ALARMKLOCKA
Bruksanvisning för Användare / Ordinatör / Förskrivare – Installatör
A-2634-0

Gratulerar till köpet av din ”Signolux Alarmklocka”. Du har valt Signolux från Humantechnik, ett
modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du
använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
- Signolux mottagare Alarmklocka
- 12 volts nätadapter*
- Backupbatterier 4st*
- Sängvibrator*
- Manual
- Garantikort
*finns även som reservdel
HANDHAVANDEBESKRIVNING
Så här kommer du igång och använda din
enhet:
Komma igång
Anslut nätadaptern till enheten och sätt i
den i ett vägguttag.
Ställa in tiden
För att stäla in tiden tryck på tid-knappen
i en sekund. Siffrorna som
representerar timmar kommer
att börja blinka. Ställ in önskad timme
genom att vrida på Justerings-knappen
som finns på baksidan av enheten.
Tryck på tid-knappen igen.
Nu kommer siffrorna som
representerar minuter att börja
blinka. Vrid Justerings-knappen för att
ställa in rätt minut. Tryck ni igen på tidknappen, nu visas rätt tid på klockan.
Ställa in alarm
För att ställa in alarm tryck på
alarm-knappen i en sekund.
Siffrorna som visar timmar kommer att
börja blinka. Ställ in önskad timme för
larm genom att vrida på justeringsknappen.

Tryck på alarm-knappen igen, nu
kommer siffrorna för minuter att
blinka. Ställ in önskad minut för larm
genom att vrida på justerings-knappen.
Tryck igen på alarm-knappen. Nu är
alarmet inställt och displayen visar inställd
alarmtid.
Alarm På/Av
Inställt alarm på viss tid kan stängas av
med knappen på vänster baksida på
klockan.
När den är i övre, grön position, (så att
man ser grön markering) så betyder det
att alarmet är PÅ.
När den är i nedre position så betyder det
att alarmet är AV.
Ljud för Alarm På/Av
Tryck alarm signal-knappen
i en
sekund för sätta på eller stänga av alarm
ljud. Om alarm ljud är på så kommer en
högtalarsymbol synas i displayen.
Justera ljudnivå för Alarm
Tryck och håll nedtryckt
alarm
signal-knappen medans du justerar ljudet
för alarm. Efter 2 sekunder kommer alarm
ljudet att höras, fortsätt att hålla alarm
signal-knappen nedtryckt samtidigt som
du vrider på justerings-knappen för att
hitta rätt läge. Släpp knappen när du är
nöjd.
Justera Alarm ljudet, tonnivå.
Tryck ner och håll nedtryckt alarm-signal
knappen
samtidigt som du håller
nere den klotformade snooze knappen.
Efter 2 sekunder kommer du höra en
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alarmton. Håll knapparna fotsatt
nedtryckta och vrid justeringsknappen för
att hitta rätt ton. Släpp knapparna när du
är nöjd.
Blixtljus På / Av
Tryck och håll nedtryckt
blixtljusknappen i en sekund för att välja mellan
PÅ eller AV. Om du kan se
blixtljussymbolen i displayen så betyder
det att blixtljus är på.
Ställa in ljusstyrka för display nattetid
Ljusstyrkan i displayen justeras
automatiskt beroende på
ljusförhållandena i rummet. Dagtid så lyser
displayen med full styrka, när det blir
mörkt aktiveras läget för display nattetid.
För att välja ljusstyrka nattetid, tryck och
håll nedtryckt blixtljus-knappen
.
Håll knappen nedtryckt och vrid justeringsknappen för att välja önskad ljusstyrka.
Släpp knappen när du är nöjd. Om du gör
denna inställning dagtid i ett ljust rum så
kommer displayen att lysa fullt efter några
sekunder.
Snooze funktion
Du kan avbryta ett inställt larm genom att
trycka på snooze knappen. Alarmet
kommer att repeteras efter 5 minuter.
Displayläge 12/24h
Tiden på klockan kan visas i form av 12
timmar eller 24 timmar. Valet mellan de
två olika lägena kan göras med knappen
24/12-display val som finns på klockans
baksida.
Strömförsörjning i händelse av
strömavbrott

Denna enhet är utrustad med 4 st
laddningsbara batterier av typ AAA. I
händelse av ett strömavbrott kommer
dessa att förse enheten med ström för att
hålla tiden och förmedla
varseblivningssignaler.
OBS! Vid ett strömavbrott så stängs
blixtlampan av och displayen för tid är inte
upplyst.

