
Brugervejledning

Sonic Boom
Digitalt vibratorvækkeur
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Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved 
får du det største udbytte af dit nye vibratorvækkeur.

Tillykke med dit nye Sonic Boom Digitale vibratorvækkeur.

Æsken indeholder:
1 stk. Ur
1 stk. Strømforsyning
1 stk. Vibrator
1 stk. Dansk brugervejledning
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Beskrivelse

1. Indikering af aktiveret alarm
2. Indikering af tidsvisning (12t/24t omskifter fi ndes på bag-
 siden)
3. Snooze (vækningsrepetition af alarm)
4. Styrkeregulering
5. Aktivering af indstilling af vækketidspunkt. (Hold knappen
 nede)
6. Aktivering af indstilling tidspunkt. (Hold knappen nede)
7. Sluk alarm
8. Indstilling af alarmtype
9. Indstilling af timer
10. Indstilling af minutter
11. Tonekontrol
12. Regulering af baggrundsbelysning
13. Tilslutning for strømforsyning
14. Tilslutning for vibrator
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Instruktion

Batteri back-up (Batteri er ikke inkluderet)
Ved strømafbrydelse beholdes urets tidsindstilling, såfremt der er 
isat batteri i batterikammeret på urets bagside. Urets alarmfunk-
tion virker ikke under strømafbrydelsen og displayet er slukket. 
Uret fortsætter med at gå, så når strømmen vender tilbage, og 
displayet lyser, viser uret korrekt tidspunkt.
• Åben batterilåget på urets bagside ved at skyde det i 
 pilens retning.
• Sæt et alkaline batteri i uret som vist på ilustrationen i 
 bunden af batterikammeret (9V, LR61).
• Sæt batterilåget på plads.

Lysnettilslutning
• Tilslut strømforsyningen til kontakten mærket AC-9V IN
 på urets bagside.
• Tilslut strømforsyningen til stikkontakten.

Valg af tidsvisning 12/24 timer
Uret leveres indstillet til 24 timer. Visningsformatet kan ændres 
med knappen mærket HOUR på urets bagside.

Tidsindstilling
Timer
Hold knappen tidsindstilling nede (6) TIME samtidig med, at du 
trykker på knappen (9) HOUR for at indstille timer.
Minutter
Hold knappen tidsindstilling nede (6) TIME samtidig med, at du 
trykker på knappen (10) MIN for at indstille minutter.

BEMÆRK! 
Slip tidsindstillingsknappen (6) TIME sidst, når du er klar.
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Instruktion

Indstilling af vækketid
Timer
Hold knappen tidsindstilling nede (5) AL.SET samtidig med, at du 
trykker på knappen (9) HOUR for at indstille timer.
Minutter
Hold knappen tidsindstilling nede (5) AL.SET samtidig med, at du 
trykker på knappen (10) MIN for at indstille minutter.

BEMÆRK!
Slip tidsindstillingsknappen (6) TIME sidst, når du er klar.

Indstilling af alarmtype
VIB BUZZ: Vibrator og akustisk alarm
VIB:  Vibrator
BUZZ:  Akustisk alarm
OFF:  Slukket

Slumrefunktion
Trykker du på knappen SNOOZE (3) oven på uret afbrydes alar-
men og aktiveres igen efter 9 minutter.

Sluk alarm
Sæt alarmindstillingsknappen (8) på urets venstre side i stilling 
OFF for at afbryde alarmen helt eller tryk på knappen (7) AL.OFF 
oven på uret for at få uret til at vække igen på samme tid dagen 
efter.

Indstilling af urets akustiske ringestyrke og tone
Anvend knappen VOL (1) på urets højre side for at regulere
styrken på den akustiske alarm. Tonen reguleres med knappen 
TONE (3).
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Instruktion

Pudevibrator
Vibratoren tilsluttes kontakten (14) VIBRATOR på urets bagside.
Vælg en af alarmindstillingerne som aktiverer vibratoren (VIB 
BUZZ eller VIB).
Placér vibratoren under puden.
Når alarmen aktiveres vibrerer vibratoren.

BEMÆRK!
Kun den medfølgende vibrator må anvendes.

Vedligeholdelse
Uret kræver normalt ingen vedligeholdelse. Bliver det nusset, 
kan det aftørres med en let fugtig klud. Anvend aldrig stærke 
rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
Stil ikke uret, hvor det udsættes for stærk varme, sollys eller fugt. 
Sørg for god ventilation omkring uret. Uret må ikke overdækkes. 
Undgå at tabe ur og vibrator på gulvet.

Fejlsøgning
Kontrollér at alle stik er korrekt og helt isat. Tag evt. stikkene ud 
og sæt dem ind igen.
Fungerer uret fortsat ikke tilfredsstillende, så kontakt den leveran-
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Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter 
købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes neden-
stående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være 
uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig an-
vendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, 
der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig 
tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, 
som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af pro-
duktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår 
fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres 
produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder 
vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. 
Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom
på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsom-
kostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte repara-
tionstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, 
ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), 
navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbe-
tingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Garanti


