Használati útmutató aXbo Alvásfázis figyelő ébresztőórához
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3.2. Az ébresztő beállítása

1. Hogyan működik az aXbo?
Mindannyian ismerjük azt a felemelő érzést, amikor időben, kipihenten és indulásra készen
ébredünk fel. Ezért fejlesztettük ki a jövő ébresztőóráját, amely minden nap biztosítja, hogy
Ön a számára optimális alvásfázisban ébredjen fel.
1.1.

Technológia

A csuklópánt nyomon követi a testben alvás közben végbe menő mozgásokat és továbbítja
azokat az alvásfázis figyelő ébresztőórának. A rögzített mozgási adatok alapján az aXbo
kiszámítja az Ön számára legmegfelelőbb ébredési időpontot az előre megadott ébresztési
időt megelőző 30 perces perióduson belül. Az ébresztőóra két személy egymástól
függetlenül történő ébresztésére alkalmas, hogy mindkettőjük a maga számára optimális
időpontban ébredhessen.
1.2.

Az emberi alvás

Minden éjszaka számos alvás cikluson esünk át. Ideális esetben a ciklusok száma 3 és 5
közé esik, hosszuk 90 és 110 perc közötti. Egy ciklus során a mély alvás, a felületes alvás
és a REM szakasz követik egymást.

2. Az első lépések
Még egyszer szeretnénk gratulálni Önnek az aXbo megvásárlásához, amely a világ első
alvásfázis figyelő ébresztőórája. Kérjük kövesse a következő lépéseket az aXbo üzembe
helyezéséhez.
2.1. Az aXbo üzembe helyezése – Alvásfázis figyelő ébresztőóra
Csatlakoztassa az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőórát az adapterhez. A legelső feltöltés
alkalmával az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőórát legalább 8 órán át szükséges tölteni.
2.2. Az érzékelő üzembe helyezése
Az aXbohoz két érzékelő tartozik, így azt ketten egyszerre is használhatják. Az érzékelők a
belső oldalon megjelölhetők a megkülönböztethetőség érdekében. Használat előtt mindkét
érzékelőt aktiválni kell.
Az érzékelő aktiválása:
>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva folyamatosan 5
másodpercig!
A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 ON / SENSOR 2
ON függően attól, hogy az egyes vagy a kettesszámú érzékelőt aktiválta.
Az ergonómiailag megfelelően kialakított érzékelőt ezután csúsztassa a frottír csuklópánt
belsején található zsebbe, az ön választásától függően a nyíllal jelölt oldal kerülhet a kéz
felé eső illetve a másik oldalra is, ahogyan az ábra mutatja.

A csuklópántot az órához hasonlóan kell viselni, úgy hogy az érzékelő a kevésbé használt
kéz felső oldalára essen, a jobbkezesek esetében tehát a bal kézre kell helyezni, a
balkezesek esetében pedig fordítva. A dobozban két különböző méretű csuklópánt
található. (További információ a 6.3. pontban.)
Megjegyzés: Miután az érzékelőket megfelelően elhelyezték a csuklópántban a két személy
mozgása könnyen megfigyelhető lesz a kijelzőn.
Figyelem: Az optimális ébredés csak akkor biztosítható, ha a csuklópántot megfelelően
viseli az éjszaka folyamán, jól beállított és aktív érzékelővel. Amennyiben a csuklópántot
nem viseli akkor az aXbo aktiválja az alap ébresztőóra funkciót, amely ugyanúgy jelez, mint
a hagyományos ébresztőórák.
2.3 Regisztráció
Ne felejtse el regisztrálni az Ön alvásfázis figyelő ébresztőóráját weboldalunkon, a
www.axbo.com-on, ahol a letölthető „aXbo research” program segítségével tájékozódhat
további új termékekről és frissítésekről.

