Керівництво з експлуатації
S.P.A.C – Будильник сонних фаз: посилання на запатентовану технологію, що
використовується в aXbo. Всі графічні зображення, весь дизайн продукту захищаються
законом. Технологія, що використовується в aXbo, запатентована.
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[scroll] означає покрутити колесо прокрутки. [click] означає натиснути колесо прокрутки
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1. Як працює aXbo?
Всім нам відоме чудове почуття прокинутися у свій час, бадьорим та готовим до активного
дня. Тому ми розробили будильник майбутнього, який будитеме вас щодня в оптимальній для
вас фазі сна.
1.1 Технологія
Рухи вашого тіла під час сну контролюються за допомогою датчика і посилаються
будильнику. Оброблюючи ці рухи, aXbo розраховує ваш персональний ідеальний час
прокидання протягом 30 хвилин до часу, на який наведено будильник. Будильник може
будити 2 людей окремо в їх індивідуальний оптимальний час.
Якщо ви забудете надягнути наручний браслет з датчиком, aXbo розбудить вас як звичайний
будильник в точно наведений час.
1.2 Сон людини
Кожна людина кожної ночі проходить певну кількість циклів сну. В ідеалі, таких циклів
повинно бути від 3 до 5. Кожний цикл займає приблизно 90 -110 хвилин, протягом якого
один за одним слідують фази глибокого сну, легкого сну так званий “швидкий сон” (сон з
швидким рухом очей).
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2
Перші кроки
Ще раз вітаємо вас з придбанням будильника aXbo, першого в світі Будильника сонних фаз.
Щоб ввести будильник aXbo в експлуатацію, виконайте наступні кроки.
2.1 Введення Будильника сонних фаз aXbo в експлуатацію
Приєднайте Будильник сонних фаз aXbo до блоку живлення. Для першого циклу зарядки,
Будильник сонних фаз aXbo потрібно заряджати мінімум 8 годин.
2.2 Активація датчика
aXbo оснащений датчиком для персони 1 та датчиком для персони 2. Їх можна розрізнити за
знаками всередині. Обидва датчики поставляються дезактивованими.
Активація датчика
Міцно натисніть на датчику кнопку [push] і утримуйте її 5 секунд.
Після того, як кнопку відпущено, дисплей покаже: SENSOR 1 ON / SENSOR 2 ON, в
залежності від того, який датчик активовано – для персони 1 чи для персони 2.
Вставте ергономічно спроектований датчик в кишеньку, що знаходиться всередині махрового
браслету, який ви обрали, стрілкою за направленням вашої руки. (див. рис.7).
Надягайте браслет як годинник, датчиком на верхню частину вашої не домінуючої руки
(тобто правші на ліву руку і навпаки). Браслет поставляється в двох різних розмірах (див.
розділ 6.3.).
Примітка:
Як тільки датчики розташовані в браслеті ви можете спостерігати за рухами персони 1 та
персони 2 просто на дисплеї (див. елементи керування).
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Увага:
Оптимальне прокидання можливе лише за умови якщо ви правильно тримали на собі браслет
всю ніч з правильно установленим, активованим датчиком. Якщо ви не надягли браслет, то
aXbo активує свою основну функцію будильника і розбудить вас як звичайний будильник!
2.3 Реєстрація
Не забудьте зареєструвати ваш будильник сонних фаз на нашій веб сторінці, щоб отримувати
новини та поновлення щодо продукції.
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3
Установки
3.1 TIME SET (Установка часу)
>> [scroll] до меню TIME SET > [click] підтвердити
>> [scroll] навести години > [click] підтвердити
>> [scroll] навести хвилини > [click] підтвердити
>> [scroll] обрати між форматами F*24*SET (24 години) або F*AM*SET (формат AM/PM) >
[click] підтвердити (тобто 14.05 в 24-годинному форматі відповідають 2.05 Р.М. у форматі
АМ/РМ)
Час та обраний формат часу встановлено. На дисплеї висвітиться ОК, щоб підтвердити, що
всі установки виконано. aXbo автоматично переходить у режим очікування.
3.2 Установка сигналу (ALARM)
Установка сигналу для персони 1 / персони 2
>> [scroll] до меню P1 SET/P2 SET > [click] підтвердити
>> [scroll] до меню ALARM > [click] підтвердити
Тепер ви в меню AL*1*SET (сигнал для персони 1) / AL*2*SET (сигнал для персони 2).
>> [scroll] до часу прокидання

