
              

         JUHTMETETA VIBROPADI-ÄRATUSKELL VIBIO
                                         KASUTUSJUHIS
VIBIO on juhtmevaba vibropadi-äratuskell, mis pannakse madratsi või padja alla. Vibio tagab helitu, kuid reguleeritava tugeva 
vibratsiooniga, et tõuseksite õigel ajal üles. VIBIO on ühendatud Teie nutimobiiliga juhtmevabalt Bluetoothi kaudu. Valikulised 
seaded telefonikõnede ja tekstisõnumite vastuvõtmisel. Ideaalne kurtidele, vaegkuuljatele ja raskete magajatega inimestele.

           VIBIO       VIBIO AKU LAADIMINE    VIBIO SEADISTUSED    VIBIO KASUTAMINE

                               
     
VIBIO – SEE ON VÄGA MUGAV KODUS JA REISIL KAASASKANTAV JUHTMETETA VIBROPADI - ÄRATUSKELL 
- Valmistatud pehmest materjalist, atraktiivse tepitud mustriga
- Helitu, kuid võimsa reguleeritava  tugevusega vibratsioon.
- Vibio toob Teieni une ajal saabuvad mobiilikõnede kutsungid ja sõnumid. Soovi korral võite selle rakenduse ka välja lülitada.

- Äratuse kasutamiseks tuleb Teie nutimobiili sisse laadida tasuta Androidi App Google Play tarkvara poest   

  või tasuta Apple iOS-i äpp App Store tarkvara poest , olenevalt Teie nutimobiilist ja seal kasutavast tarkvarast. 
- Alalaadimise otsingusõnadeks on Apps ja seejärel Vibio bed shaker. 
- Alalaadimise lõppedes ja ühenduse saamisel ilmub mobiili ekraanile VIBIO rakenduse (äpp) piltkujutis (ikoon).
- Vibio on ideaalne valik raske unega äratuseks, paaridele,  kuulmispuudega inimestele, kindlasti kurtidele.

 VIBIO AKU LAADIMINE
- Ühenda komplektis oleva üks ühendusjuhtme ots VIBIO`ga,  teine Teie arvuti UBS pistikupesaga või lisana tellitud laadijaga.
- Aku täislaadimiseks kulub 1,5 tundi.
 

 VIBIO SEADISTAMINE – VIBIO ühendamine nutimobiiliga 
- Lülita täislaetud VIBIO sisse, lükades küljel asuva liuglüliti paremale. Ka mobiil peab olema täislaetud.
- Toksa oma sõrmega mobiili ekraanil oleva VIBIO rakenduse (äpi) piltkujutisele. Mobiil hakkab otsima sisselülitatud VIBIO`t.
- Ühenduse saamisel ilmub mobiili ekraanile mobiili ekraani kujutis (vt. VIBIO SEADISTUSED all olevat mobiili kujutist).

 VIBIO SEADISTAMINE – VIBIO käsitsi välja- ja uuesti sisse lülitamine
- Ekraani ülal paremal nurgas on aku laetuse taseme tähis ja sellest veel paremal sisselülitatud VIBIO tähis, 
- Kui aga  VIBIO välja lülitada, ilmub väljalülitatud VIBIO tähis (läbitõmmatud kaldkriipsuga), lisaks „!“
- Uuesti sisselülitamiseks kustutage kõik eelnevad äratuste ajad ja lükake küljel asuv liuglüliti paremale.

