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Návod na použitie budíka aXbo sledujúceho fázy spánku



GRATULUJEME VÁM
k zakúpeniu aXbo, prvého budíka na svete sledujúceho fázy spánku
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1. Ako aXbo funguje?
Všetci poznáme ten pocit, keď sa zobudíme prirodzene sami od seba. Sme
svieži a vstáva sa nám ľahko. To je dôvod, prečo sme vyvinuli budík budúcno-
sti, ktorý Vás zobudí v optimálnej spánkovej fáze každý deň. 

1.1 Technológia
Počas spánku sú pohyby Vášho tela snímané senzorom, ktorý je umiestnený
vo froté náramku a tieto údaje sú vysielané do budíka. Budík aXbo pomocou
týchto údajov zistí Váš ideálny čas pre zobudenie v rozmedzí 30 minút pred
Vami nastaveným časom zobudenia. Budík môžu používať dve osoby súčas-
ne, pričom každá z nich je zobudená individuálne v optimálnom čase.
Ak si zabudnete zobrať náramok so senzorom, nič sa nedeje, pretože aXbo
Vás zobudí ako bežný budík v nastavenom čase.

1.2 Ľudský spánok
V noci každý človek prechádza niekoľkými cyklami spánku, ideálne je to 3 až
5 cyklov a každý z nich trvá približne 90 až 110 minút. V cykle sa postupne
striedajú tieto fázy - fáza hlbokého spánku, ľahkého spánku a REM. 

<<STAV UVOLNENIA A PREBUDENIA>>
FÁZA 1 - S1:
ZASPÁVANIE
SNÍVANIE
PREBUDENIE
FÁZA 2 - S2:
L'AHKÝ SPÁNOK

FÁZA 3 - S3:
STREDNÁ FÁZA
SPÁNKU

FÁZA 4 - S4:
HLBOKÝ SPÁNOK

hodiny >>

ZASPÁVANIE:
CHVENIE SVALOV
SNAHA HOVORIŤ

OTÁČANIE
SA V
POSTELI

ŠKRÍPANIE
ZUBAMI

SNÍVANIE:
RÝCHLE POHYBY OČÍ (REM)
STRNULÉ SVALSTVO

HLBOKÝ SPÁNOK SE SKRACUJE, FÁZA SNÍVANIA
SA PREDLUŽUJE

OPUSTENIE FÁZY HLBOKÉHO SPÁNKU

OTÁČENIE
SA V
POSTELI
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2. Prvé kroky

Ešte raz Vám gratulujeme k zakúpeniu budíka aXbo - prvého budíka na
svete, ktorý sleduje Vaše spánkové fázy (Sleep.Phase.Alarm.Clock). Teraz
vykonajte nasledovné kroky pre jeho aktiváciu.

2.1 Zapnutie budíka aXbo 
Pripojte napájací adaptér k budíku. Pri prvom nabíjacom cykle by ste mali
aXbo nabíjať minimálne 8 hodín. 

2.2 Zapnutie senzorov
Balenie budíka aXbo obsahuje jeden alebo dva senzory pohybu (pre osobu 1
/ osobu 2). Senzory sú odlíšené označením na vnútornej strane a senzory sú
od výroby vypnuté.

Zapnutie senzora:
>>Stlačte [tlačidlo senzora]14 a držte ho zatlačené 5 sekúnd

Po uvoľnení tlačidla sa na displeji budíka zobrazí: SENSOR 1 ON / SENSOR
2 ON, podľa toho, ktorý zo senzorov ste práve zapli.

Vložte ergonomicky tvarovaný senzor do otvoru na vnútornej strane froté
náramku Vašej veľkosti tak, aby šípka na senzore smerovala na chrbát Vašej
ruky (pozri obrázok na str. 7).
Náramok noste rovnako ako hodinky senzorom smerom nahor na Vaše
nedominantnej ruke (pri pravákoch ide o ľavú ruku a naopak). Pohodlný froté
náramok je dodávaný v dvoch veľkostiach (pozri kapitolu 6.3, strana 21).



Poznámka:
Ako náhle je senzor správne zapnutý a umiestnený v náramku, je možné na
displeji pri pohybe pozorovať symbol pre pohyb osoby 1 / osoby 2. 

Upozornenie:
Pre dosiahnutie ideálneho času zobudenia je nevyhnutné nosiť počas spánku
náramok so správne umiestneným zapnutým senzorom na nedominantnej
ruke. Ak si náramok nenasadíte, budík aXbo Vás zobudí ako bežný budík
a to štandardným tónom budenia v nastavenom čase.