3. Beállítások
3.1. Az idő beállítása
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a TIME SET felirat megjelenéséig > a gomb
megnyomásával belép a menüpontba.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > nyomja meg a tekerőgombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > nyomja meg a tekerőgombot.
>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az óra formátumát (F*24*SET – 24 órás kijelző;
F*AM*SET – 12 órás kijelző) > majd nyomja meg a tekerőgombot. A dátum ugyanilyen
módon állítható be (nap/hónap/év).
Az idő és a dátum így be lett állítva, ha a kijelzőn megjelenik az OK felirat a beállítások
mentésre kerültek. A beállítás után az aXbo automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
3.2. Az ébresztő beállítása
Az ébresztő beállítása
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig >
majd nyomja meg a tekerőgombot.
>> Tekerje a menüt az ALARM felirat megjelenéséig > nyomja meg a tekerőgombot.
A kijelzőn megjelenik az AL*1*SET / AL*2*SET felirat.
>> Nyomja meg a tekerőgombot, majd állítsa be az ébresztési időt > majd nyomja meg a
tekerőgombot.
A kijelzőn megjelenik az AL*T*SET felirat. Itt állítsa be a legkésőbbi ébresztési időpontot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.
Az ébresztési idő az egyes vagy kettes személyre így aktiválódik. A kijelzőn megjelenő OK
felirat azt mutatja, hogy a beállítás sikeresen megtörtént. Az aXbo a „hangok” menüpontra
ugrik. A „menü gomb” megnyomásával Ön mindig visszakapcsolhat készenléti üzemmódba,
ahol a beállított ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés: Ha mindkét személy aktiválta az ébresztőt, a vonatkozó ébresztési idő csak
akkor jelenik meg, ha valamelyik személy megmozdul vagy megnyomja az érzékelőn
található gombot.
Figyelem: Az optimális ébredés csak akkor biztosítható, ha a csuklópántot megfelelően viseli
az éjszaka folyamán, jól beállított és aktív érzékelővel. Amennyiben a csuklópántot nem
viseli akkor az aXbo aktiválja az alap ébresztőóra funkciót, amely ugyanúgy jelez, mint a
hagyományos ébresztőórák.
Az ébresztő beállításának törlése
Ne felejtse el törölni az ébresztő beállítását amennyiben nem szeretné, hogy az óra
felébressze.
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig >
majd nyomja meg a tekerőgombot a menübe való belépéshez.
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt az ALARM felirat megjelenéséig > majd
nyomja meg a tekerőgombot.

>> Tekerje a menüt az OFF felirat megjelenéséig > nyomja meg a tekerőgombot.
Az ébresztési funkció így kikapcsolódik. Az aXbo visszatér készenléti üzemmódba.
Az ébresztő hangjának kikapcsolása
>> Nyomja meg bármelyik gombot az ébresztőórán vagy
>> Nyomja meg az érzékelőn található gombot!
Ha az ébresztőhangot nem kapcsolja ki, az az Ön által előre beállított ideig tovább csörög,
majd éles csengőhangra vált további 5 percig. Mindkét felhasználó kiválaszthatja egyéni
ébresztőhangját.
Megjegyzés: Rendkívül fontos, hogy az aXbo által optimálisként megjelölt percben ébredjen
és rögtön fel is keljen annak érdekében, hogy frissnek és indulásra késznek érezze magát.
Figyelem: Az aXbo nem tartalmaz szundi funkciót a fent leírtakból kifolyólag.
3.3. Ébresztő hangok
Ön 6 különböző ébresztési hangból választhat annak érdekében, hogy személyre szabhassa
az ébredés élményét.
Az ébresztő hang és a hangerő beállítása
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig >
majd nyomja meg a tekerőgombot a menübe való belépéshez.
>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a SOUNDS felirat megjelenéséig > majd
nyomja meg a tekerőgombot.
A kijelzőn megjelenik a SD*A*SET felirat.

>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az ébresztő hangot > majd nyomja meg a
tekerőgombot.
A kiválasztott csengőhang így beállítva. Az aXbo automatikusan visszatér a SD*V*SET
menüponthoz.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a hangerőt > nyomja meg a tekerőgombot.
Az egyes személy beállításainak elmentése után az aXbo automatikusan a P2 SET
menüpontra ugrik. Amennyiben nem kíván további beállításokat menteni nyomja meg a
menügombot és az óra visszaáll készenléti üzemmódba.
A kettes személy beállításainak mentése után az aXbo automatikusan visszatér készenléti
üzemmódba.
Megjegyzés: Javasoljuk különböző ébresztőhangok beállítását a két felhasználó személy
részére. Az ébresztő hangok fokozatosan hangosodnak: a hangerő minden két
másodpercben emelkedik, amíg el nem éri a felhasználó által előre beállított maximum
hangerőt.
3.4. Megnyugtató zene az elalváshoz
Három különböző nyugtató hang közül választhat, amelyre segíti az elalvást. Az aXbo
automatikusan érzékeli amikor elaludt és kikapcsolja a hangot.
Az altató hangok kiválasztása és a hangerő beállítása
>> Nyomja meg a tekerőgombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a CHILLOUT felirat.

