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Sonic Boom SB200ss
Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm 

Bruksanvisning

Sonic Boom SB200ss, art nr 353020
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Översikt

1� Alarm 1 indikator  (AL1)
2� Alarminställnings omkopplare
3� PM indikator (vid 12 timmarsvisning)
4� Avstängning larm�
5� Inställning av väckningstid (håll knappen nedtryckt)�
6� Inställning tid (snabb) samt 12- eller 24-timmarsvisning�
7� Inställning tid (långsam)�
8� Inställning tid (håll knappen nedtryckt)
9� Snooze  - repetition av larm (somna om funktion) samt reglering av 

bakgrundsbelysning (dimmer)
10� Tonkontroll
11� Alarmomkopplare (AL1, AL1+ AL2, AL2)
12� Alarm 2 indikator (AL2)
13� Volym kontroll
14� Uttag för nätadapter (9V DC)
15� Uttag för vibrator
16� Batteri fack (9V batteri "back up)
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Test av larm funktion

1�  Håll Snooze (9) och Time (8) omkopplarna nedtryckta i ca 3 sek� för att starta   
 testfunktionen� Displayen visar "7ES7"�

2�  Om man inte trycker på någon knapp inom 1 minut så stängs testen av   
 automatiskt och går tillbaka till tidvisning�

3�  Tryck på någon av knapparna 4,5,6 eller 7 så stängs test funktionen av direkt�

4�  Vid testning ställ funktions omkopplaren (2) i olika lägen för att testa de olika   
 larmen�

 När omkopplare är i:

 a) läge OFF ljuder en kontinuerlig testsignal för att indikera att den är testläge�

 b) läge BUZZ demonstreras det akustiska ljudet�

 c) läge VIB demonstreras vibratorn�

 d) läge VIB+BUZZ demonstreras både vibrator och ljud

 5�  När du är klar med testningen tryck på någon av knapparna 4, 5, 6 eller 7  (se punkt 3�)

Inställning av väckningstid

Alarm 1.
1� Ställ omkopplare "Alarm selector" (11) i pos� AL1� Alarmindikatorn "AL1" (1) tänds�

2� Tryck och håll ner knappen "ALARM SET" (5) samtidigt som du trycker ner "FAST" (6)  
 eller "SLOW" (7) knappen, tills den tid du ska ställa in visas i displayen�

3� Förvissa dig om att du ställt in rätt väckningstid�

Alarm 2.
1� När alarm 1 har ställts in, ställ omkopplaren "Alarm selector" (11) i AL2 läge� Alarm  
 indikator "AL"2 (12) tänds�

2� Tryck och håll ner knappen "ALARM SET" (5) samtidigt som du trycker ner "FAST" (6)  
 eller "SLOW" (7) knappen, tills den tid du ska ställa in visas i displayen�

Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Klockan är förinställd på 24-timmarsvisning� För att ställa in 12-timmarsvisning:

Tryck ner FAST (6) i 6 sekunder� 24 H visas i displayen� Släpp knappen och tryck ner 
den snabbt igen så står det 12 H� Vänta tills displayen återgår till tidvisning� Nu är det 
12-timmarsvisning och på e�m� lyser PM-indikator (3)� AM för f�m� visas ej�
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Aktivera alarm

1� För att aktivera larm 1: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL1�  
 Alarmindikator "AL1" (1) tänds�

2� För att aktivera larm 2: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL2�  
 Alarmindikator "AL2" (12) tänds�

3� För att aktivera båda larmen: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL1+AL2�  
 Alarm indikatorerna  "AL1" (1) och " AL2" tänds� 

Inställning av typ av larm

Knappen (2) för inställning av larm har fyra lägen� Inställningen gäller båda larmen� 
VIB BUZZ:  Vibrator och akustiskt larm
VIB:  Vibrator 
BUZZ:  Akustiskt larm 

OFF:  Avstängd

Larmmönster vid inställning VIB BUZZ:

Alarm 1: När alarm 1 är aktiverat ljuder 3 pip för buzz, varvat med vibrator�  
Detta mönster upprepas tills larmet stoppas�

Alarm 2: När alarm 2 är aktiverat ljuder 4 pip för buzz, varvat med vibrator�  
Detta mönster upprepas tills larmet stoppas�

Inställning av larmets varaktighet

Standardinställning av larmtiden är 30 minuter; det går att ställa in tiden mellan 1 och 59 
minuter� För att ändra larmtiden:

1� Tryck och håll AL� SET-knappen (5) i sex sekunder� Klockans display visar 30�  
Släpp AL� SET knappen (5)