2.3 Registrácia
Nezabudnite si Váš budík aXbo zaregistrovať na internetových 
stránkach www.axbo.com. Registráciou získate prístup k novinkám,
aktualizáciám a možnosť stiahnuť si aplikáciu aXbo research. Ďalšie novinky
o produkte získate na stránke www.axbo.sk

7
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3. Nastavenie

3.1 Nastavenie času TIME SET

>> [posunutie]11 do ponuky TIME SET > [stlačenie]11 pre potvrdenie 
>> [posunutie]11 nastavenie hodín > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 nastavenie minút > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 pre výber formátu času F*24*SET (24h) alebo F*AM*SET
(formát AM/PM) > [stlačenie]11 pre potvrdenie. Dátum nastavte rovnakým
spôsobom (deň/mesiac/rok).

Práve ste nastavili čas a dátum. Na displeji sa zobrazí OK ako potvrdenie, 
že nastavenie bolo uložené. aXbo sa prepne do pohotovostného režimu.

3.2 Nastavenie budenia ALARM
  
Nastavenie budenia pre osobu 1/osobu 2 
>> [posunutie]11 do ponuky P1 SET/ P2 SET > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 do ponuky ALARM  > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Teraz sa nachádzate v menu AL*1*SET (Alarm*Person1*Set) / AL*2*SET
(Alarm*Person2*Set).
>> [posunutie]11 čas budenia G§ / /G > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Teraz sa nachádzate v menu pre nastavenie času budenia - AL*T*SET
(Alarm*Time*Set). Prosím nastavte čas, kedy chcete byť najneskôr zobudený. 
>> [posunutie]11 nastavenie hodín > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 nastavenie minút > [stlačenie]11 pre potvrdenie
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Po zobrazení “OK” je nastavený čas budenia pre osobu 1 / osobu 2. Potom
nasleduje ponuka pre voľbu zvukov. Stlačením tlačidla [domov]12 sa vždy
prepnete do pohotovostného režimu, kde je zobrazený nastavený čas
budenia pre osobu 1/osobu 2.

Poznámka:
Ak je nastavený čas budenia pre obe osoby, jednotlivé časy budenia sa
zobrazia, ak dotyčná osoba pohybuje náramkom alebo stlačí [tlačidlo
senzoru]14.

Upozornenie:
Pre dosiahnutie ideálneho času zobudenia je potrebné nosiť náramok so
správne umiestneným zapnutým senzorom na nedominantnej ruke počas
spánku. Ak si náramok nenasadíte, budík aXbo Vás zobudí ako bežný budík
a to štandardným tónom budenia v nastavenom čase.

Vypnutie budenia pre osobu 1 / osobu 2 

Nezabudnite zrušiť nastavené budenie, ak si neprajete byť zobudený.

>> [posunutie]11 do ponuky P1 SET/ P2 SET > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 do ponuky ALARM  > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 do § OFF / / OFF > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Teraz je budenie pre osobu 1 / osobu 2 vypnuté a budík aXbo sa prepne do
pohotovostného režimu.
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Vypnutie zvuku budenia
>> Stlačte akékoľvek tlačidlo na budíku aXbo
>> Stlačte [tlačidlo senzora]14

Ak melódiu budenia nevypnete, melódia pokračuje do nastaveného času
budenia a potom sa zmení na výrazný tón (počas ďalších 5 minút). Každá z
osôb si môže zvoliť vlastnú melódiu pre budenie.

Poznámka:
Je naozaj dôležité vstať v tom momente budenia, ktorý budík aXbo určí.
Jedine tak sa budete cítiť svieži a odpočinutý. 

Upozornenie:
Budík aXbo práve z vyššie uvedeného dôvodu neponúka funkciu Snooze. 

3.3 Nastavenie zvukov pre budenie SOUNDS

Pre príjemnejšie ranné zobúdzanie si môžete vybrať jeden zo šiestich
rôznych zvukov budenia. 

Nastavenie zvukov a hlasitosti pre osobu 1/osobu 2
>> [posunutie]11 do ponuky P1 SET/ P2 SET > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 do ponuky SOUNDS > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Teraz sa nachádzate v ponuke SD*A*SET (Sound*Alarm*Set).

