
 

מכשיר מבוסס טכנולוגיה הכי אפקטיבית בעולם לחיזוי הירדמות והתרעה  –Stopsleep® תודה רבה שרכשת את

 יותר. מוקדמת לנהג. אנו מקווים שמכשירינו יסיע לך בנהיגה בטוחה

 

 אופן פעולת המכשיר

של העור ואקטיביות החשמלית חיישנים המודדים באופן רציף את המוליכות החשמלית  8בעלת בצורת טבעת כפולה  המכשיר

(EDA- (electrodermal activity  .אשר משקפת את הפעילות המוחית ואת ערנות האדם 

פים באופן תמידי ולאנשים הלא מקפידים על יחשוב! המכשיר בנוי לזהות שינוי )ירידה( ברמת הערנות לכן לא מתאים לשימוש לעי

המכשיר אינו מסוגל להשאיר בן אדם  המכשיר לא יזהה את הירידה ברמת העייפות.יף מאוד, יכלומר, אם הנך כבר ע שינה כנדרש.

 בדן ערנות.י אלא להתריע על ירידה בריכוז ואער וערנ

 והתרעה לפני הירדמות EDAדוגמת גרף 

 

 

 שימוש ראשון

וכנת ולא בנהיגה. נה בסביבה נוחה ולא מסושאנו ממליצים להשתמש בו בפעם הרא רשיעל מנת להבין ולהתרגל בקלות למכ

 -יזיה, קריאת ספר וכו'.במרבית המצבים זה ייתן אפשרות להבדיל בין שני המצבים ושני סוגי ההתרעהווצפייה בטל -, בביתהלדוגמ

 ."אזהרה!" ו"סכנה!". אנחנו בטוחים שתשתכנעו באפקטיביות המכשיר במהירה

 

 



 טעינה ורמת הסוללה

ר. זה יאריך את חיי הסוללה וישפר את ישרוק ולהטעין במלואה את סוללת המכלפעמים לפ מומלץבדומה לסוללות אחרות, 

 רגיל על ידי חיבורו לשקע מתאם מטען קיר, רכב, מחשב וכו'.  USBהטעינה מתבצעת על ידי כבל מיקרו ביצועה.

 

 הפעלת המכשיר

לאחר ההפעלה המכשיר יצפצף ונורת לד  כיבוי/הפעלה.שניות( על לחצן  3)כה רוהפעלה וכיבוי המכשיר מתבצעת על ידי לחיצה א

 תהבהב בצבע ירוק. לאחר מכן תשמע סדרת צפצופים אשר תודיע על רמת טעינת הסוללה כדלקמן:

 סוללה טעונה במלואה -אין צפצוף

 טעינה 50%מעל  -צפצוף בודד

 טעינה 25%מעל  -צפצופים 2

 נותרו שעתיים של פעילות הסוללה -צפצופים 3

 נותרה שעה של פעילות הסוללה -ופיםצפצ 4

 , יש להטעינה לפני השימושסוללה קרובה להיות ריקה -צפצופים 5

לד קלטו את האות בהצלחה תהבהב נורת וודא טעינת הסוללה ושים את המכשיר על יד ימין או שמאל. לאחר וחיישני המכשיר י
 ירוק אחת לשתי דקות בלבד.  שניות. לאחר מגע רציף ומוצלח תהבהב נרה בצבע 3בצבע ירוק כל 

כדאי להטעין את  -המכשיר טעון וניתן להשתמש בו, אדום -צבע ירוק -לחיצה קצרה על לחצן כיבוי/הפעלה תגרום להדלקת נורת לד
 המכשיר.

או  צליל קצר( על חוסר מגע עם האור ותזכורת לכבות את המכשיר-צליל ארוך-נה )צליל קצריהורדת המכשיר מהיד תגרום למנג
 דקות. 2כל  ין חזרה לשימוש. תזכורת זו תופיעלופלח

 התרעות המכשיר

 המכשיר יתריע בשני אופנים: כאשר אקטיביות המוח יורדת מהרמה המצופה

 "אזהרה!" -אבדת ריכוז אפילו אם לא שמת לב לכך -רטט

 "סכנה!" -ריכוז וערנות שלך ירדו משמעותית -רטט ומנגנה

 ר רמת אקטיביות המוחית שלכם נשארת זהה למשך זמן רב.המכשיר עלול להתריע גם כאש

 ו/או לחות יתרה )זיעה( עלולים לשבש את פעילות המכשיר. °8מנמוכה  /°40מ  תנאים קיצוניים כגון טמפרטורה גבוהה

 ה!יילמרות שתי הרמות השונות של ההתרעה, אנו ממליצים לנקוט צעדי זהירות כבר בהתרעה הראשונה ולא להמתין לשנ

 להתחלף עם נהג אחר, ערני. או אף לישון/לנמנם -אפשרמתהפסקה בצידי הדרך, אם  בצעל

בצידי  ניתן לבצע עצירהאנו מודעים למצב הנהגים, לחץ זמן תמידי ורצון להגיע ליעד. יחד עם זאת, אנו ממליצים במצבים בהם לא 

 שתייה/אכילה קלה, מתיחות ותזוזה.שיחה לחבר/קרוב משפחה,  -עלויות רענון כלשהןלפחות לבצע פ ,הדרך



! הנהג הוא בידיך -כל השאר להתריע על התקרבותה של ההירדמות. תפקידו -זכור! מכשירינו לא מסוגל להשאיר בן אדם ערני 

אין לחכות להתרעה אלא לבצע הפסקת  -יף ללא התרעת המכשיריאחראי היחידה על המתרחש ברכב ועל הנהיגה. אם הרגשת ע

 רענון.