>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az altató hangokat > a kiválasztáshoz nyomja
meg a tekerőgombot.
Az altató hang elindul és a legutoljára kiválasztott hangerőn szól. Az aXbo automatikusan a
hangerő beállítás menüre ugrik, a kijelzőn a VOL*SET jelenik meg.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a hangerőt > a beállítás mentéséhez nyomja meg
a tekerőgombot. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.
A hangerő beállítása készenléti üzemmódban
A hangerő bármikor változtatható készenléti üzemmódban is a tekerőgomb segítségével.
Ebben az esetben a beállított hangerő nem kerül mentésre.
Az altató hangok kikapcsolása
>> Nyomja meg bármelyik gombot az órán.
Figyelem: Kérjük figyeljen rá, hogy a csuklópántot megfelelően viselje, mivel az aXbo csak
ebben az esetben érzékeli, hogy mikor alszik el és kapcsolja ki a zenét.
3.5 Utazási funkció
Ha utazására magával viszi az aXbot kérjük mindenképpen kövesse a lent leírtakat, és
annak megfelelően helyezze üzemen kívülre az érzékelő egységek akkumulátorait. Ezzel
egyúttal az akkumulátorok várható élettartama is meghosszabbítható.
1. Az érzékelők üzemen kívül helyezése
>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig!

A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 OFF / SENSOR 2
OFF függően attól, hogy az egyes vagy a kettesszámú érzékelőt helyezte üzemen kívül.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az érzékelő sikeresen üzemen kívülre került: nyomja meg az
érzékelőn található gombot a csuklópánton, ha a kijelző világítása felgyullad rövid időre,
akkor az érzékelő még mindig aktív.
Figyelem: Abban az esetben, ha az érzékelők üzemen kívül vannak nem az ideális
időpontban kerül sor az ébresztésre.
2. Billentyűzár
A billentyűzár bekapcsolásával az ébresztőóra és az érzékelő egységek közötti kapcsolat
megszakad. Éppen ezért fontos, hogy ezt megelőzően helyezze üzemen kívül az
érzékelőket.
>> Tartsa lenyomva egyszerre a „vissza” és a menügombot 2 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik az aXbo felirat. Ezután bármilyen gomb megnyomásakor a kijelzőn a
HOLD BACK + HOME felirat jelenik meg, amely arra utal, hogy a billentyűzár a „vissza” és a
menügomb együttes lenyomásával kapcsolható ki újra.
Ha megérkezett úti céljához kérjük:
3. Kapcsolja ki a billentyűzárat
>> Tartsa lenyomva egyszerre a „vissza” és a menügombot 2 másodpercig.
4. Helyezze üzembe az érzékelőket.
>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig!

A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 ON /
SENSOR 2 ON függően attól, hogy az egyes vagy a kettesszámú érzékelőt aktiválta.
Figyelem: Ellenőrizze, hogy az érzékelő sikeresen üzemen kívülre került: nyomja meg az
érzékelőn található gombot a csuklópánton, ha a kijelző világítása felgyullad rövid időre,
akkor az érzékelő még mindig aktív.
3.6. Kijelző világítás
Ha Ön elaludt a kijelző világítása is „elalszik”, elhalványul altató üzemmódba. Az aXbo így
kevesebb energiát használ és az Ön alvását sem zavarja meg a fény.
Ha megnyomja az érzékelőn található gombot a csuklópánton a világítás rövid időre
felgyullad és az ébresztési idő megjelenik körülbelül 10 másodpercre, majd a kijelző megint
elsötétül.
Az
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meghosszabbításához, ami különösen hasznos utazáskor.
3.7. Az akkumulátorok manuális feltöltése
Amikor az adapter csatlakoztatva van az akkumulátorok automatikusan töltődnek. Mivel az
aXbo intelligens töltő rendszerrel rendelkezik az akkumulátorok folyamatos bedugott
működtetés mellett is töltődnek bizonyos lemerültségi szint elérése után.
3.8. Beállítások visszaállítása
Ennek segítségével minden beállítást törölhet és a készülék visszaáll a vásárláskori
alapbeállításokhoz.

>> Nyomja le együttesen a „vissza”, a „menü” és a tekerőgombokat és tartsa lenyomva
őket 3 másodpercig.
>> A tekerőgomb segítségével tekerjen a RES.YES felirat megjelenéséig > nyomja meg a
tekerőgombot.
Így minden beállítás törlődik. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba és
újra beállítható.

4. Gyorsbeállítás egy gombnyomással
A gyorsbeállítási funkció segítségével beállítható vagy törölhető az ébresztő vagy új
ébresztés állítható be más személy számára.
1. Személy – Ébresztés beállítása/törlése
Amennyiben az ébresztő be van állítva az törlődik, és fordítva.
>> Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a „vissza” gombot 2 másodpercig.
1. Személy – Új ébresztés gyors beállítása
>> Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a „vissza” gombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.
Az ébresztő az 1. személy részére így bekapcsol. Az ébresztő hang és a hangerő
változatlan marad. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.
2. Személy – Ébresztés beállítása/törlése
Amennyiben az ébresztő be van állítva az törlődik, és fordítva.
>> Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a menügombot 2 másodpercig.
2. Személy – Új ébresztés gyors beállítása
>> Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a menügombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.
>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.
Az ébresztő az 1. személy részére így bekapcsol. Az ébresztő hang és a hangerő

