Sonic Alert
SONIC BOOM WEKKER MET TRILKUSSEN
Model SBA475ss

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK- lees voor gebruik deze instructies aandachtig door en bewaar deze voor
naslagwerk in de toekomst.
Waarschuwing: Om brand of elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet
blootgesteld worden aan regen of vocht. Alvorens de netaansluiting te gebruiken dient u zich
ervan te verzekeren dat specificaties die benodigd zijn voor dit apparaat overeen komen met
de meegeleverde adapter bijvoorbeeld AC 230 V 60 Hz.
ALGEMENE GEGEVENS:
Stroomverbruik: 8w, 120V/60Hz (Adapter AC ~9V 750 MA)
UL gebruikers transformator (Underwriters Laboraties)

Made in China
Sonic Alert 1050 East Maple Rd, Troy, MI 48083
www.sonicalert.com 1-800-566-3210 V/TTY

INSTRUCTIES ANALOGE WEKKER MET TRILKUSSEN MODEL SBA475SS

Kenmerken welke in de figuren hierboven beschreven staan:
1. Functie schakelaar
7. Batterij compartiment
2. Nachtverlichting dimmer Hi/Lo
8. Tijd instelknop
3. Snooze knop
9. Alarm instelknop
4. Volume regelaar
10. Nachtverlichting aan/uit
5. Knipperend licht display
11. Adapter ingang
6. Toon regelaar
12. Trilkussen ingang

AC-9V Stroom ingang
Bevestig de adapter aan de achterzijde van de wekker in de ingang AC-9V (11) naast de
VIBRATOR ingang (welke smaller is)
OPMERKING: BELANGRIJK: verwar niet de AC POWER INPUT (11) met de VIBRATOR
INPUT (12)
De correcte tijd instellen
1. draai de tijd instel knop (8) met de klok mee tot de wijzers van de uren en de minuten
de gewenste tijd aangeven
Het alarm instellen
1. Draai de alarm instel knop (9) met de klok mee, tot de alarmwijzer op de gewenste
tijd staat.
Alarm
Om het alarm aan te zetten, schuift u de functie schakelaar (1) naar de positie welke u wenst
om door gewekt te worden. U kunt kiezen uit: VIB voor het trilkussen, BUZZ voor geluid en
VIB/BUZZ voor beide.
OPMERKING: welke functie u ook kiest, dit heeft geen effect op het knipperen van licht
display en de nachtverlichting. Dit gaat door tot het alarm gestopt wordt.
Sluimer functie
Druk op de Snooze knop (3) nadat het alarm afgegaan is. Het alarm zal na ongeveer 4
minuten weer af gaan.
Alarm uitzetten
Het alarm kan worden uitgezet door de schuif (1) naar OFF te schuiven.
Volume regelaar
Om het volume te regelen, draait u aan de regelaar (4) aan de rechterkant van de wekker
Toon regelaar
Om de klank en toonhoogte aan te passen, draait u aan de regelaar (6) aan de rechterkant
van de wekker.
Trilkussen –figuur B
1. plaats de stekker van het trilkussen aan de achterzijde van de wekker in de
VIBRATOR input(12)
2. om de trilfunctie te activeren, schuift u de functie schakelaar (1) naar VIB of
VIB/BUZZ
3. leg het trilkussen onder uw hoofdkussen of matras.
Nachtverlichting
De blauwe nachtverlichting kan uitgeschakeld worden door middel van knop (10) aan de
achterzijde van de wekker. De helderheid van de nachtverlichting kan worden aangepast
door middel van de schakelaar (2) Hi/Lo aan de zijkant van de wekker.
Batterij back-up
Om gebruik te kunnen maken van een batterij back-up kunt u een 1.5 V AA alkaline batterij
plaatsen aan de onderzijde van de wekker in het batterij compartiment (7). We maken u erop
attent dat de nachtverlichting, trilkussen en het geluid niet werken bij stoomuitval. Uw alarm
en tijdsinstellingen worden opgeslagen wanneer de stroomtoevoer hervat is.

WAARSCHUWING: Om brand of elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat
niet blootgesteld worden aan regen of vocht

Sonic Alert’s gelimiteerde garantie tot 1 jaar
De Sonic Boom Wekker model SBA475ss is gegarandeerd tegen fabricagefouten voor de periode van één
(1) jaar vanaf de datum van aankoop. Binnen deze periode zal Sonic Alert, tegen onze beoordeling, de
SBA475ss repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen en werkloon. Verstuurt u gewoon de
SBA475ss (voldoende gefrankeerd) en een kopie van uw betalingsbewijs naar:
Sonic Alert Inc, 1050 E. Maple Road, Toy MI 48083

Dit apparaat voldoet aan regel 15 van de Federal Communications Rules. Gebruik hiervan is
toegestaan op de conditie dat dit apparaat geen schadelijke interferentie veroorzaakt.
Opmerking: De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige interferentie van radio of TV,
veroorzaakt door niet toegestane modificaties aan dit apparaat. Dergelijke modificaties
zorgen voor een nietig verklaring van het gebruik van dit apparaat door de gebruiker.