G§

/

/G

> [click] підтвердити

Тепер ви в меню AL*Т*SET (установка часу сигналу).
Тепер встановіть останній час прокидання.
>> [scroll] виставити години > [click] підтвердити
>> [scroll] виставити хвилини > [click] підтвердити
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Тепер час прокидання для персони 1/ персони 2 активований. ОК вкаже на те, що всі
установки прийнято. aXbo переходить до звуків меню. За допомогою натискання кнопки
[home] ви завжди можете повернути будильник у режим очікування, де відображається час
прокидання для персони 1 / персони 2.
Примітка: якщо обидві персони активували будильник, то відповідний час сигналу буде
відображатися тільки якщо персона 1 або 2 рухається або натискає кнопку [push] на
браслеті.
Увага: Оптимальне прокидання можливе лише за умови якщо ви правильно тримали на собі
браслет всю ніч з правильно установленим, активованим датчиком. Якщо ви не надягли
браслет, aXbo активує свою основну функцію будильника і розбудить вас як звичайний
будильник!
Дезактивація сигналу для персони 1 / персони 2
Не забудьте дезактивувати сигнал, якщо ви не хочете бути розбудженим.
>> [scroll] до меню P1 SET/P2 SET > [click] підтвердити
>> [scroll] до меню ALARM > [click] підтвердити
>> [scroll]

§ OFF / / OFF > [click] підтвердити

Тепер сигнал для персони 1 / персони 2 дезактивований. aXbo повернеться до режиму
очікування.
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Зупинення звуку сигналу
>> Натисніть будь-яку кнопку на будильнику або
>> Натисніть кнопку [push] на вашому датчику
Якщо сигнал не відключено, він буде продовжувати звучати стільки часу, скільки попередньо
встановить користувач, до того як зміниться на різкий тон сигналу (додаткові 5 хвилин).
Кожна персона може обрати свій звук сигналу.
Примітка:
Важливо використовувати оптимальний момент для прокидання, який обирає aXbo та одразу
піднятися для того, щоб почуватися бадьоро і бути готовим до активного дня.
Увага:
Саме з цієї причини aXbo не пропонує функцію відстрочки сигналу.
3.3. Звуки сигналу – SOUNDS (ЗВУКИ)
Ви можете обирати між шістьма різними звуками сигналу.
Встановіть звук та гучність сигналу для персони 1 / персони 2
>> [scroll] до меню P1 SET/P2 SET > [click] підтвердити
>> [scroll] до меню SOUNDS > [click] підтвердити
Тепер ви в меню SD*A*SET (Установка звуку сигналу).
>> [scroll] обрати звук сигналу > [click] підтвердити
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Тепер встановлено обраний вами звук сигналу для персони 1 / персони 2.
aXbo автоматично перейде до меню SD*V*SET (установка гучності звука).
>> [scroll] обрати правильну гучність сигналу > [click] підтвердити
Для персони 1
aXbo автоматично переходить до меню Р2 SET. Якщо ви не бажаєте виконувати подальші
настройки, натисніть кнопку [home], щоб повернутися в режим очікування.
Для персони 2
aXbo автоматично повернеться в режим очікування.
Примітка:
Ми рекомендуємо обирати різні звуки для персони 1 та для персони 2. Звуки сигналу
поступово стають голоснішими: гучність збільшується кожні 2 секунди поки не буде
досягнуто максимальної гучності, попередньо встановленої користувачем.
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3.4. Звук для розслаблення CHILLOUT
Ви можете обрати між трьома розслабляючими звуками, щоб заснути.
aXbo автоматично визначає коли ви заснули і заглушає звук.
Оберіть звук для розслаблення та гучність
>> [scroll] до меню CHILLOUT
>> [scroll] обрати звук для розслаблення > [click] підтвердити