>> [posunutie]11 pre výber zvuku > [stlačenie]11 pre potvrdenie
Práve ste uložili zvolený zvuk pre budenie osoby 1/osoby 2. 
aXbo prejde do ponuky SD*V*SET (Sound*Volume*Set).  
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>> [posunutie]11 pre výber hlasitosti > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Pre osobu 1
aXbo ďalej prejde do ponuky pre osobu 2 - P2 SET. Ak si neprajete
pokračovať v ďalšom nastavení, stlačte tlačidlo [domov]12 , aXbo sa prepne
do pohotovostného režimu.

Pre osobu 2
Nastavenie zvukov pre budenie osoby 2 je rovnaké ako nastavenie pre
osobu 1. Po potvrdení všetkých nastavení sa aXbo prepne do
pohotovostného režimu.

Poznámka:
Pre osobu 1 / osobu 2 odporúčame zvoliť odlišné zvuky pre budenie.
Hlasitosť zvukov sa bude pri budení postupne zvyšovať, a to každé dve
sekundy až do dosiahnutia najvyššej hlasitosti nastavenej užívateľom.
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3.4 Zvuky pri zaspávaní CHILLOUT

Môžete si zvoliť jeden z troch relaxačných zvukov pre zaspávanie. 
aXbo automaticky rozpozná, že ste zaspali a zvuk stíši.

Nastavenie zvuku a hlasitosti
>> [stlačenie]11 do ponuky CHILLOUT
>> [posunutie]11 pre výber zvuku pre zaspávanie > [stlačenie]11 pre
potvrdenie

Zvuk je teraz aktívny a je spustený s takou úrovňou hlasitosti, ktorá bola
naposledy uložená. aXbo prejde do ponuky VOL*SET (Volume*Set) pre
nastavenie hlasitosti.

>> [posunutie]11 nastavte hlasitosť > [stlačenie]11 pre uloženie hlasitosti

aXbo sa prepne do pohotovostného režimu.

Nastavenie hlasitosti v pohotovostnom režimu
Hlasitosť môžete zmeniť aj v pohotovostnom režime pomocou kolieska
[posunutie]11, avšak nová úroveň hlasitosti nebude uložená.

Vypnutie zvuku pri zaspávaní
>> Stlačte akékoľvek tlačidlo na budíku

Poznámka:
Uistite sa prosím, že máte správne nasadený náramok so senzorom, aby
budík aXbo mohol rozpoznať, že ste zaspali a stíšiť zvuk pre zaspávanie.
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3.5 Cestovná funkcia

Ak s budíkom aXbo cestujete, uistite sa prosím, že ste vykonali nasledujúce
kroky pre vypnutie senzorov. Zároveň tým predĺžite životnosť batérií v
senzoroch.

1.) Vypnutie senzora(ov)
>> Stlačte [tlačidlo senzora]14 a držte ho zatlačené 5 sekúnd

Po uvoľnení sa na displeji budíka zobrazí nápis: SENSOR 1 OFF / SENSOR
2 OFF, podľa toho, ktorý zo senzorov ste práve vypli.

Poznámka:
Pro kontrolu zda byl senzor správně vypnut, stiskněte krátce [tlačidlo
senzora]14. Ak sa displej budíku aXbo nakrátko rozsvieti, senzor je stále
zapnutý.

Upozornenie:
Ak sú senzory vypnuté, nebudete prebudený vo Vašom ideálnom čase.

2.) Zamknutie budíka
Zapnutím funkcie “Zámok” sa preruší komunikácia medzi budíkom aXbo
a jeho senzormi, preto najskôr nezabudnite vypnúť senzory. 

>> Súčasne zatlačte tlačidlá [späť]10 a [domov]12 na 2 sekundy

Na displeji sa zobrazí nápis AXBO. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, zobrazí sa
HOLD BACK + HOME, ako rada pre odomknutie budíka. 



14

Po príchode na miesto prosím vykonajte nasledujúce kroky.

3.) Odomknutie budíka
>> Súčasne zatlačte tlačidlo [späť]10 a [domov]12 na 2 sekundy

4.) Zapnutie senzora(ov)
>> Slačte [tlačidlo senzora]14 a držte ho zatlačené 5 sekúnd

Po uvoľnení sa na displeji budíka zobrazí nápis: SENSOR 1 ON / SENSOR 2
ON, podľa toho, ktorý zo senzorov ste práve zapli.

Poznámka:
Pre kontrolu či bol senzor správne zapnutý stlačte [tlačidlo senzora]14. Ak sa
displej budíka aXbo nakrátko rozsvieti, senzor je zapnutý.

