NEDERLANDS

Troubleshooting
Indien

Probeer dit

De LED’s rood knipperen Het batterijniveau is laag. Laad de Vibio op met behulp van de meegeleverde kabel.

Wat je nodig hebt

De knipperende lampjes bekijken

De LED’s niet branden

 Een mobiele telefoon of tablet
met iOS11 / Android 4.4 of hoger.

 Wit betekent dat de Vibio wordt geactiveerd door
een alarm of met je telefoon communiceert.

 Een USB-stroomadapter

 Blauw betekent dat de Vibio klaar is om te koppelen.

In de verpakking

 Groen betekent dat de Vibio wordt opgeladen.

De batterijen zijn leeg. Laad de Vibio ongeveer 1,5 uur op.

Vibio geen verbinding
Start door de Bluetooth-verbinding op het startscherm van de app te controleren.
maakt met mijn mobiele Als het Vibio-pictogram rood is en is doorgehaald, probeert u het volgende:
telefoon
1 Verplaats binnen bereik. Verplaats uw mobiele telefoon dichter bij de Vibio.
2 Schakel Bluetooth uit en weer in. Veeg om het deelvenster Bedieningspaneel /
Snelle instellingen op uw mobiel te openen en tik op het Bluetooth-pictogram.

 Rood betekent dat de batterij bijna leeg is.

2 Vibio bed shaker

1

2

1trekken voor snooze
2trekken voor uitschakelen
USB-aansluiting

Beoogd gebruik
Persoonlijk trilalarmapparaat voor gebruik
met een mobiele-telefoon applicatie om
wakker te worden.

iOS11 / Android 4.4 en hoger
iPhone 5s en hoger
Moderne Android-apparaten

Wettelijke vereisten
Voldoet aan CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE,
Der Grüne punkt

BE1221_019MAN002

Afmetingen en gewicht
Milieueisen
Afmetingen: 279494 mm, 1.13.73.7" Alleen voor gebruik binnenshuis
Gewicht: 153 g, 5.4 oz.
Temperatuur: 0 ° - 35 ° C, 32 ° - 95 ° F
Relatieve vochtigheid: 5% - 95%
Kabels en verbindingen
Veiligheids- en garantievoorwaarden
Kabellengte: 1 m, 39"
Stroom en batterij
Zie aparte folder
Batterijvermogen: 1 3.7 V AA lithium-ion Aansluitcontacten: USB-type A naar
USB Micro-B
Stroomverbruik: Actief met sterke
Bellman & Symfon
trillingen: <1000 mA, Inactief: <100 μA
Södra Långebergsgatan 30, 436 32 Askim,
Onderhoud en reiniging
Gebruiksduur: Tot 10 dagen / per laadbeurt Onderhoudsvrij. Reinig met een droge
Zweden. Telefoon +46 31 68 28 20
Oplaadtijd: Tot 1,5 uur bij 500mA
E-mail info@bellman.com
doek. Gebruik geen huishoudelijke
Laadstroom: Tot 500 mA, 5V DC
© en TM 2019, Bellman & Symfon AB,
schoonmaakmiddelen, spuitbussen,
alle rechten voorbehouden.
alcohol of schuurmiddelen.
Werkt met:

 Geel betekent dat je een oproep of bericht ontvangt.

1 Oplaadkabel

Als het nog steeds niet werkt, dient u de Vibio-bedshaker en de app handmatig
opnieuw in te stellen en opnieuw aan te sluiten. Probeer het volgende:
1 Sluit de app geforceerd. Graag uw aandacht dat het niet genoeg is om de app
alleen te sluiten.
2 Koppel de Vibio los. Ga naar Instellingen> Bluetooth. Tik op
/
en vergeet
dit apparaat om "Vibio" los te koppelen. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
3 Reset de Vibio. Trek aan de riem en houd hem vast tot de LED begint te flikkeren.
Laat los en trek het opnieuw totdat de LED's blauw beginnen op te lichten.
4 Stel Vibio in. Start de Vibio-app opnieuw en volg de instructies.

Vibio, BE1221

Resetknop

Aan/Uit

Indicatielampjes
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Vibio installeren
1 Opladen
Verbind de laadkabel met de Vibio en sluit
de connector aan op een USB adapter of
een USB-computeruitgang.

De APP gebruiken
3 De app Visit installeren

Alarmbeheer

Download de Vibio app vanuit
de App Store® of Google Play™ en
volg de installatie-instructies.

Toevoegen. Tik op de plusknop om
een nieuw alarm toe te voegen.

2 Aanzetten

Bewerken. Tik op de potloodknop
om een alarm te bewerken.

Schuif de Aan / Uit-schakelaar naar rechts
en houd de Vibio in de buurt van je mobiel.

Verwijderen. Tik op de min-knop
om een alarm te verwijderen.
AAN

Aan/uit. Tik op de aan/uit knop om
een alarm in of uit te schakelen.

Vibio monitoren

9:41

Vibio

Wakker worden was nog nooit
zo eenvoudig.

08:30
Morning workout

Verbinding. Het Vibio-pictogram
toont de verbindingsstatus.
Accu. Het batterijpictogram geeft
het huidige batterijniveau weer.

AAN

UIT

VERWIJDER

BEWERK

Meer leren
Help. Tik op Menu > Help voor
meer informatie over de app.