Тепер звук для дрімоти включений і його можна почути на гучності, що була встановлена
останнього разу.
aXbo автоматично переходить до меню VOL*SET (Установка гучності).
>> [scroll] обрати гучність > [click] підтвердити якщо ви бажаєте зберегти заново обрану
гучність
aXbo автоматично повертається до режиму очікування.
Регулювання гучності в режимі очікування
У будь-який час в режимі очікування ви можете змінити гучність за допомогою кнопки
[scroll].
В такому випадку поточна гучність не збережеться.
Вимкнення звуку для розслаблення
>> Натисніть будь-яку кнопку на будильнику
Примітка:
Будь ласка, переконайтесь, що правильно надягнули браслет, щоб aXbo автоматично
визначив коли ви заснете і приглушив звук для розслаблення.
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3.5. Функція подорожі
Якщо ви подорожуєте з aXbo уважно виконуйте кроки, описані нижче, щоб дезактивувати
батарейки датчиків. Це також подовжить строк служби ваших батарейок.
1.

Дезактивація датчику (ів)

>> Міцно натисніть кнопку [push] на браслеті та утримуйте протягом 5 секунд
Після того як кнопку буде відпущено, на дисплеї висвітиться, що датчик дезактивовано для
персони 1 або для персони 2: SENSOR 1 OFF / SENSOR 2 OFF.
Примітка: щоб перевірити дезактивацію датчика, натисніть кнопку [push] на браслеті, якщо
дисплей засвітиться на нетривалий період часу, датчик досі активований.
Увага:
Як тільки датчик дезактивовано, ви не будете розбуджені в ідеальний час прокидання.
2. Блокування кнопок
При блокуванні кнопок, обмін між будильником та датчиком переривається. Тому важливо
спочатку дезактивувати датчики.
>> Натисніть і утримуйте дві секунди разом кнопки [back] і [home]
Тепер на дисплеї висвітлюється надпис АХВО. Якщо ви натиснете будь-яку кнопку на
будильнику, на дисплеї завжди буде надпис HOLD BACK + HOME, що вказує на те, що кнопки
можна розблокувати знову.
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Як тільки дістанетеся місця призначення, будь ласка, зробіть наступне
3.

Розблокування кнопок

Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди разом кнопки [back] та [home]
4.

Активація датчика (датчиків)

>> Міцно натисніть кнопку [push] на браслеті та утримуйте протягом 5 секунд
Після того, як кнопку буде відпущено, на дисплеї висвітиться, що датчик дезактивовано для
персони 1 або для персони 2: SENSOR 1 ON / SENSOR 2 ON.
Примітка: щоб перевірити дезактивацію датчика, натисніть кнопку [push] на браслеті, якщо
дисплей засвітиться на нетривалий період часу, датчик тепер активований.
3.6. Світло дисплея
Як тільки ви заснете, на дисплеї висвітиться надпис «fall asleep»(засипання). Він гасне в
режимі для розслаблення. Таким чином aXbo використовує менше енергії і ваш сон не
порушить ніяке світло.
Якщо ви натиснете кнопку [push] на браслеті, то дисплей загориться на короткий проміжок
часу, час сигналу висвітиться приблизно на 10 сек. І дисплей знов згасне.
Режим для розслаблення також допоможе подовжити строк служби ваших батарейок
(особливо корисно під час подорожі).
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3.7 Зарядка батарейок в ручному режимі
Підключіть адаптер і батарейки будуть заряджатися. Оскільки aXbo використовує
інтелектуальну систему зарядки, батарейки почнуть заряджаються тоді, коли прилад
приєднано до мережі змінного струму, тільки коли буде досягнуто певного низького рівня
батареї.
3.8 Повернення до початкових установок
Скидання повертає будильник до початкових настройок;
Всі обрані настройки буде стерто.
>> Натисніть разом і утримуйте три кнопки протягом 3 секунд
[back]10 + [click]11 + [home]12
>> [scroll]11 до RES.YES > [click]11 підтвердити
Тепер всі настройки скасовано.
aXbo автоматично повертається в режим очікування і можна виконувати нові установки.
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4