3.6 Podsvietenie displeja

Ak spíte, podsvietenie displeja je vypnuté. aXbo vďaka tomu spotrebuje
menej elektrickej energie a Váš spánok nie je rušený žiadnym svetlom. 

Ak stlačíte [tlačidlo senzora]14, displej sa nakrátko rozsvieti a na cca 10
sekúnd sa zobrazí čas budenia. Displej potom pomaly zhasne.

Tento pohotovostný režim predlžuje tiež životnosť akumulátorov, čo oceníte
najmä na cestách.
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3.7 Nabíjanie akumulátorov

Po pripojení napájacieho adaptéra k budíku sa akumulátory začnú nabíjať.
Budík aXbo poskytuje inteligentný spôsob nabíjania. Akumulátory sú dobíjané
aj pri stálom pripojení k elektrickej sieti a to vtedy, keď ich kapacita klesne na
nízku úroveň. 

3.8 Reset

Funkcia “Reset” obnoví nastavenia budíka do pôvodného stavu od výroby.  

>> Súčasne stlačte [späť]10 + [stlačenie]11 + [domov]12 po 3 sekundy.
>> [posunutie]11 na RES.YES > [stlačenie]11 pre potvrdnie

Všetky nastavenia sa vymažú. aXbo sa prepne do pohotovostného režimu
a môže byť znova nastavený.
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4. Zrýchlená voľba jedným stlačením

Pomocou zrýchlenej voľby môžete zapnúť alebo vypnúť budenie, prípadne
nastaviť nový čas budenia.

Osoba 1 - Zapnutie / Vypnutie budenia
Ak je budenie zapnuté, týmto spôsobom ho vypnete a tiež naopak.
>> Stlačte tlačidlo [späť]10 v pohotovostnom režimu na 2 sekundy

Osoba 1 - Rýchle nastavenie nového času budenia
>> Stlačte nakrátko tlačidlo [späť]10 v pohotovostnom režime
>> [posunutie]11 hodiny > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 minúty > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Budenie pre osobu 1 je teraz nastavené. Zvuk budenia a jeho hlasitosť
zostáva nezmenená. aXbo sa prepne do pohotovostného režimu.

Osoba 2 - Zapnutie / Vypnutie budenia
Ak je budenie zapnuté, týmto spôsobom ho vypnete a tiež naopak.
>> Stlačte tlačidlo [domov]12 v pohotovostnom režimu na 2 sekundy

Osoba 2 - Rýchle nastavenie nového času budenia
>> Stlačte nakrátko tlačidlo [domov]12 v pohotovostnom režimu
>> [posunutie]11 hodiny > [stlačenie]11 pre potvrdenie
>> [posunutie]11 minuty > [stlačenie]11 pre potvrdenie

Budenie pre osobu 2 je teraz nastavené. Zvuk budenia a jeho hlasitosť
zostáva nezmenená. aXbo sa prepne do pohotovostného režimu.
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5. Akumulátory a napájací adaptér

Prevádzka s akumulátormi
Budík aXbo je dodávaný s tromi zabudovanými AAA Ni-MH akumulátormi.
Nabíjanie s dodávaným napájacím adaptérom. 
Na jedno úplné nabitie akumulátorov pracuje zariadenie až 10 dní, čo je
ideálne pre domácnosti, ktoré majú v noci spálne odpojené od elektrik-
kej energie.

Poznámka:
Pri prevádzke s akumulátormi prijíma budík signály zo senzorov len 12 hodín
pred nastaveným časom budenia a to za účelom šetrenia energie.
V ostatnom čase budík aXbo nezobrazuje ani nesleduje ich aktivitu.

Ak sa na displeji zobrazí LOW.BAT and CHARGE, prosím pripojte napájací
adaptér k budíku a nechajte akumulátory nabiť. Týmto zabezpečíte plnú
funkčnosť budíka.

Upozornenie:
Ak je na displeji zobrazené LOW.BAT and CHARGE, podsvietenie displeja
a sledovanie fáz spánku bude vypnuté. Zobudený budete v nastavenom
čase rovnako ako bežným budíkom.

Prevádzka s pripojeným adaptérom
aXbo disponuje inteligentným nabíjacím systémom. Akumulátory budú
nabíjané len v prípade, že úroveň nabitia klesne pod určitú hodnotu.
Ak potrebujete akumulátory nabiť úplne (napr. pred cestou), môžete adaptér
odpojiť a opätovne pripojiť, čím spustíte nabíjací cyklus, ktorý bude
pokračovať až do plného nabitia akumulátorov.
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6.  Dodatok

6.1 Čistenie, údržba, bezpečnosť

Čistenie budíka
Uistite sa, že budík nie je pripojený k adaptéru alebo počítaču. Na čistenie
používajte len tkaninu z mikrovlákna alebo špeciálne handričky na optiku, aby
ste nepoškriabali povrch zariadenia. Na čistenie nepoužívajte prostriedky na
báze liehu, chemické a abrazívne čistiace prostriedky.