 הטעינ

שניות  5הבהוב לד אדום כל  מתקבל   USB. בעת חיבור המכשיר למקור חשמל על ידי כבל מיקרו טעינה מתבצעת במצב מכובה

טעינה. טעינה לאחר פריקה מלאה מומלץ לבצע על ידי מטען קיר. במצב זה, חיווי טעינה  100%תחלף  לירוק לאחר הגעה ל אשר י

 נה.עלול להופיע רק כעבור רבע שעה של טעי

  הסבר צלילים ונורת לד

 סימון

 

 הפעלה

 שניות 3לחיצת לחצן הפעלה במשך 

 פעולת המכשיר ה שלהתחל

 סוללה 75%נותר מעל 

 סוללה 50%נותר מעל 

 שעתיים סוללהלנותרו קרוב 

 שעת סוללהלנותרה קרוב 

 יש להטעין לפני השימוש -סוללה ריקה

 במהלך השימוש

 המכשיר פועל כראוי

 אין מגע/ המכשיר לא קולט 

 

 התראות

 ירדה! /ערנותשים לב! רמת הריכוז -"אזהרה!"

 רמת הריכוז/ערנות ירדה משמעותית! -!"סכנה"

 חלשהסוללה 

 יש לחבר מטען -סוללה ריקה

 סוללה ריקה, המכשיר יכובה

 כיבוי



 שניות 3במשך  כיבוילחיצת לחצן 

 המכשיר יכובה

 טעינת המכשיר

 טעינה

 מלאהסוללה 

ולהטעין במלואה אחת לחודש לפחות. במצב של סוללה ריקה לגמרי יש להטעינה  ןלרוקיש על מנת לשמור על חיי הסוללה 

 דקות בלבד. 15באמצעות מטען קיר, במקרה זה חיווי טעינה עלול להופיע כעבור 

 תמיכה טכנית

 stopsleep.co.il -נטרנט ולשאלות נפוצות בפרטניתן לפנות להסברים באתר האי לגבי אופן שימוש במכשיר לשאלות נוספות

 אחריות

ניתן לבדוק את תקופת  .חודשים ובהתאם למאגר מידע של היבואן על תאריך הרכישה/אספקה של המוצר 12האחריות תקפה  .1
מומלץ לשמור את חשבונית  stopsleep.co.ilאו בטלפון באתר האינטרנט  דוא"להאחריות בכל עת על ידי פניה ליבואן ב

 הרכישה.
 ., להחלפת המוצר עצמוומוגבלת לתיקון הפגם או להחלפת החלק הפגום, או, בהתאם לשיקול דעת היבואןהמחויבות של  .2
להחזרים, תביעות ונזקים שעלולים לנבוע  אחראי יהיהלא  היבואן .כיסוי האחריות יבוטל אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר  .3

 מתיקון בלתי מורשה של המוצר.
תיקון או החלפה במסגרת התנאים של אחריות זו אינם מעניקים זכות להארכה או חידוש של תקופת האחריות. תיקון או  .4

בעלות פונקציונליות החלפה ישירה של המוצר במסגרת התנאים של אחריות זו עשויים להתבצע בעזרת יחידות חילוף שירות 
 שווה.

 האחריות אינה חלה על מקרים פרט לפגמים בחומרים, בעיצוב ובעבודה. .5
 :האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים
 תיקון והחלפה של חלקים עקב בלאי רגיל.

ים שימוש לרעה, לרבות, בין השאר, כשל בשימוש במוצר למטרתו הרגילה או בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה. פגמ
 הנובעים משימוש במוצר בשילוב עם אביזרים שאינם מאושרים לשימוש עם מוצר זה.

 .יבואןתאונות, מעשי שמיים, ברקים, מים, שריפה, שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטה של 
 . לעילנזק לסוללה שנגרם בשל טעינת יתר או כשל בשימוש בהתאם להוראות הספציפיות שפורטו 

משפיעה על הזכויות החוקתיות של הצרכנים או על זכויות הצרכנים מול הספקים הקשורים להסכם אחריות זו אינה 
 הרכישה/מכירה.

המדיניות לעיל נועדה לשירות במסגרת אחריות, והלקוח יהיה אחראי לכל העלויות המשויכות למצבים מחוץ למסגרת 
 האחריות. 

 הכוונה גם לנקבה במשתמעבלשון זכר, בו מבוצע שימוש  במסמך זה בכל מקום

 תו אחריות

  שם הרוכש

  טלפון הרוכש

 Stopsleep s200 שם המוצר 
  תאריך רכישה

  תחילת מועד האחריות

  חתימת המוכר

 

 

 

,קרית ים, 29, שד' ירושלים 053-424-67-81, טל' www.stopsleep.co.ilאתר האינטרנט  ,326814282ע.מ. י. לייבנזון, פרטי היבואן: 

 על כל שינוי פרטי היבואן יש להתעדכן באתר האינטרנט Israel@stopsleep.com, דוא"ל 2901712
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