Швидка настройка одним кліком

Швидка настройка дозволяє вам активувати або дезактивувати настройку сигналу або
настроїти новий сигнал для персони.
Персона 1 – Активація / дезактивація сигналу
Якщо сигнал активований, то його буде дезактивовано і навпаки.
>>Натисніть і утримуйте кнопку [back] в режимі очікування протягом 2 секунд
Персона 1 - Швидка настройка нового часу сигналу
>>Коротко натисніть кнопку [back] в режимі очікування
>> [scroll] години > [click] підтвердити
>>[scroll] хвилини > [click] підтвердити
Тепер встановлено і активовано сигнал для персони 1. Звук та гучність сигналу
залишаються незмінними.
aXbo автоматично повертається в режим очікування.
Персона 2 – Активація / дезактивація сигналу
Якщо сигнал активований, то його буде дезактивовано і навпаки.
>>Натисніть і утримуйте кнопку [back] в режимі очікування протягом 2 секунд

Персона 2 - Швидка настройка нового часу сигналу
>> Коротко натисніть кнопку [home] в режимі очікування
>> [scroll] години > [click] підтвердити
>>[scroll] хвилини > [click] підтвердити
Тепер встановлено і активовано сигнал для персони 2. Звук та гучність сигналу залишаються
незмінними. aXbo автоматично повертається в режим очікування.
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5. Батарейки та мережний адаптер
Робота батарейок
aXbo постачається вже з трьома встановленими батарейками типу ААА NI-MH. Їх можна
перезаряджати за допомогою адаптеру в будь-який час.
Якщо батарейки повністю заряджені, aXbo може працювати без підзарядки до 10 днів.
Тому aXbo являється ідеальним будильником для використання там, де живлення
відключається в нічний час від спальні.
Примітка:
Для того, щоб зекономити електроенергію, aXbo починає отримувати сигнали тільки за 12
годин до встановленого часу будильника, коли працює на батареї. В період, що залишається,
він не реєструє ніяких рухів, та не показує їх на дисплеї
Якщо дисплей показує LOW.BAT та CHARGE одразу підключіть адаптер для того, щоб
зарядити батарейки і забезпечити повноцінну роботу.
Увага: коли дисплей вказує LOW.BAT та CHARGE, дезактивуються світло та сигнал фаз
сну. Ви будете розбуджені як звичайним будильником в крайній час.
Робота при підключенні до мережі
aXbo використовує інтелектуальну систему зарядки. Батарейки будуть заряджатись лише
тоді, коли буде досягнуто певного низького рівня. Якщо вам потрібно зарядити повністю
батарейки (наприклад для подорожі), просто вийміть вилку і вставте її знову, таким чином
розпочнеться повний цикл зарядки.
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6.Додаток
6.1.Чищення, догляд, безпека
Чищення будильника сонних фаз
Переконайтеся, що будильник сонних фаз не підключено до мережу змінного струму. Для
чищення будильника сонних фаз використовуйте виключно тканину з мікроволокон або
тканину для протирання оптики, для того, щоб запобігти подряпинам. Для чищення
будтльника сонних фаз не використовуйте спреї, розчинники, миючі засоби, що містять
спирт, або абразивні засоби для чищення.
Чищення браслету
Браслет виготовлений з 80% бавовни, 10% спандексу та 10% нейлону. Браслет можна прати
у пральній машині при температурі 30°. Не допускайте контакту махрового браслету з
застібками «на липучках» (наприклад певний тип простирадл), оскільки це може зіпсувати
браслет.
Увага:
Часте прання може спричинити зміну розміру, інтенсивності кольору та втрати еластичності.
Чищення датчика
Датчик є водостійким, але його не можна прати ні за яких обставин!
Інструкції стосовно використання
Будильник сонних фаз, датчики, кабель USB та адаптер тримайте при кімнатній температурі.
Прямі сонячні промені можуть зашкодити електронному обладнанню.
Не піддавайте будильник сонних фаз, датчики, кабель USB та адаптер дії вологості. Уникайте
ударів, щоб запобігти поломкам. Ні одну з тих частин, що постачаються, не можна піддавати
дії вогню.
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Будильник сонних фаз містить в собі нікель-металехлоридні батареї. Будильник сонних фаз,
датчики, кабель USB та адаптер не можна викидати разом з побутовими відходами. З цього
приводу звертайтеся до вашого продавця електронних товарів або до спеціалізованої служби
збору приладу.
Робота батарейок
Якщо ваш прилад бракований, будь-ласка, поверніть його поштою за наступною адресою
(переконайтесь, що ви заплатили за всі поштові витрати):
Infactory innovations&trade gmbh, Mayergasse, 5-A-1020, Vienna, Austria
Ми рекомендуємо відсилати будильник через поштово-посилочну службу, оскільки вона
автоматично включає в себе страховку. Якщо ви вирішили вимагати виконання гарантії,
будь-ласка, обов’язково додайте до бандеролі копію товарного чеку! Ви повинні відсилати
ваш пакет чітко поміченим, оскільки бракований товар відсилається для того, щоб уникнути
додаткових витрат. Будь ласка, перевірте правила таможні вашої країни на вашій місцевій
пошті. (переконайтесь, що заплатили за всі поштові податки)
Покупець оплачує витрати за пересилку бандеролі з товаром, який він повертає. В тому ж
випадку, якщо ви вирішили вимагати виконання гарантій, важливо, щоб ви вислали нам
будильник повністю з кабелем USB, датчиками, адаптером та браслетами. Будь-які вимоги
щодо виконання гарантій розглядаються лише, якщо до бандеролі додається товарний чек.
На випадок виникнення питань, будь ласка, вкажіть вашу повну адресу та номер
телефону.
Всі ціни та інформація стосовно заміни батарейок будильника, а також датчика (ів) ви
знайдете на сайті www.axbo.com
В разі необхідності додаткової допомоги пишіть на електронну адресу support@axbo.com

