Zorgt voor lucht in uw leven

Gebruiksinstructie
Philips NightBalance

Gebruiksinstructie Philips NightBalance
Voor een goede werking van de Philips NightBalance is het belangrijk dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt.
In onze gebruiksinstructie leest u stap voor stap hoe u dat moet doen.
Stap 1: De borstband plaatsen
1.
2.
3.

4.

Wikkel de borstband rond uw borst. Het wordt aanbevolen de borstband op de blote huid te plaatsen.
Indien de borstband te kort is, verstelt u de band.
Haak de gesp door de opening.
Verstel de borstband door de klittenbandpositie aan te
passen. De borstband moet voldoende strak zitten om
te blijven zitten en tegelijkertijd comfortabel aanvoelen om te dragen.
Zorg dat het apparaatvakje in het midden onder uw
borst zit.

4

Voorbereiden op een optimale nachtrust

Tip: Pauze-modus activeren In de pauze-modus geeft de sensor 5 minuten lang geen vibraties. De pauze-modus wordt
geactiveerd doordat u‘s nachts opstaat of wanneer u het apparaatvakje van de borstband een seconde verticaal draait.

Stap 2: Plaatsing van de sensor

Stap 3: Slapen met de sensor

Stap 4: Verwijderen van de sensor

1.

1.

1.
2.
3.

2.

3.
4.

Start de sensor op door de aan/uit schakelaar naar de
aan-stand te schuiven.
Controleer of het witte led-lampje op de sensor
begint te knipperen. Dit wijst erop dat de sensor is
ingeschakeld. Zorg dat de sensor is opgeladen voordat
u deze tijdens het slapen gebruikt.
Plaats de sensor in het apparaatvakje op de borstband.
Zorg dat de knoppen van de sensor bovenaan zitten
en dat het beeldscherm naar voren wijst. Sluit de rits
van de zak van de borstband.

2.

15 minuten na het inschakelen van de sensor begint de
behandeling.
Zodra de sensor vibreert dient u op uw zij te gaan
liggen. NightBalance regelt de intensiteit van de vibraties op basis van uw slaapgedrag. De sensor vibreert
niet tijdens de eerste twee nachten van de behandeling.

4.
5.

Slaapgegevens van kort gebruik (< 2 uur) worden
uitgesloten van gegevensberekeningen.

6.
7.

Gebruik de gesp om de borstband te verwijderen.
Haal de sensor uit de borstband.
Bekijk desgewenst de slaapgegevens van de afgelopen
nacht op het beeldscherm van de sensor.
Schakel de sensor uit door de aan/uit schakelaar in de
uit-stand te schuiven.
Controleer of het witte led-lampje op de sensor
stopt met knipperen. Dit wijst erop dat de sensor is
uitgeschakeld.

Het kan enige tijd duren voordat de led wordt
uitgeschakeld in het geval dat de sensor gegevens
doorstuurt.

Synchroniseren met uw mobiele telefoon
Wij adviseren u de sensor dagelijks te synchroniseren met uw mobiele telefoon.
Dit garandeert dat uw behandelingsgegevens up-to-date zijn.
De sensor handmatig synchroniseren
Zorg dat de app beschikbaar is:
• Bluetooth is geactiveerd op uw mobiele telefoon;
• U bent aangemeld op de Philips NightBalance app en
uw sensor is gekoppeld aan uw mobiele telefoon;
• De app is geopend of is actief op de achtergrond van
uw mobiele telefoon;
• Sensor en mobiele telefoon zijn binnen bereik (max. 5
meter) van elkaar.

1.

Schakel de sensor aan, wacht enkele seconden en
schakel de sensor opnieuw uit. Het synchroniseren
moet automatisch starten.
							
De Philips NightBalance app geeft aan wanneer de
laatste succesvolle gegevensoverdracht plaatsvond.
Ga naar ‘profiel’ en klik op ‘sensor’.		

2.

Na het synchroniseren van uw behandelingsgegevens
met uw mobiele telefoon, kunt u uw behandelingsgegevens in de tabbladen ‘Nachtweergave’ en ‘Weekweergave’ bekijken.

Schoonmaakinstructies
Hoe reinig ik het apparaat en de accessoires?

Docking station

•

•
•

•
•

De borstband kunt u desgewenst wassen in de wasmachine op 30 graden met een mild wasmiddel dat
geen chloor bevat. Gebruik hierbij ook geen wasverzachter.
Laat de borstband na het wassen drogen aan de lucht.
Stop de borstband nooit in de wasdroger. En strijk de
borstband niet.

•
•
•
•

Let op! Plaats nooit de sensor in een vochtige
of natte borstband.

Het docking station houdt u stofvrij.
Schakel de apparatuur uit en haal de stekkers uit het
docking station en het stopcontact voordat u het gaat
reinigen.
Wanneer het sensorapparaat en het docking station
zichtbaar vervuild zijn, reinigt u alles met een lichtvochtige doek, desgewenst met mild schoonmaakmiddel. Gebruik hierbij géén chloor of andere
agressieve reinigingsmiddelen.
Zorg dat het vocht niet in de openingen binnendringt.

Technische specificaties
Sensor
Afmetingen:
Gewicht:
Voedingsbron:
Materiaal:

Docking station
6.9 x 4.5 x 1.4 cm
30 gr
Lithiumpolymeer,
3.7V, 165mA
ABS, PMMA

Borstband
Afmetingen:
Gewicht:
Materiaal:

Afmetingen:
Gewicht:
Materiaal
Stroomadapter

10.2 x 8.3 x 3.2 cm
85 gr
ABS, PC
Voedingsbron:
100-240V AC, 50/60
Hz, 0.27-0.15A
Uitgang: 5.0V DC,
2.0A, 10W MAX

Reisetui
149.0 x 7.0 x 0.3 cm
62 gr
Polyamide, Polyester,
Lycra, Polyurethaan,
Silicone

Afmetingen:
Gewicht:
Materiaal:

20.0 x 17.0 x 6.8 cm
250 gr
Nylon, Polyester, EVA
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