 VIBIO SEADISTAMINE – äratusaja sisselülitamine ja muutmine 
- Kui äratuse aega ei ole sisestatud, tuleb vajutada ekraani all olevale nupule „+“
- Äratuse aeg määratakse ekraani keskel olevate numbrite sõrmega liigutamisega, seejärel vajutada ekraani ülal paremal 
  asuvale punasele nupule SAVE.
- Äratusaega saab muuta, kui vajutada ekraani all paremal asuvale nupile EDIT, seejärel ekraani ülal paremal asuvale nupule 
  SAVE

 VIBIO KASUTAMINE – kodus, reisil, kus iganes
-  juhtmevaba vibropadi-äratuskella, lisaks tavaäratusele, saab kasutada näiteks päevasel ajal saabuvate mobiili sõnumite või 
   kutsungite teavitamiseks
-  juhtmevaba vibropadi-äratuskella vibratsiooni saab välja lülitada, kui tõmmata tema punast paela kaks korda lõpuni
-  korduväratuse saab sisse lülittada, kui punast paela üks kord lõpuni tõmmata, ka siis kui äratuse aeg ei ole saabunud



-  vibropadi-äratuskella Li-Ion aku võimaldab teda ühe laadimisega kasutada nädal aega
-  programmeeritud äratusega vibropadi-äratuskell jätkab tööd ilma mobiili abita . Näiteks kui mobiili aku on tühi

Lisaseaded, märgutulede tähendused, tehnilised ja kontaktandmed vt. pöördel

 LISASEADED
  Repeat – Korrata Vajutades sellele nupule on võimalik sama ajalist seadet rakendada kõigile nädalapäevadele
  Lable – Silt Vajutades sellele nupule on teil võimalik sisestada mobiilile nimeliselt, kelle VIBIO`le on äratus programmeeritud 
  Sound – Teie mobiil annab helisignaaliga märku, et VIBIO hakkas äratama, helisignaal kestab, kuni vibreerimine lõpetatakse, 
  korduväratuse pausi ajal helisignaali ei ole.
  VIBIO olulised abimenüüd - Ekraani ülal vasakul nurgas on abimenüüde tähis (kolm üksteise kohal olevat horisontaalset 
  kriipsukest), mille kõrval sõna Vibio. Vajutades nimetatud abimenüüde tähisele avanevad neli erinevat abimenüüd. 
  Vajutades abimenüü nupule Settings avanevad võimalused reguleerida 5 erinevat vibropadi-äratuskella seadistust:

1. korduväratuse sisse-välja lülitamine, liigutades punast liugnuppu paremale-vasakule
2. korduväratuse intervallide võimalused minutites: 3/6/9/12/15/väljalülitatud/
3. vibratsiooni tugevus määramine: nõrk/keskmine/tugev. Vajutades nupudele soft/pehme, medium/keskmine ja 

strong/tugev, saame endale sättida vajaliku vibratsiooni tugevuse. Valik kinnitatakse nupule OK - sobib või  
CANCEL - tühistan

4. nutimobiili kutsungi teavituse sisse-välja lülitamine
5. nutimobiilile sõnumi teavituse sisse-välja lülitamine

Märgutulede vilkumiste tähendused:
   Valged LED –  vilguvad koos vibropadi-äratuskella äratuse vibratsiooniga või mobiili kutsungiga
   Sinised LED – vilkuv märguanne, et vibropadi-äratuskell on valmis nutimobiiliga juhtmevabaks ühendamiseks
   Rohelised LED – vilkuv märguanne, et toimub vibropadi-äratuskella laadimine
   Kollased LED –  vilkuv märguanne, et on saabunud nutimobiililt sõnum või kutsung kõnele
   Punased LED – vilkuv märguanne, et vibropadi-äratuskella aku on tühjaks saamas

Tehnilised andmed:
- korduväratuse intervallid minutites: 3/6/9/12/15/väljalülitatud/
- vibratsiooni tugevus: nõrk/keskmine/tugev
- äratus mobiili kutsungite ja sõnumite saabumisel.
- ühilduvus: iOS11 / Android 4.4 ja hilisemad ning iPhone 5S ja hilisemad
- Bluetooth® /kõik versioonid/  kattuvusega kuni 30 m, takistusteta keskkonnas
- laadimisaeg kuni 1.5 tundi, alalisvooluga laadimisel 5V  ja 500 mA
- kasutusaeg ühe laadimisega kuni 10 päeva 
- kaasas ühendusjuhe pikkusega 1 m, adapter tellimisel
- pistikud: USB type A / USB Micro-B
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