20

Важливі правила безпеки
При настройках та використанні Будильника сонних фаз та датчиків, будь ласка, виконуйте
викладенні нижче правила:
Виконуйте всі вказівки та попередження. Зберігайте інструкції під рукою.
Вилка та розетка
Ніколи не намагайтесь проштовхнути вилку в розетку. Якщо вилка не проходить легко в
розетку, напевно вона не підходить для цієї розетки. Переконайтесь, що розетка підходить
для цієї вилки і що ви підключили її правильно.
Зауваження стосовно температури для експлуатації та зберігання
Експлуатуйте Будильник сонних фаз і два датчики лише при температурі в межах від 0°С до
45°С.
Не намагайтесь виконувати ремонт самостійно
Не намагайтесь відкрити будильник сонних фаз або датчики, щоб видалити будь-які частини
або батарейки будильника або датчиків. Це може призвести до короткого замикання і ви
також ризикуєте втратити гарантійні права. Всередині будильника немає частин, які
користувач може відремонтувати самостійно.
Радіо сигнали під час подорожі
Для того, щоб уникнути завад від радіо сигналу (наприклад під час польоту), дезактивуйте
обидва датчики и заблокуйте кнопки на будильнику, див. розділ 3.5
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6.2 Пояснення повідомлень на дисплеї

G§
/G
TZ
ZU
I
QWER

Сигнал для персони 1
Сигнал для персони 2
Рух / персона 1
Рух / персона 2
Живлення від мережі
Рівень зарядки батареї

Пояснення меню4 повідомлень на дисплеї
ALARM
Меню Сигнал
AL*1*SET

Меню Встановлення сигналу для персони 1

AL*2*SET

Меню Встановлення сигналу для персони 2

AL*T*SET

Меню Встановлення часу сигналу

AXBO

Кнопки заблоковано

CHARGE / LOW.BAT

Низький рівень енергії > Зарядка батареї!

CHILLOUT

Chillout – звук для розслаблення

F*24*SET

Установка Формат 24 години

F*AM*SET

Установка Формат AM/PM

GOOD / MORNING

Пробуджувальний сигнал

P1 SET

Установка персони 1

P2 SET

Установка персони 2

RES.YES

Активувати скидання - так

RES.NO

Активувати скидання - ні

SD*A*SET

Установка звуку сигналу

SD*V*SET

Установка гучності сигналу

SENSOR 1 ON

Активовано датчик для персони 1

SENSOR 2 ON

Активовано датчик для персони 2

SENSOR 1 OFF

Дезактивовано датчик для персони 1

SENSOR 2 OFF

Дезактивовано датчик для персони 2

SOUNDS

Звуки

TIME SET

Час

VOL*SET

Установка гучності сигналу дрімоти Chillout
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6.3 Набір поставки
>
>
>
>
>
>
>
>

Будильник сонних фаз
Датчик персони 1
Датчик персони 2
Наручний браслет, 90 мм
Наручний браслет, 80 мм
Блок електроживлення 110-240В / включаючи набір перехідників для подорожей по світу
кабельUSB
Керівництво з експлуатації

