Maahantuonti
Power Networks Oy
Insinöörinkatu 7
00880 HELSINKI
puh: 09-774 6350

KÄYTTÖOHJEET
- Symbolien selitykset

RANNEKE JA SENSORI x 2 kpl

14. Painonappi
13. Virtapainike
10. [Paluu] –painike
11. [napsautus] ja [rullaus] –painike
12. [Alkuun] -painike

Ranneke, sujauta sensori
rannekkeen sisään

1. Hälytys henkilölle 1
2. Hälytys henkilölle 2
3. Kellonaika
4. Valikkonäyttö / Herätysaika
5. Virran saanti
6. – 7. Liikkeet henkilölle 1 ja 2
8. Pariston virta
9. Aikamääre
(am-aamupäivä pm-iltapäivä)
KÄYTTÖ
1) aXbo –univaiheherätyskello sisältää ladattavat paristot, joten lataa ne mukana tulleella verkkovirta-adapterilla. Lataus kestää noin 8 10 tuntia. Latauksen aikana voitte säätää univaiheherätyskelloon oikean kellonajan sekä herätysajan.
2) Univaiheherätyskelloa voi käyttää kaksi henkilöä, mukana tulee kaksi kappaletta rannekkeita ja niihin sisällytettävät sensorit.
Aktivoikaa sensori painamalla (14) painonappia noin 5 sekunnin ajan ja univaiheherätyskellon näyttöön tulee ilmoitus aktivoinnista
”SENSOR 1 ON / SENSOR 2 ON”. Jos painatte sensorin painonappia uudelleen em. kaltaisesti, sensori deaktivoituu,ja näyttöön tulee
ilmoitus ”SENSOR 1 OFF / SENSOR 2 OFF”. Tämä deaktivointi tulee kysymykseen, kun esimerkiksi lähdette matkalle tai muuten ette käytä
ranneketta pitkään aikaan. Kun olette säätäneet kellon ja herätyksen ajan univaiheherätyskelloon, näyttöön tulee ilmoitus ”OK” kun
asetukset on hyväksytty. Haluttujen asetusten jälkeen kello menee valmiustilaan.
3) Sujauttakaa sensori(t) rannekkeen sisään. Laittakaa ennen nukkumaanmenoa ranneke siihen käteen, joka on teille vähemmän
”dominantti”, eli jos olette vasenkätinen, laittakaa ranneke oikeaan ranteeseen ja päinvastoin. Huomatkaa, että rannekkeet ovat hieman
eri kokoa. Ranneke kädessänne,voitte seurata univaiheherätyskellon näytöstä liikkeitä (6-7). Jos ette halua käyttää ranneketta,
univaiheherätyskello toimii normaalina herätyskellona. Univaihetoiminto toimii vain, sikäli asetukset kellossa sekä ranneke on käytössä
oikein.
4) Univaiheherätyskello herättää n. puolentunnin sisällä ennen säädettyä herätysaikaa, kun on optimaalisin aika herätä. Herätysäänen voi
sammuttaa joko rannekkeen painikkeesta (14) tai mistä tahansa univaiheherätyskellon säätöpainikkeesta. Jos ette sammuta
herätysääntä, se aktivoituu uudestaan 5 minuutin päästä. Herätysääntä voi itse vaihtaa, kellossa on tallennettu useita eri herätysääniä.
Univaiheherätyskellossa ei ole torkahduspainiketta (engl.snooze). Univaiheherätyskellossa on myös kolme ”uinumisääntä”. Jos haluatte
nukkumaanmenon aikana kuunnella rauhoittavaa ääntä, voitte kytkeä toiminnon päälle, ja kun nukahdatte, univaiheherätyskello
automaattisesti hiljentää äänen tulkiten rannekkeen lähettämää signaalia.
Kellonajan säätö:
Rullaa (11). [napsautus] ja [rullaus] –painiketta, jolloin kun valikkonäyttöön (4) tulee ilmoitus ”TIME SET”, paina (11) painiketta, ja voit
syöttää tunnit ja minuutit liikuttamalla rullaa. Paina (11) painiketta tunnin ja minuuttien määrittämisen jälkeen, jotta asetukset astuisivat
voimaan. Samalla voitte syöttää ajannäytön 12/ 24h (esim. 2.05.pm tai 14.05) mukaan ” F*24*SET” tai F*AM*SET. Näyttöön (4) tulee
ilmoitus ”OK” kun asetukset on tehty.
Herätysajan säätö:
Rullaa (11). [napsautus] ja [rullaus] –painiketta, jolloin näyttöön (4) tulee ilmoitus ” P1 SET/ P2 SET” , paina (11) -painiketta vielä
kerran, pääset alavalikkoon ” ALARM”. Paina (11) –painiketta, jolloin voit määrittää herätyksen joko yhdelle tai kahdelle henkilölle ”
AL*1*SET (Alarm*Person1*Set) / AL*2*SET (Alarm*Person2*Set).” Näytössä ikoni
tai
symboloi kummalle henkilölle 1 tai 2
tai molemmille, herätys määritetään, paina (11) –painiketta vahvistaaksesi haluamasi toiminnon. Olet valikossa(4) jossa nyt voit
määritellä herätysajan AL*T*SET (Alarm*Time*Set). Suorita toiminnot kuten kellonajan säädössä rullaamalla painiketta. Muista painaa
painiketta, jotta asetukset astuisivat voimaan. Painamalla (12) [Alkuun] –nappia, pääset takaisin alkutilaan, painamalla (10). [Paluu] –
painiketta, pääset valikossa yhden komennon takaisin päin. Herätyksen voi deaktivoida halutessa samasta paikasta, jolloin ikoni näyttää
.
Muut ominaisuudet:
Hälytysäänet: Rullaa (11) –painiketta, kunnes tulee näyttöön ilmoitus ” P1 SET/ P2 SET” ja paina (11) –painiketta,rullaa (11) –
painiketta jälleen,kunnes tulee näyttöön ilmoitus ” SOUNDS” ja paina (11) –painiketta. Olet nyt valikossa SD*A*SET (Sound*Alarm*Set),
rullaa (11) –painiketta ja valitse haluamasi hälyääni ja paina (11) –painiketta, jolloin ohjelma automaattisesti menee valikkoon
SD*V*SET (Sound*Volume*Set),jolloin voit rullaamalla jälleen (11) –painiketta säätää äänen voimakkuutta. Lopuksi paina (11) –
painiketta vahvistaaksesi komennon. Tämän jälkeen ohjelma etenee ” P2 SET” valikkoon,jossa voit ohjelmoida toiselle henkilölle
hälyääniominaisuudet. Jos et näin halua menetellä, paina (12) [Alkuun] –nappia, pääset takaisin kellon valmiustilaan.
Uinumisäänen säätö: Paina ja rullaa (11) painiketta,kunnes näyttöön tulee ilmoitus ” CHILLOUT”, paina (11) painiketta, ja valitse
haluamasi uinumisääni. Toimintojen logiikka on sama kuin hälytysäänten säädössä.
Näppäinlukko: Paina (10). [Paluu] –nappia ja (12). [Alkuun] –nappia yhtä aikaa noin 2 sekuntia. Näytössä lukee tällöin
AXBO,lukituksen voi purkaa toistamalla em.toiminnon. Laitteiston palautus (engl.RESET): Paina yhtä aikaa (10) [Paluu] –nappi +
(11) [napsautus] ja [rullaus] –nappia + (12) [Alkuun] –nappia, vahvista komento painamalla (11)- painiketta, kun näyttöön tulee
ilmoitus ”RES.YES”.