Údržba náramkov
Náramok je vyrobený z 80% bavlny, 10% spandexu a 10% nylónu. Môžete ho
prať v práčke pri teplote 30°C. Náramok nesmie prísť do kontaktu so suchým
zipsom, ktorý ho môže poškodiť.

Upozornenie:
Časté pranie môže viesť k zmene veľkosti, sýtosti farieb a elasticity.

Čistenie senzorov
Senzor je vodeodolný, ale v žiadnom prípade nesmie byť vypraný.

Pokyny pre používanie
Budík, senzory, USB kábel aj adaptér používajte pri izbovej teplote.
Elektronické zariadenie môže byť poškodené vystavením priamemu
slnečnému žiareniu a vlhkému prostrediu. Zabráňte nesprávnej manipulácii,
pádom a tiež otrasom. Nevystavujte ohňu. 
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Zariadenie obsahuje Ni-MH akumulátory. Dodávané komponenty, t.j. budík
aXbo, senzory, USB kábel a napájací adaptér, musia byť správne ekologicky
recyklované (t.j. odovzdané v zbernom dvore, prípadne predajcovi), pretože
nepatria do bežného odpadu.

Výmena akumulátora
V prípade problému s akumulátormi prosím kontaktujte vášho predajcu alebo
distribútora, ktorého vyhľadáte na stránkach www.axbo.sk.

V prípade vrátenia zariadenia
Odporúčame poslať budík ako poistenú zásielku. Ak si uplatňujete nárok na
reklamáciu v záručnej dobe, priložte prosím doklad o zakúpení a pošlite budík
v originálnom alebo náhradnom obale vrátane USB kábla, senzorov,
napájacieho adaptéra a náramkov. Nezabudnite uviesť popis chyby a Vašu
presnú adresu vrátane telefónneho čísla, na ktorom budete k zastihnutiu.

Všetky informácie týkajúce sa výmeny akumulátorov alebo senzorov nájdete
na www.axbo.sk

Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom e-mailu: podpora@axbo.sk
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Dôležité bezpečnostné pravidlá
Keď manipulujete s budíkom alebo so senzormi, venujte prosím pozornosť
nasledujúcim pravidlám.

Dodržiavajte všetky uvedené pravidlá a upozornenia. Majte tieto inštruk-
cie stále k dispozícii.

Zásuvka, koncovka
Pri zasúvaní koncovky adaptéra do zásuvky nevyvíjajte nadmernú silu.
Ak nie je možné koncovku zasunúť ľahko, uistite sa, že je na adaptéri
koncovka zodpovedajúca Vášmu typu zásuvky.

Prevádzka zariadenia
Prípustný rozsah prevádzkových teplôt budíka a senzorov je 0° až 45°C. 

Nepokúšajte sa budík opraviť svojpomocne
Neotvárajte budík a senzory, ani sa nepokúšajte odstrániť ich časti alebo
batérie. Takáto manipulácia môže viest ku skratu a tiež riskujete stratu záruky.
V zariadení nie sú žiadne súčiastky, ktoré by mohli byť opravené užívateľom.

Rádiový signál, cestovanie
Aby ste predišli rušeniu rádiového signálu (napr. v lietadle), prosím vypnite
obidva senzory a zamknite budík (funkcia „Zámok“) podľa kapitoly 3.5 na strane
13.
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6.2 Popis symbolov na displeji

Budenie osoby 1
Budenie osoby 2
Pohyb / osoba 1
Pohyb / osoba 2
Napájanie zo siete
Úroveň nabitia akumulátorov