Стосовно інших аксесуарів див.www.axbo.com
6.4. Порушення сну
Будь ласка, зверніть увагу на те, що aXbo не лікує будь-як порушення сну. Не
намагайтеся зменшити кількість годин вашого індивідуального часу сну за допомогою aXbo.
Це може зашкодити вашому здоров’ю. Більш детальну інформацію стосовно сну ви знайдете
на вебсторінці www.axbo.com.
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6.5 Teхнічні характеристики
Комплект батарейок:

AAA Ni-MH 800 мА/ч

Примітка:

мінімальний час першої зарядки: 8г

Адаптер:

100-240В~ / 50-60 Гц

Потужність:

5В/ 0.5A

Радіо частоти:

2,4 ГГц

Батарейки датчика:

стандартний строк служби 4 роки

Колонка:

Вихідна потужність 1 Вт

Вага:

будильник 216гр / датчик 16 гр / браслет 18 гр

Розміри:

будильник В/Ш/Д 120мм/130мм/42мм
датчик В/Ш/Д 57мм/34мм/10мм
браслет 90x65мм
браслет 80x65мм

Робоча температура:

0°C – 45°C

Примітка:
Порівняння забруднення радіовипромінювання:
Мобільний телефон, середній радіосигнал: 1Вт
радіосигнал aXbo: 0,0001 Вт
Тривалість сигналу:
0,01 секунди на рух. Беручи до уваги те, що в середньому за ніч ми робимо 300 рухів, то
середня тривалість сигналу дорівнюється лише 3 секундам на ніч.
Ми зберігаємо за собою право вносити будь-які зміни в продукт в результаті розробки
продукту
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6.6. Виправлення помилки
Помилка: М’який звук сигналу не звучить (відсутнє ідеальне прокидання)
Ви надягнули браслет? Ваш датчик активовано?
Вирішення: коротким дотиком натисніть кнопку [push]14 на вашому браслеті, дисплей
засвітиться; в іншому випадку, активуйте датчик натисканням кнопки [push]14 на браслеті
протягом 5 секунд, потім відпустіть. Один з рідких днів, коли неможливо встановити вашу
ідеальну точку прокидання.
При роботи батареї:
Якщо дисплей показує LOW. BAT / CHARGE оптимальне прокидання неможливе через те,
що заряд батарейки занадто низький.
Помилка: дисплей не відображає ніяких рухів
Ваш датчик активовано?
Вирішення: коротким дотиком натисніть кнопку [push]14 на вашому браслеті, дисплей
засвітиться; в іншому випадку, активуйте датчик натисканням кнопки [push]14 на браслеті
протягом 5 секунд, потім відпустіть.
При роботи батареї:
Перевірте чи ваш час прокидання наведений в межах наступних 12 годин. Перевірте чи не
висвічується на дисплеї LOW. BAT / CHARGE. Якщо так, підключіть адаптер. Активоване
блокування кнопок? Розблокуйте кнопки натисканням обох кнопок [back]10+[home]12
одночасно протягом 2 секунд.
Помилка: проблеми з інсталяцією драйвера USB для пошуку aXbo
Вирішення: Встановіть драйвер вручну. Драйвер та інструкції з його установки можна знайти
і Інтернеті www.axbo.com в розділі SUPPORT / DOWNLOAD.
Помилка: Будильник сонних фаз не включається або не реагує
Блокування кнопок активовано? Дисплей показує HOLD BACK + HOME
Вирішення: Розблокуйте кнопки натисканням обох кнопок [back]10+[home]12 одразу
протягом 2 секунд.
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6.7. Передача даних