változatlan marad. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

5. Akkumulátorok és fő adapter
Működtetés akkumulátorokkal
Az aXbohoz három AAA Ni-MH akkumulátort csomagolunk. Ezek bármikor újratölthetők az
adapter segítségével.
Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve az aXbo akár 10 napig is működőképes
újratöltés nélkül. Ezáltal az aXbo azokban a háztartásokban is ideális ébresztőóra, ahol az
áramforrás a hálószobákban éjjelre kikapcsol.
Megjegyzés: Energiatakarékossági célok miatt h az aXbot akkumulátorokkal működtetjük,
csak a beállított ébresztési időt megelőző 12 órában rögzíti a kapott jeleket. Az ezt
meghaladó időszakban nem regisztrálja a mozgásokat és nem mutat semmit a kijelzőn.
Amennyiben a kijelzőn LOW.BAT és CHARGE feliratok jelennek meg kérjük azonnal
csatlakoztassa az adaptert, hogy az akkumulátorok feltöltődjenek és a működés zavartalan
legyen.
Figyelem: Amíg a LOW.BAT és CHARGE feliratok a kijelzőn láthatóak a világítás és az
alvásfázis figyelés kikapcsolódik. Ebben az esetben a készülék a beállított legkésőbbi
időpontban ébreszti Önt a hagyományos ébresztőórákhoz hasonlóan.
Csatlakoztatott működtetés
Az aXbo intelligens újratöltési rendszerrel rendelkezik. Az akkumulátorok csak akkor
töltődnek ha elértek egy bizonyos lemerültségi szintet. Amennyiben az akkumulátorokra

teljesen feltöltött állapotban van szüksége (például utazáskor), csak húzza ki, majd
csatlakoztassa újra, így elindíthatja a teljes újratöltési folyamatot.

6. Függelék
6.1. Tisztítás, karbantartás, biztonság
Az alvásfázis figyelő ébresztőóra tisztítása
Győződjön meg róla, hogy az alvásfázis figyelő ébresztőóra nincs csatlakoztatva. A
tisztításhoz kizárólag mikro szálas anyagot vagy optikai törlőkendőt használjon, hogy
elkerülje a karcolódást. Semmiképpen ne használjon spray-t, oldószereket, alkohol tartalmú
tisztító vagy súrolószert!
A csuklópánt tisztítása
A csuklópánt 80% pamutból, 10% spandexből és 10% nylonból készült. A csuklópánt
mosógépben 30C fokon mosható. Figyeljen, hogy a frottír csuklópánt ne kerüljön
kapcsolatba tépőzárral (például egyes ágyneműkön), mivel az kárt tehet benne.
Figyelem: A túl gyakori mosás a méret, szín és rugalmasság megváltozását okozhatja.
Az érzékelő egység tisztítása
Az érzékelő vízálló, de semmilyen körülmények között nem mosható!
Használati utasítás
Tárolja az alvásfázis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az adaptert
szobahőmérsékleten! Az elektromos alkatrészekben a közvetlen napsugárzásnak való
kitétel kárt tehet.

Ne tegye ki az alvásfázis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az
adaptert nyirkosságnak vagy nedvességnek! Kerülje a készülék ütődését és rázkódását! A
készülék egyetlen alkatrésze sem érintkezhet tűzzel.
Az alvásfázis figyelő ébresztőóra nikkel-fém hibrid akkumulátorokat tartalmaz. Az
alvásfázis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az adaptert
semmiképpen ne keverje a háztartási hulladékhoz. Kérjük, ezeket juttassa vissza az
elektronikai termék forgalmazójának vagy dobja speciális gyűjtőkbe.
Akkumulátor szolgáltatás
Kérjük, ezért a szolgáltatásért forduljon a kereskedőhöz. Részletes elérhetőségek a
www.axbo.com internetes oldalon találhatóak.
Visszaküldés esetén:
Javasoljuk az ébresztőóra csomagküldő szolgálattal való visszaküldését, mivel ez magában
foglalja a biztosítást. Amennyiben garancia igénye van, kérjük, ne felejtse el mellékelni a
vásárlást igazoló blokk egy másolatát a csomaghoz! A csomagon mindenképpen
észrevehetően tüntesse fel, hogy az hibás visszárut tartalmaz, hogy elkerülhesse a
felmerülő költségeket. Kérjük, ellenőrizze országa vám szabályozását a helyi postán.
(Győződjön meg a teljes postaköltség kifizetéséről!)
A visszaküldött csomag postaköltségéért a vásárló felel. Garancia igény esetén lényeges,
hogy az ébresztőórát minden tartozékával, az USB vezetékkel, az érzékelőkkel, az
adapterrel és a csuklópántokkal együtt küldje vissza. Garancia igény csak vásárlást igazoló