Opis hlásení v hlavnej ponuke4 na displeji 
ALARM Ponuka budenia
AL*1*SET Ponuka budenia pre osobu 1
AL*2*SET Ponuka budenia pre osobu 2 2
AL*T*SET Ponuka nastavenia času budenia
AXBO  Zámok budíka
CHARGE / LOW.BAT Nízka úroveň nabitia akumulátorov > dobite aXbo!
CHILLOUT Ponuka zvukov pre zaspávanie
F*24*SET Možnosť voľby formátu času 24hod
F*AM*SET Možnosť voľby formátu času AM/PM
GOOD / MORNING Budenie
P1 SET Ponuka pre osobu 1
P2 SET Ponuka pre osobu 2
RES.YES Potvrdenie resetu
RES.NO Zrušenie resetu
SD*A*SET Nastavenie zvuku pre budenie
SD*V*SET Nastavenie hlasitosti zvuku pre budenie
SENSOR 1 ON Senzor osoby 1 je zapnutý
SENSOR 2 ON Senzor osoby 2 je zapnutý
SENSOR 1 OFF Senzor osoby 1 je vypnutý
SENSOR 2 OFF Senzor osoby 2 je vypnutý
SOUNDS Ponuka zvukov
TIME SET Nastavenie času
VOL*SET Nastavenie hlasitosti zvuku pre zaspávanie

QWER
I

ZU

TZ

G§
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6.3 Obsah balenia

> Budík sledujúci fázy spánku
> Senzor pre osobu 1
> Senzor pre osobu 2 (nie je obsiahnutý vo verzii Single)
> Náramok, 90 mm 
> Náramok, 80 mm
> Napájací adaptér
> USB kábel
> Návod na použitie

Informácie o ďalšom príslušenstve získate na www.axbo.sk

6.4 Poruchy spánku
aXbo nedokáže vyliečiť žiadne poruchy spánku. Nesnažte sa znížiť počet
hodín spánku pomocou budíka aXbo, pretože by to mohlo poškodiť Vaše
zdravie. Ďalšie zaujímavé odkazy týkajúce sa spánku nájdete na našich
internetových stránkach www.axbo.sk
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6.5 Technická data

Akumulátory: AAA Ni-MH 800 mAh
Poznámka: minimálna doba prvého nabíjania: 8h
Napájací adaptér: 100-240V~ / 50-60 Hz
Výstup: 5V/ 0.5A
Rádiová frekvencia: 2,4 GHz
Batérie senzora: štandardná výdrž 4 roky
Reproduktor: 1 W

Hmotnosť: budík 216g / senzor 16g / náramok 18g
Rozmery: budík Š x V x H - 130mm/120mm/42mm

senzor Š x V x H - 34mm/57mm/10mm
náramok 90x65mm
náramok 80x65mm

Rozsah prevádzkových teplôt: 0°C – 45°C

Poznámka:
Porovnanie úrovne elektromagnetického žiarenia:
Mobilní telefon, priemerný vyžiarený výkon: 1 W
Budík aXbo, vyžiarený výkon: 0,0001 W

Doba trvánia signálu:
0,01 sekundy na jeden pohyb. Pri priemernom počte 300 pohybov za noc,
bude teda celkové trvanie signálu len 3 sekundy za noc.

Všetky práva na zmenu produktu z dôvodu jeho vývoja vyhradené. 
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6.6 Riešenie problémov

Problém: Pri budení nehrá zvolená melódia (budenie mimo ideálny čas)
Mali ste nasadený náramok? Je Váš senzor zapnutý?

Riešenie:  Stlačte [tlačidlo senzora]14. Displej budíka by sa mal rozsvietiť.
Ak sa tak nestane, zapnite senzor zatlačením [tlačidlo senzora]14

na 5 sekúnd. Výnimočne môže dôjsť k tomu, že nie je možné určiť 
Váš ideálny čas zobudenia.

Počas prevádzky na akumulátory: 
Ak je na displeji zobrazené LOW.BAT / CHARGE budenie v 
ideálnom čase nie je možné z dôvodu nízkej kapacity 
akumulátorov.

Problém: Displej nezobrazuje aktivitu senzorov
Je Váš senzor zapnutý? 

Riešenie:  Stlačte [tlačidlo senzora]14. Displej budíka by sa mal rozsvietiť.
Ak sa tak nestane, zapnite senzor zatlačením [tlačidlo senzora]14

na 5 sekúnd.
Počas prevádzky na akumulátory:

Nastavený čas budenia je za viac ako 12 hodín. Skontrolujte či je 
na displeji zobrazené LOW.BAT / CHARGE. Ak áno, pripojte    
napájací adaptér. Je budík zamknutý? Pre odomknutie stlačte 
súčasne tlačidlá [späť]10 a [domov]12 na 2 sekundy.

Problém: Nie je možné nainštalovať USB ovládač pre aXbo research
Riešenie:  Nainštalujte prosím ovládač manuálne. Ovládač a návod na jeho 

inštaláciu nájdete na stránkach www.axbo.com v časti SUPPORT /
DOWNLOAD.
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Problém: Budík nereaguje na ovládacie prvky
Je budík zamknutý? Zobrazuje sa na displeji HOLD BACK + 
HOME?