Будильник сонних фаз може зберігати дані сну 2 персон протягом 14 днів.
Передача даних з aXbo до комп’ютеру можлива за допомогою використання кабелю USB, що
додається у комплект.
За реєстровані користувачі можуть завантажити програмне забезпечення для того, щоб
безкоштовно отримати графічне зображення їх даних сну.
Крім цього, за допомогою кабелю USB ви зможете завантажити поновлення програмного
забезпечення. Більш детальну інформацію ви знайдете на вебсторінці www.axbo.com
6.8. Інформація стосовно виробників
Виробник: infactory innovations & trade gmbh, Mayergasse 5, A-1020 Vienna, Austria
Дизайн аудіо та звуку: Max Fürth @ noyz, www.noyz.biz
Графіка та партробота: Axel Ferro, www.f-ax.com
Промисловий дизайн: Rouven Haas, www.designment.cc
Фотографія: Christian Maricic, www.karafiat.at
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6.9. Основні функції
Доступні наступні органи керування. Розташовані зверху цифри допоможуть вам швидко
знайти кнопки, які вам потрібні.
На будильнику:
[back]10 кнопка
[scroll]11 колесо прокрутки
[click]11 колесо прокрутки
[home]12 кнопка
На браслеті:
[push]14 кнопка
Наступні дії можна виконувати індивідуальними органами управління:
Кнопка [back]10
одним рухом повертає в поточне меню. Якщо вибір не підтверджено натисканням
кнопки ОК, то поточні настройки не збережуться.
Зупинити звук сигналу
Зупинити звук для засипання
Спеціальна функція: швидка активація та установка сигналу для персони 1
Коліщатко [scroll]11 - Функція прокрутки:
навігація по меню
встановлює час
встановлює звуки
встановлює гучність
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Коліщатко прокрутки [click]11- функція кліку
підтверджує вибір
зупиняє звук сигналу
звук дрімоти
Кнопка [home]12:
повертає в режим очікування. Якщо вибір не підтверджено натисканням кнопки ОК,
то поточні настройки не збережуться.
Зупиняє звук сигналу
Зупиняє звук дрімоти
Спеціальна функція: швидка активація та установка сигналу для персони 2
Кнопка [push]14 на браслеті
коротко активізує світло дисплея та показує час сигналу
активує або дезактивує датчик (наприклад в подорожі)
зупиняє звук сигналу (власника браслету)
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6.10 Стисле керівництво користувача
Блокування кнопок: натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопки [back]10 +
[home]12
Розблокування кнопок: натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопки [back]10 +
[home]12
Установка часу: [scroll]11 до TIME SET (Установка часу) > [click]11 > [scroll]11 hours
(години) > [click]11 >
[scroll]11 minutes (хвилини) > [click]11 > [scroll]11 до 24h format (формат 24 години)
(F*24*SET) чи AM/PM format (формат AM/PM )(F*AM*SET) > [click]11
Установка сигналу та звуку для персони 1 / персони 2
[scroll]11 to P1 SET / P2 SET (Установка для персони 2 / для персони 2)> [click]11 >
[click]11 > [click]11 > [scroll]11 години > [click]11 > [scroll]11 хвилини > [click]11 >
[home]12 назад до режиму очікування.
Дезактивація сигналу (§OFF /

