Sonic Shake Reistrilwekker (Sonic Alert Model SBP100)
Sonic Alert’s gelimiteerde garantie
De Sonic Boom Wekker moderl SBP 100 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 SBP
100 repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen en werkloon. Verstuurt u gewoon de SBP 100
(voldoende gefrankeerd) en een kopie van uw betalingsbewijs naar:
Sonic Alert Inc, 1050 E. Maple Road, Toy MI 48083

Sonic Shaker Reistrilwekker.
Algemene gegevens
Stroom: DC 3V ( 2 x 1,5 V AA batterijen) & DC 1,5 V (1 x 1,5
V AAA)

BELANGRIJK:
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door en
bewaar deze als naslagwerk voor de toekomst.

Figuur 1; knoppen en legenda

Kenmerken:
1. Alarm aan/uit
2. tijd instellen
3. alarm instellen
4. uren
5. minuten
6. alarm functie schakelaar
7.
INSTALLATIE
(zie figuur 1 voor aanwijzingen van de instellingen)

7. Knop voor licht en snooze
8. Alarm indicatie
9. Middag indicatie (PM)
10. Batterij lade
11. Testknop
12. Uur formaat schakaar

1. BATTERIJEN INSTALLEREN
1.1 Verwijder het batterij compartiment (10O en plaats 1 AAA batterij voor het uurwerk en 2 x AA
batterij voor het alarm/trilfunctie
1.2. Bij het plaatsen van de batterij, let op de correcte positie van de polariteit, zoals aangegeven in
het batterij compartiment
2. DE BATTERIJEN VERVANGEN
2.1. Wanneer het LCD scherm vaag wordt, is het tijd om de AAA batterij te vervangen
2.2. Wanneer het alarm geluid slecht of de trilling te zacht wordt, geeft dit in het algemeen aan dat de
batterijen zwak worden. Vervang de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen

3. ONDERHOUD
3.1. Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, neem dan alle batterijen eruit om lekkage
van de batterijen te voorkomen.
3.2. Wanneer u de wekker meeneemt op reis, bevelen we aan om de batterijen voor het alarm/trilling
(de 2 x AA) te verwijderen, om te voorkomen dat deze leeglopen door het per ongeluk indrukken van
knoppen tijdens het vervoer.
KLOK EN ALARMTIJD INSTELLEN (zie figuur1)
4. KLOKTIJD INSTELLEN
4.1. Houdt de tijd instellen knop (Time Set ;2) ingedrukt, terwijl u drukt op de Uren knop (Hour; 4,) tot u
de uren correct ingesteld heeft. Denk er aan dat u de AM of PM goed instelt. Een P (9) in het display,
geeft aan dat u de tijd na 12.00 uur ’s middags heeft ingesteld.
4.2 Houd de tijd instellen knop (Time Set; 2) ingedrukt en druk dan op de Minuten knop (Minute) om
de correcte tijd in te stellen.
4.3. Om de uur instelling over te schakelen van 12 naar 24 uuraanduiding gebruikt u de knop (12) op
de achterzijde van de wekker.
5. ALARM INSTELLEN
5.1. Houdt de knop Alarm instellen (Alarm Set; 3) ingedrukt, terwijl u drukt op de Uren knop (Hour; 4),
tot u de uren correct ingesteld heeft. Denk er aan dat u de AM of PM goed instelt. Een P (9) in het
display, geeft aan dat u de tijd na 12.00 uur ’s middags heeft ingesteld.
5.2 Houd de tijd instellen knop (Time Set; 2) ingedrukt en druk dan op de Minuten knop (Minute) om
de correcte tijd in te stellen.
ALARM BEDIENEN (zie figuur 1)
6. Het alarm instellen zoals in hoofdstuk 5 beschreven staat
6.1 Zet de schakelaar Alarm aan/uit (Alarm On/Off; 1) op ON. De alarm indicatie zal boven in de
display verschijnen, ten teken dat het Alarm gezet is.
Het alarm gaat nu automatisch af wanneer het de ingestelde alarmtijd bereikt heeft.
6.2 U kunt kiezen hoe u gewekt wilt worden; dat wil zeggen met trilling, geluid of beide, gecombineerd.
Dit doet u door schuif nummer (6; alarm mode switch) te verschuiven in de gewenste positie
6.3 Wanneer het alarm afgaat, druk op (3) Alarm uit (Alarm off) om het alarm uit te zetten. Het alarm
gaat dan de volgende dag op de zelfde tijd weer af.
6.4 Wanneer het alarm afgaat, druk op (7) de Snooze knop. Het alarm gaat dan uit en ongeveer 4
minuten later gaat het alarm nogmaals. Dit kunt u zo vaak herhalen als u wenst..
6.5 Om het alarm echt uit te zetten, zet u de Alarm Aan/Uit schakelaar(1) in de Uit (off) positie.
Nacht licht (zie figuur 1)
7 Om de tijd van de wekker in het donker te kunnen zien, houdt u de Light/Snooze knop (7) ingedrukt.
Test knop (zie figuur 1)
8. De testknop wordt gebruikt om het geluid en de triller te demonstreren zonder de alarm tijd in te
hoeven stellen. Om de test knop te gebruiken, verschuift u de alarm functie schakelaar (6) in de
gewenste positie en drukt u op de Test knop om het geluid, de trilling of de combinatie te ervaren.

Distibutie door:
5 Swallow Court Shallowfields Welwyn Carden City
Hertfordshire, AL7 1 SB
Voor product ondersteuning: 01707 384438 www.geemarc.com
Recycling en Milieu richtlijnen
Aan het einde van het nuttige leven, moeten de verpakking, het product en de batterijen via een
geschikt recycling centrum verwerkt worden. Gooi dit niet met het huisvuil weg. Niet verbranden.
Recycling
Alle plastic en metalen onderdelen zijn recyclebaar. De print mag naar een willekeurig PCB vernietiger
gezonden worden, om uit enkele componenten enige metalen zoals goud en zilver te verwijderen.
Lokale recycling; vraag hiernaar bij uw gemeente
WEEE staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment
De richtlijn is gericht op afvalvermindering van elektrische en elektronische apparatuur, om op deze wijze het
milieu te verbeteren.