Riešenie:  Pre odomknutie stlačte súčasne tlačidlá [späť]10 a [domov]12 na    
2 sekundy.

6.7 Prenos dát

Budík ukladá dáta o spánku dvoch osôb 14 dní. Dáta môžete sťahovať do
počítača prostredníctvom dodávaného USB kábla. 
Registrovaní užívatelia si môžu zdarma stiahnuť softvér aXbo research pre
grafické zobrazenie priebehu spánku z internetových stránok. Cez USB kábel
je tiež možné do budíka stiahnuť aktualizácie softvéru. Ďalšie informácie
získate na stránke www.axbo.com alebo www.axbo.sk

6.8 Výrobca

Výrobca: infactory innovations & trade gmbh, Mayergasse 5, A-1020 Viedeň,
Rakúsko
Zvuk & Sounddesign: Max Fürth @ noyz, www.noyz.biz
Grafika & artwork: Axel Ferro, www.f-ax.com
Priemyselný design: Rouven Haas, www.designment.cc
Fotografie: Christian Maricic, www.karafiat.at
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6.9 Ovládacie prvky  
Budík môžete ovládať nasledujúcimi ovládacími prvkami. Ich umiestnenie
nájdete podľa horných indexov na strane 3.

Na budíku:  
[späť]10 tlačidlo
[posunutie]11 posuvné koliesko
[stlačenie]11 posuvné koliesko
[domov]12 tlačidlo

Na náramku:
[tlačidlo senzora]14

Nasledujúce ovládacie prvky slúžia na vykonanie týchto úkonov: 

Tlačidlo [späť]10:
> návrat o krok späť v ponuke. Ak výber nebol potvrdený zobrazením OK, 

nastavenia nebudú uložené.
> vypnutie budenia
> vypnutie zvuku pre zaspávanie
> špeciálna funkcia: zrýchlená voľba pre nastavenie času budenia  

pre osobu 1

Posuvné koliesko funkcie [posunutie]11:
> posunutie v ponukách
> nastavenie času
> výber zvukov
> nastavenie hlasitosti
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Posuvné koliesko funkcie [stlačenie]11 :
> potvrdenie výberu
> vypnutie budenia
> vypnutie zvuku pre zaspávanie

Tlačidlo [domov]12:
> návrat do pohotovostného režimu. Ak nebol výber potvrdený zobrazením 

OK, nastavenia nebudú uložené.
> vypnutie budenia
> vypnutie zvuku pre zaspávanieí
> špeciálna funkcia: zrýchlená voľba pre nastavenie času budenia

pre osobu 2

[tlačidlo senzora]14:
> krátke rozsvietenie displeja a zobrazenie času budenia
> vypnutie a zapnutie senzora, zatlačením na 5 sekúnd 

(napr. pri cestovaní)
> vypnutie budenia (príslušnej osoby)



28

6.10 Krátký návod

Zapnutie zámka: [späť]10 + [domov]12 na 2 sekundy
Vypnutie zámka: [späť]10 + [domov]12 na 2 sekundy
Nastavenie času: [posunutie]11 do ponuky TIME SET > [stlačenie]11 >
[posunutie]11 hodiny > [stlačenie]11 > [posunutie]11 minúty > [stlačenie]11 >
[posunutie]11  do formátu 24h (F*24*SET) alebo do formátu AM/PM
(F*AM*SET) > [stlačenie]11

Nastavenie budenia a zvukov pre osobu 1 / osobu 2
[posunutie]11 na P1 SET / P2 SET > [stlačenie]11 > [stlačenie]11 >
[stlačenie]11 > [posunutie]11 hodiny > [stlačenie]11 > [posunutie]11 minúty >
[stlačenie]11 > [domov]12 späť do pohotovostného režimu
Deaktivácia budenia (§OFF //OFF)
[posunutie]11  na P1 SET / P2 SET > [stlačenie]11 > [stlačenie]11 >

[posunutie]11 na §OFF / /OFF > [stlačenie]11

Vypnutie budenia: 
Stlačením [tlačidla senzora]14 alebo ktoréhokoľvek tlačidla na budíku.
Výber zvuku pre zaspávanie:
[stlačenie]11 > [posunutie]11 pre výber jedného z troch zvukov > [stlačenie]11