blokk ellenében fogadható el. Kérjük, adja meg teljes címét és telefonszámát felmerülő
kérdések esetére.
Árak és további információ az ébresztőóra és az érzékelő egységek akkumulátorainak
cseréjével kapcsolatban megtalálható a www.axbo.com oldalon.
További segítségért forduljon hozzánk e-mailben a support@axbo.com címen!
Fontos biztonsági tudnivalók
Az alvásfázis figyelő ébresztőóra beállítása és használata során kövesse a következő
szabályokat:
Kövessen minden utasítást és figyelmeztetést! Az utasításokat tartsa mindig kéznél!
Hálózati csatlakozók és konnektorok
Soha ne próbálja beleerőltetni a dugót egy konnektorba! Ha a csatlakozót nem lehet
könnyen a konnektorba helyezni valószínű, hogy az nem csatlakoztatható oda. Győződjön
meg róla, hogy a konnektor megfelelő a készülék csatlakozójához és azt a megfelelő
irányba fordítva csatlakoztatja.
Megjegyzések a működtetési és tárolási hőmérséklettel kapcsolatban
Az alvásfázis figyelő ébresztőóráját és a két érzékelő egységet kizárólag 0 és 45C fok
között működtesse!
Ne próbálja meg megjavítani a készüléket saját kezűleg!
Ne próbálja meg kinyitni, vagy bármelyik alkatrészét vagy akkumulátorait eltávolítani az
alvásfázis figyelő ébresztőórának vagy az érzékelőknek! Ez rövidzárlathoz vezethet és a

garancia elvesztését eredményezheti. A készüléken belül nincs olyan alkatrész, amelyet a
felhasználó önmaga karbantarthatna.
Rádiójelek utazás alatt
A rádió jelek által okozott interferencia elkerülésére (például repülés esetén) kérjük,
helyezze üzemen kívül mindkét érzékelő egységet és kapcsolja be a billentyűzárat az
ébresztőórán. Részletes leírás a 3.5 pontban.
6.2. Jelmagyarázat a kijelzőn megjelenő ikonokhoz
Ébresztő az 1. személy

2. személy mozgása
Megfelelő energiaellátás

részére
Ébresztő

a

2.

személy

részére

Az akkumulátor töltöttségi
szintjei

1. személy mozgása
Jelmagyarázat a kijelző menü üzeneteihez
Alarm – Ébresztő menü
AL*1*SET – 1. Személy részére ébresztő funkció beállítása
AL*2*SET – 2. Személy részére ébresztő funkció beállítása
AL*T*SET – Ébresztő idejének beállítása
AXBO – Billentyűzár bekapcsolva
CHARGE/LOW.BAT – alacsony töltöttségi szint, töltse újra az akkumulátorokat!
CHILLOUT – Nyugtató menü – altató hangok

F*24*SET – Formátum beállítása 24 órás idő kijelzőre
F*AM*SET – Formátum beállítása 12 órás idő kijelzőre
GOOD/MORNING – Ébresztő jelzés
P1 SET – 1. Személy beállításai menü
P2 SET – 2. Személy beállításai menü
RES.YES – gyári beállítások visszaállítása: igen
RES.NO – gyári beállítások visszaállítása: nem
SD*A*SET – Ébresztő hang beállítása
SD*V*SET – Ébresztő hangerejének beállítása
SENSOR 1 ON – Az 1. Személy érzékelő egysége bekapcsolva
SENSOR 2 ON – Az 2. Személy érzékelő egysége bekapcsolva
SENSOR 1 OFF – Az 1. Személy érzékelő egysége kikapcsolva
SENSOR 2 OFF – Az 2. Személy érzékelő egysége kikapcsolva
SOUNDS – Hangok menü
TIME SET – Idő beállítása menü
VOL*SET – Hang beállítások menü a nyugtató altató hangokhoz
6.3 A csomag tartalma
> Alvásfázis figyelő ébresztőóra

> Érzékelő egység az 2. Személy

> Érzékelő egység az 1. Személy

részére

részére

> Csuklópánt 90mm

> Csuklópánt 80mm

> USB vezeték

> Adapter

> Használati utasítás

További tartozékokért látogassa meg a www.axbo.com oldalt!
6.4. Alvászavarok
Az axbo nem alkalmas alvászavarok gyógyítására. Ne próbálja meg szokásos alvásidejét az axbo
segítségével csökkenteni, mivel ez az egészségét veszélyeztetheti! További érdekes információkért az
alvással kapcsolatban látogasson el weboldalunkra, a www.axbo.com-ra!
6.5. Technikai adatok
Akkumulátor: AAA Ni-MH 800 mAh
Megjegyzés: minimum töltési idő első alkalommal: 8 óra
Adapter: 100-240V~ / 50-60 Hz
Output: 5V/ 0,5A
Rádió frekvencia: 2,4 GHz
Érzékelő egység akkumulátor: átlagos élettartam 4 év
Hangszóró: 1W kimeneti teljesítmény
Súly: ébresztőóra 216g/érzékelő egység 16g/csuklópánt 18g
Méretek: (Magasság/Szélesség/Mélység) ébresztőóra 120mm/130mm/42mm
Érzékelő egység 57mm/34mm/10mm; Csuklópánt 90*65mm; Csuklópánt 80*65mm
Működtetési hőmérséklet: 0-45C fok
Megjegyzés: Rádió sugárszennyezőség összehasonlítás: mobiltelefon, átlagos rádiójel: 1W, axbo 0,0001W
Jeladás időtartama: 0,01 mp/mozgás. Az átlagos 300 mozgás/éjszaka így összességében 3
másodperces jeladáshosszt eredményez éjszakánként.
A termékkel kapcsolatos változtatások joga termékfejlesztés céljából fenntartva.

6.6 Hibajavítás
Hiba: A csengőhang nem szól (nincs ideális ébresztés)
Viselte a csuklópántot? Üzembe helyezte az érzékelőt?
Megoldás: Nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton és a kijelző világítása felgyullad.
Amennyiben nem helyezze üzembe az érzékelő egységet az érzékelőn található nyomógomb 5
másodpercig tartó lenyomásával. Nagyon ritka, de előfordulhat olyan nap is, amikor az ideális ébredési
időpont nem meghatározható.
Akkumulátorról való működtetés esetén:
Ha a kijelzőn megjelenik a LOW.BAT/CHARGE felirat az optimális ébresztés nem megvalósítható az
alacsony töltöttségi szint miatt.
Hiba: A kijelzőn nem jelenik meg semmi mozgás
Üzembe helyezte az érzékelőt?
Megoldás: Megoldás: Nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton és a kijelző világítása
felgyullad. Amennyiben nem helyezze üzembe az érzékelő egységet az érzékelőn található nyomógomb
5 másodpercig tartó lenyomásával.
Akkumulátorról való működtetés esetén:
Ellenőrizze, hogy a beállított ébresztési idő az elkövetkezendő 12 órán belül van-e, Ellenőrizze, hogy a
kijelzőn nem jelent meg a LOW.BAT/CHARGE felirat. Ha igen, csatlakoztassa az adaptert. A billentyűzár
aktív? Kapcsolja ki a billentyűzárat a „vissza” és a menügombok 2 másodpercig tartó együttes nyomva
tartásával.
Hiba: Probléma az USB meghajtó telepítése során az „axbo research” eléréséhez
Megoldás: Telepítse a meghajtót manuálisan. A meghajtó és az installációra vonatkozó utasítások
megtalálhatók a www.axbo.com oldalon a SUPPORT/DOWNLOAD menüpont alatt.

Hiba: Az alvásfázis figyelő ébresztőóra nem kapcsol be, vagy nem reagál
A billentyűzár be van kapcsolva? A kijelzőn megjelenik a „HOLD BACK + HOME” felirat?
Megoldás: Kapcsolja ki a billentyűzárat a „vissza” és a menügomb együttes 2 másodpercig tartó
lenyomásával.
6.7. Adatátvitel
A alvásfázis figyelő ébresztőóra 2 személy alvási adatait 14 napon keresztül képes tárolni. Az adatok
átmásolása az axboról számítógépre a mellékelt USB kábel segítségével lehetséges.
A regisztrált felhasználók ingyenesen letölthetnek egy szoftvert amely segítségével grafikus áttekintést
kaphatnak alvási adataikról. Az USB kábel segítségével továbbá későbbi szoftver-frissítések is
letölthetőek. További információk elérhetőek a www.axbo.com weboldalon.
6.8. Gyártói megjegyzések
Gyártja: infactory innovations & trade gmbh, Mayergasse 5, A-1020 Vienna, Austria
Audio- és Hangzásdizájn: Max Fürth @ noyz, www.noyz.biz
Grafika és illusztráció: Axel Ferro, www.f-ax.com
Ipariművészeti dizájn: Rouven Haas, www.designment.cc
Fénykép: Christian Maricic, www.karafiat.at
6.9. Billentyű funkciók
A következő ellenőrző funkciók elérhetőek. A felső index számok a gyorsabb tájékozódást segítik.
Az ébresztőórán: „Vissza”10 gomb; Tekerőgomb 11; Menügomb 12;
A csuklópánton: Érzékelő gomb
A következők hajthatók végre a gombok egyedi megnyomásának segítségével:
„vissza” gomb



egy szintet visszalép a menüben. Ha a választást nem erősíti meg az ok megnyomásával az
adott beállítások nem mentődnek.



Lekapcsolja az ébresztő hangot



Lekapcsolja az altató hangot



Speciális funkció: gyors beállítás aktiválása és az 1. Személy ébresztésének beállítása

Tekerőgomb – tekerő funkció



menüben való navigáció



hangok beállítása



idő beállítás



hangerő beállítása



lekapcsolja az altató hangot

Tekerőgomb – megnyomás


megerősíti a kiválasztást



lekapcsolja

az

ébresztő

hangot
Menügomb


Visszatérés készenléti üzemmódba. Ha a választást nem erősíti meg az ok
megnyomásával az adott beállítások nem mentődnek.



lekapcsolja az ébresztő hangot



lekapcsolja az altató hangot



speciális funkció: gyors beállítás aktiválása és az 2. Személy ébresztésének
beállítása

Érzékelő gomb a csuklópánton


bekapcsolja a kijelző fényét és megmutatja az ébresztési időt



aktiválja vagy üzemen kívül helyezi az érzékelőt (például utazáskor)



lekapcsolja az ébresztőhangot (az adott személyét)

6.10. Rövid használati útmutató
Billentyűzár: vissza + menügombok 2 másodpercig
Billentyűzár feloldása: vissza + menügombok 2 másodpercig
Idő beállítása: Tekerőgombbal TIME SET > ok > óra beállítása > ok > perc beállítása > ok >
óra formátumának kiválasztása (24 vagy 12 órás) > ok
Ébresztő és hangok beállítása: Tekerőgombbal P1 SET/P2 SET > ok háromszor > óra
beállítása > ok > perc beállítása > ok > menügomb megnyomás a készenléti üzemmódhoz
Ébresztő kikapcsolása: Tekerőgombbal P1 SET/P2 SET > ok kétszer > OFF kiválasztása >
ok
Ébresztőhang kikapcsolása: Az érzékelő gomb megnyomása a csuklópánton vagy
bármelyik másik gomb az órán
Megnyugtató altató hang kiválasztása: ok > a zene kiválasztása 1-3 között > ok > hangerő
beállítása > ok Az altató hang automatikusan leáll, amikor Ön elaludt.
Az altató hang leállítása: Bármely gomb megnyomása az ébresztőórán
Gyors beállítás egy gombnyomással
1. Személy ébresztő beállítása/kikapcsolása: nyomja folyamatosan a „vissza” gombot 2
másodpercig

Ébresztő beállítása 1. Személyre: készenléti üzemmódban nyomja meg a „vissza” gombot
röviden és állítsa be a tekerőgombbal az órát > ok > állítsa be a percet > ok
2. Személy ébresztő beállítása/kikapcsolása: nyomja folyamatosan a menü gombot 2
másodpercig
Ébresztő beállítása 2. Személyre: készenléti üzemmódban nyomja meg a menü gombot
röviden és állítsa be a tekerőgombbal az órát > ok > állítsa be a percet > ok
7. Garancia
Infactory innovations & trade gmbh (a továbbiakban „gyártó”) a következő garanciát vállalja
az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőórára (a továbbiakban „termék”)
Infactory garanciát vállal a termék hibátlanságára anyagi és gyártási szempontból a jobi
garancia időtartamára a megvásárlástól számítva. Amennyiben a hiba a jogi garanciális
időtartamon belül merül fel és a gyártó felé a garancia igény be lett nyújtva a gyártó
mérlegelés után a következőket vállalhatja:
>> a termék javítása új vagy újrahasznosított alkatrészekkel ingyenesen vagy
>> a termék cseréje egy új vagy egy hibátlan alkatrészekből összeszerelt készülékre amely
funkciójában megfelel az eredeti készüléknek vagy
>> visszatéríti a vásárlás teljes árát.
A gyártó fenntartja a jogot a kompenzáció módjának megválasztására és kipróbálásra.
Kérjük, tartsa meg a dátummal ellátott vásárlást igazoló blokkot és az eredeti csomagolást,
mivel a garancia kizárólag blokk ellenében érvényesíthető.

Kizáró indokok és korlátozások
A garancia csak a gyártó által gyártott alkatrészekre érvényesek. Nem terjed ki a szoftverre
annak ellenére sem, hogy az egy csomagban kapható a gyártó termékével. Kérjük, ilyen
esetben ellenőrizze a többi gyártó illetve szolgáltató által biztosított garanciákat. A gyártó
által forgalmazott szoftver a szoftverforgalmazást szabályozó megállapodás hatálya alatt
áll. További információ a szoftverforgalmazást szabályozó szerződésről a www.axbo.com
oldalon érhető el.
A gyártó nem vonható felelősségre a program vagy más a termékben található tároló
egységre mentett adatok és információk károsodásáért vagy elvesztéséért. Ezek
helyreállítása vagy a program újratelepítése, adatok és más információk nem képezik a
garancia tárgyát.
A gyártó nem kötelezhető garanciavállalásra amennyiben a termék sérült, megsemmisült,
baleset során károsodott, vagy hibás kezelés során rongálódott meg, illetve ha olyan jellegű
szolgáltatásra használták, amit nem a gyártó biztosított.
A gyártó nem kötelezhető garanciavállalásra amennyiben a terméket a vásárló módosította,
kinyitotta a gyártó írásos beleegyezése nélkül, illetve ha a termék sorozatszámát
eltávolították vagy olvashatatlanná vált.
Az aXbo forgalmazóinak, képviselőinek vagy a gyártó alkalmazottainak nincs joga a
garancia feltételeit megváltoztatni, módosítani vagy kiterjeszteni semmilyen módon.

Törvény által előírt kivételeken felül a gyártó nem felel a termék használatából következő
károkért. Semmiképpen nem felel a gyártó a vásárlók káráért, elveszett haszonért vagy
adatveszteségért.
Hibás működés/Garancia igény
A termék hibás működése esetén forduljon az indítási és hibajavítási információkért a
www.axbo.com weboldalra. Ha a termék hibás működése továbbra is fennáll minden
szükséges információt megtalál a garancia igénnyel kapcsolatban a www.axbo.com
oldalon.
Fontos megjegyzés: Kérjük, mentse el az adatokat és a szoftver programokat, mielőtt
visszaküldi a terméket. Az adatok újratelepítéséért szintén Ön a felelős. Az adatok
visszaállítása nem képezi a garancia részét és a gyártó nem felelős ezek elvesztéséért vagy
károsodásáért a szállítás vagy javítási munkák során.
Illetékes bíróság és alkalmazott jog
A szerződés az osztrák jog alapján jön létre és nem tartozik az ENSZ nemzetközi
kereskedelmi egyezmény és törvény alá. Ha a vásárló egyben a fogyasztó is, az állandó
lakhelyén vonatkozó törvény által meghatározott fogyasztói jog is alkalmazható.
Bármilyen a szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdés esetén a megjelölt, az
infactory innovations & trade gmbh székhelyén törvényileg illetékes bírósághoz kell fordulni.
Ha a vásárló egyben a fogyasztó is a fogyasztó állandó lakhelye vagy bejelentett
munkahelye szerint törvényesen illetékes bíróság hatáskörébe tarozik a döntéshozatal. Az

illetékes bíróság kizárólagos döntéshozási joggal rendelkezhet. Ha a vásárló a törvényileg
meghatározott fogyasztó, az annak tartózkodási- vagy munkahelye alapján területileg
illetékes bíróság szerve az érvényes hatóság. A törvénykezés helye és ezen szerződés
hatásköre az infactory innovations & trade gmbh székhelye szerinti.
Index
Vissza; tekerőgomb; menügomb; kellékek; adapter; AL*1*SET; AL*2*SET; AL*T*SET; ALARM,
ébresztő, ébresztő kikapcsolása; ébresztő beállítása; ébresztő hang; ébresztő hangerő;
ébresztő leállítása; aXbo; akkumulátor; akkumulátor töltöttségi szintje; akkumulátor
szolgáltatás; test mozgások; garancia érvényesség, feltöltés, tisztítás és karbantartás,
adatátvitel, adatátviteli kábel, mély alvás, kijelző, alapvetően használt kéz, hibajavítás,
F*24*SET, F*AM*SET, fő funkciók, billentyűzár, LCD altató mód, felületes alvás, LOW.BAT,
karbantartás, manuális feltöltés, P1 SET, P2 SET, áramellátás lekapcsolása, gyártói
megjegyzés, gyors beállítás, REM alvásfázis, RES.NO, RES.YES, újraindítás, biztonsági
előírások, a csomag tartalma, SD*A*SET, SD*V*SET, Érzékelő, érzékelő üzembe helyezése,
érzékelő üzemen kívül helyezése, rövid használati útmutató, jeladási időtartam, alvás,
alvásciklus, alvásfázis, alvászavar, altató mód, altató hangok, SOUNDS, hangok, támogatás,
technikai adatok, idő, idő formátum, időbeállítás, utazás, utazási funkció, billentyűzár
feloldása, USB kábel, VOL*SET, hangerő, garancia, csuklópánt
FCC-előírások:

A készülék eleget tesz a az FCC előírások 15. fejezetében foglaltaknak. A működtetés
megfelel a következő két feltételnek:
1. a készülék nem bocsát ki káros sugárzást és
2. a készülék érzékelhet olyan hullámokat is amelyek nem kívánt működési zavarokat
okozhatnak.
A készülék nem átalakítható vagy módosítható semmilyen módon, kivétel a használati
utasításban leírtaknak megfelelően. Nem engedélyezett változtatások a használati engedély
visszavonását vonhatják maguk után.