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna Alarmklocka/Väckarklocka är också
en mottagare i Signolux-serien. Den
väcker dig med en akustisk signal som är
justerbar vad avser volym och ton. Som
mottagare fungerar den med samtliga
sändare i signolux-serien. En mottagen
signal visas med blixt och/eller ljud och
identifieras med 8 olika indikatorer i LED.
Följande tillbehör kan anslutas till AUX
utgången:
- Sängvibrator
- Blixtmodul
- Akustisk modul
SIGNOLUX MOTTAGAR FUNKTION
Denna alarmklocka är utrustad med alla
funktioner som en Signolux-mottagare
har. Mottagningsfunktion från sändare
kan sättas på och av med
knappen på
klockans baksida. Om
mottagningsfunktion är påslagen kommer
LED att lysas upp var 6:e sekund.
INSTÄLLNING OCH PROGRAMMERING
Programmering för olika symboler
Upp till 8 olika sändare kan kopplas till
varje symbol. Detta uppnås genom att
para sändarenheter med klockan.
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Tänk på att man endast kan para enheter
som inte redan är parade med klockan för
någon annan symbol. Om så är fallet
behöver du ta bort den från den symbol
som den redan är parad med för att på
nytt lägga in den med ny symbol.
a. Håll funktionsknappen nedtryckt.
De olika symbolerna kommer att
sekventiellt lysa upp på enheten.
Släpp knappen när du ser aktuell
symbol lysa upp.
b. Utlös nu signalen för den aktuella
symbolen, till exempel genom att
trycka på dörrsändaren.
c. Vänta i 20 sekunder, testa sedan
att inställningen är gjord.
Ta bort sändare från minnet
Gör så här för att ta bort en sändare från
enhetens minne.
a. Håll funktionsknappen nedtryckt
en stund. Symbolerna kommer att
blinka sekventiellt. Släpp knappen
så snart du ser den önskade
symbolen.
b. Tryck nu på funktionsknappen och
melodiknappen
tills alla
symboler lyser upp.
OBS! Samtliga sändare kopplade till den
aktuella ikonen kommer att tas bort ur
minnet.
Välja melodi för symboler
Du kan välja melodi / ljud för de olika
symbolerna.
a. Utlös aktuell sändare, till exempel
tryck på dörrsändaren,
b. Symbolen för den sändare du
utlöst kommer att lysa upp och
den inställda melodin spelas upp.
c. Vänta tills symbolen börjar blinka.
d. Tryck på melodiknappen tills du
har funnit det önskade ljudet (du

kan välja mellan 15 olika
melodier/ljud).
e. När en symbol slutar att blinka, har
den valda melodin blivit inställd.
Innebörd i olika symboler
Varje symbol kan kopplas till sändare och
kan bli parad med denna. Symbolerna står
för:
Dörrklocka 1, grönt ljus
Dörrklocka 2, grönt ljus
Telefon, orange ljus
Personanrop, gult ljus
Babyalarm, vitt ljus
Brandalarm, rött ljus
Vattenalarm, blått ljus
Alarm, rött ljus
KONTROLLERA SENASTE SIGNAL &
BEKRÄFTA SIGNAL
Genom att trycka på funktionsknappen
kan den senaste signalen visas igen. Du
kan också bekräfta / kvittera en inkommen
signal genom att trycka på
funktionsknappen eller snooze knappen.
SE BATTERISTATUS FÖR SÄNDARE
Alarmklockan kan informera om statusen
på de sändare som är parade med
enheten. Den röda status LED lampan är
placerad i den övre delen av blixtlampan.
Vid låg batterinivå för en sändare så
indikeras detta genom att den röda
lampan lyser tillsammans med symbolen
för den sändare som har dåligt batteri när
signal är utlöst. Byt batterier så snart som
möjligt.
ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
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dammtrasa. Använd aldrig starka
rengöringsmedel på enheten.
Placera inte enheten i våtrum eller på
platser där den utsätts för hög värme eller
konstant solljus. Enheten skall placeras på
fast yta och skall inte vara utsatt för
konstanta rörelser eller skakningar.
ÅTERVINNING
Symbolen på produkten visar
att det är en produkt som inte
skall slängas tillsammans med
övrigt hushållsavfall utan att
den måste lämnas på återvinningsstation
för elektroniskt skrot. Genom att göra så
skyddar du miljön och hälsa. Korrekt
återvinning hjälper till att bevara miljön
och minska användning av råmaterial. Du
kan få ytterligare information om miljö
och återvinning från din återförsäljare.

TEKNISK DATA
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt:

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE
märket på produkten. CE deklaration och dokumentation
finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.
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230V, 50Hz; 12V DC 1000mA
cirka 2W
103 mm
212 mm
70 mm
337g

