12.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer under brug, læses i den følgende fejlfindingsliste for at finde
en løsning på problemet.
Problemet er beskrevet som et spørgsmål, som du kan besvare og løse ved at følge
de vedhæftede trin.
Hvis dit problem ikke kan blive løst ved at bruge denne liste, skal du øjeblikkeligt holde op med
at bruge Sleep Position Trainer. Gå til http://www.nightbalance.dk/support eller kontakt din
autoriserede NightBalancedistributør.
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“Indikatorlyset
viser en farve,
og jeg ved
ikke hvad det
betyder.”

Grønt (konstant)

SPT er tilsluttet en strømkilde (adapter eller pc) og er fuldt opladet.

Grønt (langsomt
blinkende)

SPT er tilstrækkeligt opladet til at kunne bruges i løbet af førstkommende
nat (mindst 8 timers brug).

Grønt (hurtigt blinkende)

SPT er opladet og kan bruges i mindst 8 timer efter at være blevet taget
fra laderen.

Orange (langsomt
blinkende)

SPT skal oplades før næste brug.

Orange (hurtigt blinkende)

SPT er i gang med at blive opladet og skal oplades yderligere før næste brug.

Rød (konstant eller
blinkende)

SPT skal genstartes. Se fejlfindingsafsnittet “genstart” for instruktioner.

Blå (blinkende)

SPT viser antallet af vibrationssignaler, som blev givet i løbet af
den forgangne nat.

Hvidt (blinkende)

SPT viser antallet af gange, du har sovet på ryggen i løbet af
den forgangne nat.

Violet (konstant)

Advarsel! Tag ikke apparatet fra pc’en. Apparatet er i gang med at installere
nyt firmware. Dette vil tage ca. et minut. Vent med at tage apparatet fra pc’en,
til det violette lys forsvinder.
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“Jeg kan ikke
se noget
indikatorlys,
når jeg tænder
apparatet”.

Tryk på ON/
OFF-knappen én
gang for at tænde
for apparatet.
Denne knap kan
findes under
gummidækslet. Se
kap. 9 “brug” for
mere information.

ja

Grønt, langsomt
blinkende indikatorlys

SPT er klar til brug.

ja

Orange, langsomt
blinkende indikatorlys

SPT skal oplades, før
det kan bruges en
nat til.

ja

SPT blev ikke tændt,
men viste et rødt lys i 3
sekunder

Viste SPT noget
indikatorlys?
nej

“Jeg sluttede SPT
til en strømkilde
(via adapter eller
pc), men jeg
så ikke noget
indikatorlys”

66

Intet indikatorlys

SPT skal genoplades,
slut apparatet til en
strømkilde (adapter
eller pc).

Indikatorlyset
blinker orange, og
SPT er i gang med at
blive opladet.

Viste SPT noget
indikatorlys?

Er der nogen synlig
skade på USBkablet?

ja

ja

! Stop øjeblikkeligt med
at bruge SPT og kontakt
din autoriserede
NightBalancedistributør

Prøv at oplade dit
apparat via din pc.
Blinker indikatorlyset
orange eller grønt?

ja
nej

Fungerer strømkilden?
(Virker stikket og
tændte du faktisk
pc’en?)
nej

Hvilken oplademetode
valgte du?

Brug USB-kabel og
adapter.

nej

Brug USB-kabel
og pc.

ja

Prøv et andet stik eller
USB-port
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Prøv at oplade dit
apparat via adapteren.
Blinker indikatorlyset
orange eller grønt?

no

SPT er i gang med
at oplade, men
adapteren kan være
i stykker. Kontakt
din autoriserede
NightBalancedistributør for hjælp.

SPT skal genstartes.
SPT er i gang med at
oplade, men din pc’s
USB-port er muligvis
beskadiget.
USB-kablet kan være itu.
Kontakt din autoriserede
NightBalancedistributør
for hjælp.

67

ja

ja

“Da jeg vågnede,
lå SPT ikke
længere i bæltets
lomme”

Er Velcrolukningen på
lommen stadig intakt?

Lukkede jeg bæltets
lomme korrekt?
nej

Husk at lukke
lommeklappen korrekt
den følgende nat.

nej
Kontakt din autoriserede
NightBalancedistributør.

Luk lommeklappen
korrekt næste nat.

Genstartsinstruktioner
Genstart kun
dit apparat, hvis
indikatoren lyser
rødt. Forbind
apparatet til en
strømkilde ved
hjælp af USBkabel og adapter.

68

ja
! Stik forsigtigt en
papirclips eller et andet
strømførende materiale
ind i genstart-hullet,
indtil du får kontakt
med genstart-knappen.

SPT er klart til brug
(grønt, langsomt
blinkende) eller har
behov for at blive
genopladet (orange,
langsomt blinkende).

Viste indikatoren et
orange eller et grønt
lys?
nej

Kontakt din
autoriserede
NightBalancedistributør.

