUSTISKT

● Om du vill att klockan skall aktiveras samma tid följande dygn stängs larmet av 
via knapp (3) Aktivering inställning väckningstid (”ALARM SET/OFF”) som 
sitter på displayens ovansida.

● Larmet kan också stängas av med snooze-knappen (se ”Somna-om-funktion” 
nedan)

● Larmet stängs av helt genom att ställa knappen för aktivering av larm (1) i läge 
”OFF” (AV).
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