2� Tryck ner SLOW knappen (7) för att ställa in larmtid, välj mellan 1 och 59 minuter�
3� När displayen visar den larmtid du valt, släpp knappen� Efter ca 3 sekunder återgår 

klockan att visa tid� 

Inställning av Snooze-tid

Standardinställningen av Snooze-tid är 9 minuter, men den kan ändras till mellan 1 och 30 
minuter�

1� Tryck och håll ner SNOOZE-knappen (9) i fyra sekunder� Klockdisplayen visar standard- 
Snooze-tiden 9� Släpp SNOOZE-knappen (9)�

2� Tryck ner SLOW-knappen (7) tills displayen visar den tid du väljer för Snooze� Släpp knappen�
3� Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid� 
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När larmet startar, tryck ner SNOOZE-knappen (9) för att stoppa larmet temporärt� Larmet 
startar igen efter 9 minuter, eller om du ställt in en egen tid mellan 1-30 minuter� Snooze-
funktionen repeteras tills larmet stängs av med AL� OFF (4)� Snooze-funktionen på Alarm 1 
och 2 är oberoende av varandra�

Stänga av larmet

Larmet kan stängas av temporärt eller permanent�

• Om larmet stängs av med ”ALARM OFF”-knappen (4) stängs den och startar igen vid 
samma tid nästa dag, förutsatt att inte larmtiden ändras�

• För att stänga av larmet permanent, skjut ”Alarm Mode Switch”-knappen (11) till 
”OFF”-läge� Larmet är då avstängt tills ”Alarm Mode Switch”-knappen (11) ändras till 
”VIB/BUZZ”, ”VIB” eller ”BUZZ” läge�

OBS: Alarm 1 och 2 är oberoende av varandra�

Dimmerinställning

Det finns 5 nivåer på inställning av displayens ljusstyrka� Tryck på ”SNOOZE”-knappen (9) 
för att ändra ljusstyrkan på displayen� Ljusstyrkan varierar från 5-4-3-2-1-2-3-4-5, (från 
stark till svag och från svag till stark)�

OBS: Dimmerinställning fungerar inte när klockan är i Snooze-läge�

Inställning av det akustiska larmets volym och ton

Volym regleras med ”VOL”-hjulet (13) på klockans högra sida�

Bas och diskant regleras med ”TONE”-hjulet (10) på klockans ovansida�

Batteribackup (batteri ingår ej) 

• Öppna batterilocket på klockans baksida genom att skjuta det i pilens riktning
• Sätt in ett alkaliskt batteri enligt illustrationen i botten på batterifacket (9V/6AM6)
• Stäng batterifacket
Vid strömavbrott hålls klockans tidsinställningar kvar om du sätter in ett batteri i 
batterifacket� Klockans larmfunktion fungerar dock ej under strömavbrott och även 
displayen slocknar� Urverket fortsätter dock att fungera, så när strömmen kommer tillbaka, 
visar displayen tiden igen� Batterierna bör bytas var 6:e månad� 
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Nätanslutning

Anslut nätadaptern till ingången märkt ”AC-9V IN” på klockans baksida� Anslut nätadaptern 
till vägguttaget (230V)�

Inställning av det akustiska larmets volym och ton

Använd knappen ”VOL” (1) på klockans högra sida för att reglera volymen på det akustiska 
larmet� Tonen regleras med knappen ”TONE” (3)�

Sängvibrator

Vibratorn ansluts till ingången (15) ”VIBRATOR” på klockans baksida� 

• Välj en av larminställningarna som aktiverar vibratorn (”VIB BUZZ” eller ”VIB”)
• Placera vibratorn under kudden
• När larmet aktiveras vibrerar vibratorn

OBS: Anslut endast medföljande vibrator�

Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll� Om det skulle bli smutsigt, torka det då 
med en lätt fuktad 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� Använd alkaline batterier, för bästa resultat enligt 
rekommendation från tillverkaren� Byt alltid ut gamla eller svaga batterier�

Säkerhetsföreskrifter/Garanti 

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, 
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll� 

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten�

Felsökning
• Kontrollera att alla kontakterna sitter i ordentligt� Du kan prova att ta ur dem och sätta 

i dem igen�
• Kontrollera att omkopplaren inuti batterifacket är ställd på 60Hz om klockan drar sig 

mycket�
• Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte 

fungerar�

OBS: Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten,   
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering�
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Bo Edin AB
Stockby Hantverksby 3

181 75  Lidingö

info@edin�se
www�edin�se
www�hörbutiken�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�

Teknisk information och 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 ”Dokumentarkiv” på www�edin�se�

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsställlet eller Bo Edin AB 
på support@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�


