Het Alarm kan worden permanent worden uitgeschakeld of voor één dag.
1) Wanneer het alarm afgaat, druk op de “ALARM OFF” (7) knop om uit te schakelen voor één dag. Het alarm zal
24 uur later weer op dezelfde tijd klinken als de alarmtijd niet word gewijzigd.
2) Om het alarm permanent uit te schakelen, schuift u de “Alarm Function Switch” (8) naar de stand OFF. Het
alarm zal niet klinken totdat de “Alarm Function Switch” (8) weer is ingesteld op de “VIB / BUZZ”, “VIB”, of “BUZZ”
positie.
OPMERKING: De Alarm Off functie van Alarm 1 en Alarm 2 is onafhankelijk van elkaar instelbaar

Model SSB500SS-V3
Sonic Boom Alarm & trilschijf

Helderheid display Dimmer
Er is een 5-niveau helderheid controle voor de LED-display. Druk eenmaal op de SNOOZE knop om de helderheid
van het display te wijzigen. De helderheid volgt een cyclus van 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (om te dimmen van zwak tot
fel).
* LET OP *: De dimmer functie werkt niet, als de klok in de snooze-modus is.
Volume instellen
1) Om het volume aan te passen, draai VOLUME (4) gelegen op de rechter benedenhoek van de klok.
Toon instellen
1) Om de klank aan te passen, draait u de Tone Wheel (14) die zich aan de rechterbovenhoek van de klok bevind.
Trilkussen / Vibrator 1) Bevestig het trilkussen via de aansluiting op de achterkant van de klok op “VIBRATOR INPUT” (15).
2) inschakelen van het trilkussen via “Alarm Function Switch” (8) naar “VIB / BUZZ” of “VIB” positie.
3) Plaats vibrator tussen de matras en boxspring of onder het hoofdkussen
Batterij Backup –
Om de batterij back-up te gebruiken kunt u een 9 - volt alkaline batterij in de achterkant van de klok onder het
klepje ( 11) installeren. De batterij moet apart worden aangeschaft . Let op de LED-display wordt niet weergegeven bij stroomuitval, maar de klok zal nog wel werken en de juiste tijd vasthouden totdat de stroom terugkomt. Tijdens een stroomstoring kan de alkaline batterij alleen de klok voor maximaal 30 dagen in gang houden.
(Tijdens een stroomstoring , zal de LED display de tijd niet aangeven)
OPMERKING: Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om de batterij elke 6 maanden te vervangen . Als de
klok niet wordt gebruikt voor een tijdje, is het raadzaam om de batterij te verwijderen om schade aan de klok
door batterijlekkage te voorkomen.
DC 9V Opgenomen vermogen Bevestig de “DC POWER INPUT “ ( 13) aan de achterkant van DC9V IN naast “ VIBRATOR INPUT “ ( 15) ; is de
kleinste ingang van beide .
LET OP : niet te verwarren “DC POWER INPUT “ ( 13) met de “ VIBRATOR INPUT “ ( 15)

Het bliksemsymbool in een driehoekje waarschuwt de gebruiker
voor gevaarlijke, niet geïsoleerde
spanningen, binnenin de apparatuur (elektrische schokken!).

LET OP: VERWIJDER HET
DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET OM EEN
ELEKTRISCHE SCHOK TE
VOORKOMEN. U KUNT ZELF
GEEN REPARATIES UITVOEREN AAN DIT PRODUCT. LAAT
ALLE REPARATIES OVER
AAN HIERTOE BEVOEGDE
PERSONEN!

BELANGRIJK
- Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen Sonic Alert -adapter om het apparaat op het lichtnet
aan te sluiten
WAARSCHUWING
Om brand of elektrische schokken te voorkomen mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden
blootgesteld. Voor u aansluitingen tot stand brengt, moet u zich ervan overtuigen dat de op de typeplaat aangegeven spanning en de uitvoering van de netstekker overeenkomen met de omstandigheden bij u ter plaatse. AC100-240V ~ , 56/60 Hz.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de
ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat
worden geplaatst.

Het uitroepteken in een driehoek
is een waarschuwingsteken dat
de consument alert maakt voor
het feit dat belangrijke gebruiksaanwijzingen bij dit product zijn
geleverd.

WAARSCHUWING: OM BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN , MAG DIT APPARAAT NIET
BLOOT WORDEN GESTELD AAN REGEN OF VOCHT!

Sonic Alert Inc., Troy MI 48083, USA.
Sonic Alert
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- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen
geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden
geplaatst .
- Gebruik het product niet in gesloten boekenkasten of rekken of plaatsen zonder goede
ventilatie.
- Wanneer de netstekker of connector als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient
deze stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen te zijn.

1 ) Alarm 1 Indicator
2 ) PM indicator
3 ) Sluimerknop / Snooze Time Aanpassing
Dimmer controle
4 ) Volume wiel
5 ) Alarm Set / Alarm duur aanpassing
6) Tijdsinstelling
7) Alarm Uit-knop
8) Alarm Functie schakelaar
9 ) Fast Min. / Uur Knop/ 12 of 24 uur
keuzeschakelaar
10 ) Slow Min. / Uur knop
11 ) Batterijvak
12) Alarm Modusschakelaar
13) DC-adapter Ingang
14 ) Toonhoogte draaiwiel
15 ) Vibrator Ingang
16 ) knipperlicht Vertoning
17) Alarm 2 Indicator
Test modus:
1 ) Houd de Snooze en tijd toetsen voor 3 seconden ingedrukt om de testmodus te activeren. Het display
geeft “ 7ES7 “ aan om aan te geven dat de wekker in testmodus staat.
2 ) Als binnen 1 minuut geen toets wordt ingedrukt dan zal de testmodus worden verlaten en de wekker
zal terug in Tijd weergave komen.
3 ) Druk op een knop binnen 1 minuut ( met uitzondering van de Snooze & Time knoppen, die geen effect
hebben ) en de wekker zal de testmodus onmiddellijk verlaten .
4) In testmodus, Fungeert de functieschakelaar om verschillende functies van de klok te tonen :
a) Functie schakelaar op OFF , zal het een continue geluid geven om aan te geven dat het in de testmodus
staat.
b ) Functie Switch op BUZZ , zal het de zoemer activeren .
c ) Functieschakelaar op VIB , zal de vibrator activeren .
d ) Functie Switch VIB & BUZZ , zal het de zoemer geluid en de vibrator activeren .
5 ) Als u klaar bent met de Test -modus , drukt u op een willekeurige knop (behalve de Snooze & Time
knoppen, die geen effect hebben ) om de testmodus onmiddellijk te verlaten.
Het selecteren van 12 of 24 uur formaat
De klok is ingesteld op 12 uurs AM/PM mode als standaardinstelling
Houd de Fast -knop ( 9) gedurende 6 seconden ingedukt om de uur selectie te activeren. Als het display “
12 H “ of “ 24 H “ aangeeft drukt u op de uur knop (9) om te schakelen tussen de 12 of 24 uur . Als er geen
keuze wordt gemaakt binnen 4 seconden, dan wordt het laatste weergegeven uur formaat gekozen en de
display keert terug naar de normale tijd weergave.
Het instellen van de juiste tijd
1 ) Houd de “TIME” knop (6) en tegelijkertijd drukt u op op de “ FAST “ knop (9) of de “SLOW” knop ( 10 )
om de klok vooruit te laten lopen naar de door u gewenste tijd.
2 ) De verlichte punt ( 2 ) die zich in de linker bovenhoek van de klok display bevind geeft de AM/PM tijd
aan. Als de AM tijd is geslecteerd dan zal dit punt niet branden.
Instellen van de alarm tijd
Instelling Alarm 1
1 ) Schuif de “ALARM MODE SWITCH” ( 12) op AL1 positie , de alarmindicator “ AL1 “ ( 1 ) gaat branden .
2 ) Houd de “ALARM SET” ( 5 ) ingedrukt en tegelijkertijd drukt u op de “ FAST “ knop ( 9) of de “SLOW”
knop ( 10 ) om de klok vooruit te laten lopen tot u de gewenste alarmtijd is ingesteld .
3 ) Zorg ervoor dat het alarm tijd juist is ingesteld voor AM of PM ( 1 ) .