/OFF)

[scroll]11 to P1 SET / P2 SET (Установка для персони 1/персони 2) > [click]11 >
[click]11 > [scroll]11 to §OFF / /OFF > [click]11
Зупинити звук сигналу:
Натисніть кнопку [push]14 на браслеті на будь-яку іншу кнопку на будильнику.
Обрати звук для дрімоти CHILLOUT:
[click]11 > [scroll]11 щоб обрати звуки 1-3 > [click]11 > [scroll]11 гучність > [click]11
Звук для дрімоти вимикається автоматично одразу як тільки ви заснете.
Зупинити звук для дрімоти: натисніть будь-яку кнопку на будильнику
Швидка установка один кліком
Активація/дезактивація сигналу для персони 1
В режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку [back]10 протягом 2 секунд
Установка сигналу персони 1
В режимі очікування коротким дотиком натисніть кнопку [back]10 , [scroll]11 години >
[click]11 > [scroll]11 хвилини > [click]11
Активація/дезактивація сигналу для персони 2
В режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку [home]12 протягом 2 секунд
Установка сигналу персони 2
В режимі очікування коротким дотиком натисніть кнопку [home]12, [scroll]11 години >
[click]11 > [scroll]11 хвилини > [click]11
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Гарантія
infactory innovations & trade gmbh (далі по тексту “infactory“) бере на себе зобов’язання по
гарантії будильника сонних фаз aXbo (далі по тексту «продукт»).
Infactory гарантує тільки те, що продуктів не має ніяких дефектів в матеріалі та виробництві
протягом законного гарантійного періоду від дати покупки. Якщо такий дефект виявлено
протягом законного гарантійного періоду и до компанії infactory звертаються стосовно
прийняття гарантії, компанія infactory приймає її на свій розсуд:
безкоштовно відремонтувати продукт за допомогою нових або б/у запчастинами або
замінити продукт або новим продуктом, або продуктом, зібраним з цілком
функціонуючих б/у частин і функції яких відповідають оригінальному продукту або
відшкодувати покупцеві повну вартість покупної ціни,
при цьому infactory має право самостійно обирати спосіб усунення дефекту та кількість
випробувань
Будь ласка, зберігайте отриманий чек та оригінальну упаковку, оскільки при виконанні
гарантії потрібно буде пред’явити ваш чек.
Виключення та обмеження
Ці положення гарантії розповсюджується виключно на частини виготовлені компанією
infactory. Вони не стосуються програмного забезпечення навіть якщо воно входило в
упаковку або було продано разом з продуктами компанії infactory. В такому випадку
перевірте наявність гарантій наданих іншими виробниками або постачальниками. Програмне
забезпечене, що було продане через infactory підлягає умовам договору про ліцензію на
використання програмного забезпечення. Біль детальну інформацію стосовно договору про
ліцензію на використання програмного забезпечення можна знайти на www.axbo.com
Компанія infactory не несе відповідальності за ушкодження або втрату програми, даних або
іншої інформації, збереженої на носіях інформації стосовно продукту. Поновлення або
переустановлення програм, даних та іншої інформації не підлягають цій гарантії.
Компанія infactory незобов’язана виконувати будь-які гарантії, якщо продукт ушкоджений,
зіпсований або змінений випадково, через неправильне використання, або використання
продукту не за призначенням.
Компанія infactory не несе відповідальності за гарантію або ушкодження, якщо продукт було
модифіковано або відкрито покупцем без попередньої письмової згоди від компанії infactory,
або якщо серійний номер продукту видалено або видно не чітко.
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Ніхто з продавців, агентів aXbo або службовців компанії infactory не має права змінювати,
вносити поправки або розширювати цю гарантійну декларацію в будь-який спосіб
Окрім тих випадків коли цього вимагає закон, компанія не несе відповідальності за будь-які
косвені ушкодження спричинені використанням цього продукту. Зокрема, компанія infactory
не несе відповідальності за ушкодження завдані споживачеві, упущену вигоду, втрату
прибутку або втрату або ушкодження даних.
Несправності / претензії по гарантії
У випадку несправності продукту, будь ласка, дивіться інформацію стосовно введення в
експлуатацію та усунення помилки на вебсторінці www.axbo.com. Якщо несправність не
усувається, всі необхідні інструкції стосовно претензій по гарантії ви знайдете на
www.axbo.com.
Важлива примітка:
Перед тим як відіслати продукт, будь ласка збережіть всі дані та програмні забезпечення. Ви
також несете відповідальність за переустановлення всіх даних . поновлення даних не є
частиною гарантії і компанія infactory не несе відповідальності за втрату будь-яких даних або
ушкодження даних під час перевезення або ремонту...
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Суд та діюче законодавство
Цей договір підпорядковується Австрійському матеріальному праву та виключає міжнародні
торговельні угоди та закон. Якщо замовник також є споживачем, то всі законні права
споживача, передбачені національним законом його місця проживання також є дійсними.
Будь-які правові суперечності в результаті цього договору розглядається компетентним
судом за місцем перебування infactory innovations & trade gmbh. Якщо замовник також є
споживачем, то компетентний суд юридичного місця проживання споживача, постійна адреса
або звичайне робоче місце, вважається комптентним судом. Місцем розгляду спорів
виконання цього договору є місце розташування центрального офісу infactory innovations &
trade gmbh.
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Правила ФКЗ
Прилад відповідає Частині 15 Правил ФКЗ. Робота відповідає наступним двом умовам:
1. цей прилад не може створювати шкідливого впливу, та
2. цей прилад повинен приймати будь-які отримані завади, включаючи завади, які
можуть спричинити небажану роботу.
Цей прилад не можна підроблювати або модифікувати у будь-який спосіб, тільки якщо це не
потрібно зробити згідно з керівництвом з експлуатації. Неавторизована модифікація приладу
може призвести скасування ліцензії користувача.
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