> [posunutie]11 na hlasitosť > [stlačenie]11

aXbo automaticky rozpozná, že ste zaspali a zvuk stlmí.
Vypnutie zvuku pre zaspávanie: stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na budíku

Zrýchlená voľba jedným stlačením
Osoba 1 Vypnutie / Zapnutie alarmu
Stlačením tlačidla [späť]10 v pohotovostnom režime na 2 sekundy
Nastavenie budenia pre osobu 1
Stlačením tlačidla [späť]10 v pohotovostnom režime, potom [posunutie]11

hodiny > [stlačenie]11 > [posunutie]11 minúty > [stlačenie]11
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Osoba 2 Vypnutie / Zapnutie alarmu
Stlačením tlačidla [domov]12 v pohotovostnom režime na 2 sekundy
Nastavenie budenia pre osobu 2
Stlačením tlačidla [domov]12 v pohotovostnom režime, potom [posunutie]11

hodiny > [stlačenie]11 > [posunutie]11 minúty > [stlačenie]11

7. Záruka

Spoločnosť aXbo ČR/SR (ďalej ako distribútor) poskytuje na tento produkt
spotrebiteľovi záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na
chyby materiálu a spracovania.

V prípade, že v záručnej dobe dôjde k poruche a distribútor uzná nárok na
záručnú reklamáciu, postupuje nasledovne:

>> Produkt opraví zdarma alebo
>> Vymení ho za nový alebo
>> Vráti kúpnu cenu zákazníkovi

Výrobca si vyhradzuje právo na voľbu spôsobu vyriešenia reklamácie.

Prosím uschovajte doklad o zakúpení pre uznanie záruky.

Výnimky a nariadenia
Tieto záručné ustanovenia sú platné len pre časti produktu vyrobené
výrobcom, nevzťahujú sa na softvér aj napriek tomu, že bol dodaný alebo
predaný s produktom. Softvér dodávaný výrobcom podlieha softvérovej
licenčnej dohode. Bližšie informácie nájdete na stránkach www.axbo.com



30

Distribútor nie je zodpovedný za poškodenie softvéru budíka a zároveň
neposkytuje záruku na stratu dát alebo iných informácií uložených v internej
pamäti produktu. Spätné obnovenie dát či iných informácií alebo opätovná
inštalácia softvéru budíka nie je predmetom záruky.

Distribútor nie je povinný poskytovať záručný servis ak bol produkt
poškodený, zničený, nesprávne používaný alebo používaný s produktmi
a službami, ktoré neboli dodané výrobcom. 

Distribútor neuznáva nárok na záruku či vzniknuté poškodenia v prípade, že
bolo zariadenie upravené alebo otvorené užívateľom bez predchádzajúceho
písomného súhlasu distribútora alebo v prípade, že je sériové číslo
odstránené alebo nečitateľné.

Predajcovia produktu nemajú právo meniť, dopĺňať či rozširovať tieto záručné
podmienky.

Ak to nie je vyslovene dané zákonom, distribútor nie je zodpovedný za žiadne
následné škody spôsobené produktom. Distribútor nie je zodpovedný za
škody spôsobené spotrebiteľovi, stratu zisku alebo stratu dát.
Distribútor si vyhradzuje právo nehradiť náklady spojené s neoprávnenou
reklamáciou a vyžadovať náhradu od reklamujúceho za nevyhnutne
vynaložené náklady spojené so zisťovaním oprávnenosti reklamácie
a riešením neoprávnenej reklamácie.

Nárok na záruku
V prípade poruchy si prosím prečítajte informácie uvedené na stránkach
www.axbo.sk, kde sú k dispozícii riešenia problémových situácií. Ak stav
pretrváva, všetky ďalšie kroky nájdete v záručných podmienkach.
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Dôležité upozornenie: Pred odoslaním produktu si prosím zálohujte všetky
dáta. Obnova dát nie je súčasťou poskytovanej záruky a distribútor nie je
zodpovedný za stratu či poškodenie dát počas prepravy či opravy.
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Vyhlásenie FCC:
Toto zariadení vyhovuje ustanoveniu časti 15 smernice FCC.  Používanie je
obmedzené nasledujúcimi podmienkami: 

1.toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2.zariadenie musí prijať všetky rušenia, vrátane rušenia, ktoré by mohlo
spôsobiť nežiaduce zmeny prevádzky.

Je zakázané toto zariadenie akokoľvek meniť alebo upravovať. Ak sa
dopustíte takýchto zmien alebo úprav, môže Vám byť odopreté ďalšie
používanie zariadenia.


