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Översikt

1� TIME SET - Inställning av tid
2� HOUR - Timme
3� MIN - Minuter
4� ALARM SET/OFF - Avstängning av alarm�
5� ALARM ON/OFF - Stänga av alarmet helt�
6� SNOOZE - repetition av larm (somna om  

funktion) samt reglering av bakgrunds-
belysning

Testfunktion

1� I testfunktionen visar klockan de olika funktionerna som finns t ex alarm, blinkningar 
och vibrator (om den är aktiverad)� 

2� Håll Snooze (6) och Time (1) knapparna nedtryckta i ca 3 sek� för att starta   
testfunktionen� Displayen visar “7ES7”�

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

4� Tryck på någon av knapparna (förutom Snooze och Time) så stängs test funktionen av 
direkt� 

5� När du är klar med testningen tryck på någon av knapparna (förutom Snooze och Time  
för att lämna testfunktionen�

7� Batterifack (9V batteribackup) 
8� PM indikator (vid 12 timmarsvisning)
9� Auto (alarmindikator ON) 
10� Volymkontroll
11� Uttag för nätadapter (DC5V) 
12� Tonkontroll 
13� USB-uttag (USB CHRG)
14� Uttag för vibrator
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Inställning av tid

1� Håll Time Set (1) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Hour (2) för att  
 mata fram till rätt tid för timmar�

2� Håll Time Set (1) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Min (3) för att  
mata fram till rätt tid för minuter� 

Klockan är förinställd på 24-timmarsvisning� 

Ställa in 12- eller 24-timmarsvisning

Tryck ner HOUR knappen (2) i 6 sekunder� 12 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 (8)� AM för f�m� visas ej� 

Inställning av väckningstid

1� Håll Alarm Set (4) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Hour (2) för att snabbt  
mata fram till rätt väckningstid (timmar)�  

2� Håll Alarm Set (4) knappen nedtryckt och tryck samtidigt på Min (3) för att snabbt  
mata fram till rätt väckningstid (minuter)

3� Förvissa dig om att du ställt in rätt väckningstid� Släpp först Hour och Min knapparna 
och sedan ALARM knappen�

4� Tryck på ALARM knappen om du vill kontrollera inställd väckningstid�

Aktivera alarm

1� Anslut ej vibrator om du enbart önskar akustiskt larm�

2� Vrid fram till önskad volym med volymhjulet (10)�

3� Anslut vibratorn till dess uttag (14) om enbart vibration önskas som väckning och 
skruva ned volymen (10) helt�

4� Anslut vibrator till dess uttag (14) och ställ in alarmet till önskad volym (10) om  
både alarm och vibrator önskas�

5� Ställ in önskad tid för väckning enligt ovan�
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Inställning av larmets varaktighet

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

1� Tryck och håll ALARM SET/OFF-knappen (4) i sex sekunder� Klockans display visar 30�  
Släpp ALARM SET/OFF knappen (4)�

2� När klockans display visar 30, tryck ner MIN knappen (2) för att ställa in larmets 
varaktighet, 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� 

Stänga av larmet

Larmet kan stängas av temporärt eller permanent�

1. Temporärt: Tryck på ALARM Off (4) knappen så stängs larmet av för dagen och ringer 
först igen samma tid dagen därpå om inte tiden för väckning ändrats�

2. Permanent: Skjut ON/OFF (5) knappen till läget OFF� Knappen måste ställas i läge ON 
för att väckning skall ske igen� 

Snooze

Tryck på Snooze knappen (6) när larmet ljuder om du vill sova en stund till (9 min)� 
Klockan ringer igen efter 9 minuter� Detta kan upprepas många gånger, upp till 119 min� 

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 (6) i fyra sekunder� Klockdisplayen visar standard- 
Snooze-tiden 9� Släpp SNOOZE-knappen (6)�

2� När displayen visar snooze-tiden, tryck ner MIN-knappen (3) tills displayen visar den tid du 
väljer för Snooze� Släpp knappen�

3� Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid� 

Inställning av larmets volym och ton

Volym regleras med ”VOL”-hjulet (10) på klockans baksida�

Bas och diskant regleras med ”TONE”-hjulet (12) på klockans baksida�
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Dimmerinställning

Det finns 5 nivåer på inställning av displayens ljusstyrka� Tryck upprepade gånger på 
”SNOOZE”-knappen (6) 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�

Sängvibrator

1� Anslut vibratorns kontakt till uttaget (14) på klockans baksida�

2� Lägg vibratorn under madrassen eller kudden�

Laddning via USB

Denna väckarklockan är utrustad med ett uttag (13) på baksidan för USB-laddning av 
många olika mobiltelefoner, bärbara musikspelare och elektronisk utrustning som levereras 
med kablar för USB-laddning� Uteffekten på USB uttaget är 500mA �

Anslut USB-kabeln, som levererades tillsammans med din enhet, till USB uttaget (13) på 
väckarklockans baksidan� Kontrollera laddningsindikatorn på enheten att den laddas �

Notera: Laddningstiden kommer att variera beroende på laddningsströmmen som enheten 
kräver� Vissa enheter kommer därför att ta längre tid att ladda än andra �

Batteribackup

Sätt i ett 9V batteri för att använda batteribackup� Öppna batterifacket (7) på i botten på 
väckarklockan� Sätt in ett batteri (9V)� Stäng batterifacket�

OBS: 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 och larmet kommer att aktiveras vid vald tidpunkt� Batterierna 
bör bytas var 6:e månad� Använd en liten skruvmejsel i bakkanten på batteriet för att peta 
ut det�

Nätanslutning

Anslut nätadaptern till ingången märkt DC5V (11) på klockans baksida� Anslut nätadaptern 
till vägguttaget (230V)�

Adapter: AC100-240V~, 50/60 Hz 
Energiförbrukning: Adapter: DC5V, 800mA 
USB uttag laddning: 500mA
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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�

• 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�

Teknisk information och miljö

För teknisk information och gällande deklarationer hänvisar vi till originalbruks-
anvisningen�

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till produktblad och CE-certifikat som kan 
laddas ner från produktsidan 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�
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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�

Bo Edin AB
Stockby Hantverksby 3

181 75  Lidingö

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