Instelling Alarm 2
4) Als het alarm AL1 is ingesteld , zet u de “ ALARM MODE SWITCH” ( 12) op de AL2 positie., Het alarm
indicator “ AL2 “ ( 17) gaat branden .
5 ) Houd de “ALARM SET” ( 5 ) ingedrukt en tegelijkertijd drukt u op de “ FAST “ knop ( 9) of de “SLOW” knop
( 10 ) om de klok vooruit te laten lopen tot u de gewenste alarmtijd is ingesteld .
Alarmfunctie aanzetten
1) Alarm 1 inschakelen, schuift u de “ALARM MODE SWITCH” ( 12) op de AL1 positie. De alarm indicator “
AL1 “ ( 1 ) gaat branden.
2 ) Om Alarm 2 in te schakelen, schuift u de “ALARM MODE SWITCH” ( 12) op de AL2 positie , de alarmindicator “ AL2 “ ( 17) gaat branden.
3 ) Om beide alarmen in te schakelen, schuift u de “ALARM SELECTOR “ ( 1 ) naar de AL2 positie , de alarm
indicatoren “ AL1 “ ( 1 ) en “ AL2 “ ( 17) gaan branden .
Selecteer Wake up modus
Om de wake up -modus te selecteren , schuift u de “Alarm Mode Switch” ( 8) naar de gewenste positie : a) “ BUZZ “ voor geluid b ) “ VIB “ voor bed shaker c ) “ VIB / BUZZ “ voor zowel geluid als bed shaker
OPMERKING : zodra de wake-up -modus wordt gekozen , geldt dit voor beide alarmen.
Alarm Patronen
Wanneer het alarm geactiveerd is zal het alarm patroon van de zoemer / knipperende weergave niet synchroon lopen met de vibrator. Dit betekent dat wanneer de zoemer / knipperende scherm is ingeschakeld dan
zal de vibrator uit zijn en terwijl de buzzer / knipperende scherm is uitgeschakeld, zal de vibrator aan zijn.
ALARM 1 - Als Alarm 1 is geactiveerd , zal het 3 keer een geluidsignaal geven, dan 1x de de vibrator. Dit
patroon wordt herhaald totdat het alarm wordt gestopt .
ALARM 2 - Wanneer alarm 2 is geactiveerd , dan zal het 4 keer een geluidssignaal geven en 1x dan is de
vibrator. Dit patroon wordt herhaald totdat het alarm wordt gestopt .
Instellen van Alarm tijdsduur
De standaard alarm tijdsduur is 30 minuten; u kunt de duur van het alarm instellen tussen 1 minuut en 59
minuten zoals gewenst. Om het alarm tijds duur aan te passen:
• Houd de AL. SET-knop (5) voor zes seconden ingedrukt. Op de klok wordt de standaard duur van het alarm
als ‘30’ getoond. Laat de AL set-knop los
• Druk op de “MIN” knop (10) om het alarm tijdsduur aan te passen aan de gewenste instelling, van 1 minuut
tot 59 minuten.
• Wanneer het display de gewenste alarmduur tijd aangeeft, zal het terugkeren naar de normale klok weergave na 3 seconden. De nieuwe alarmduur tijdsinstelling wordt de nieuwe standaard en blijft in het geheugen
totdat u deze weer wijzigt.
Snooze functie
1. Wanneer het alarm afgaat kunt u de snooze-knop indrukken (8) om het alarm tijdelijk te stoppen. Het
alarm wordt 9 minuten uitgeschakeld of de door u ingestelde tijd tussen 1- en 30 minuten en vervolgens
weer in geschakeld. De snooze functie kan herhaald worden tot het alarm is uitgeschakeld.
2. de snooze-functie van Alarm 1 en Alarm 2 is onafhankelijk van elkaar instelbaar.
Instellen van de Snooze tijd
De standaardinstelling van de snooze-tijd is 9 minuten, maar je kan de snooze-tijd in stellen tussen 1 minuut
en 30 minuten. Om de snooze tijd aan te passen:
• Houd de snooze-knop (8) voor vier seconden ingedrukt. De klok geeft de standaard snooze tijd van ‘9’.
weer. Laat de snooze-knop los.
• Druk op de “Slow” knop (7) om de snooze-tijd aan te passen om de gewenste instelling, van 1 minuut tot 30
minuten.
• Wanneer het display de gewenste snooze-tijd, zal het terugkeren naar de normale klok weergave na 3
seconden. De nieuwe ingestelde snooze- tijd wordt de nieuwe standaard en blijft in het geheugen totdat u
deze weer wijzigt.

