נראה

אותך

יוצא

מהמיטה

תקציר הוראות לפקודות קוליות עבור
מערכת ERGOMOTION
על מנת לדרוך את המערכת לפקודות קוליות עליך להתחיל תמיד "בדרישת שלום"
שמה של המערכת ״ארגו״ ( )ERGOולכן לצורך דריכת המערכת עליך להתחיל תמיד ב -״הלו ארגו״ ()HELLO ERGO
במידה ומדובר במערכת זוגית ,שמה של המיטה השנייה יהיה ״מוושן״ ( )MOTIONולכן כל התחלת אניטרקציה עם המיטה
תתחיל תמיד ב -״הלו מוושן״ ()HELLO MOTION
לאחר פקודה זו ,תגיב המערכת על ידי הדלקת אור כחול מסביב למיקרופון ותמתין במשך  8שניות לפקודה שתיתן.

הוראה קולית
פקודות
נפוצות

הפעלות
מפרקים
בודדים

פעילות המיטה

(ִ TV-TIMEטי וִי ָטיים)
( GOOD NIGHTגּוד נָ ייט)
(ָ RIS AND SHINEרייז ֶאנְ ד ָשיין)
(ָ ANTI SNORאנְ ִטי ְסנֹור)

זמן טלוויזיה
לילה טוב
בוקר אור
נגד נחירות

המיטה תתכוונן למצב מומלץ לצפיה בטלוויזיה
המיטה תתכוונן למצב שינה שטוחה
המיטה תתכווננן למצב קימה
המיטה תתכוונן למצב המונע נחירות במהלך שנת הלילה (מולץ להשאיר פקודה זו לשיקול
דעת המערכת אשר תפעיל את מצב זה באופן אוטומטי כאשר המשתמש נוחר)

(ֶ TURN OFF LIGHTט ְרן אֹוף לָ ייט)
(ֶ TURN ON LIGHTט ְרן אֹוף לָ ייט)
( ZERO GRANITYזִ ירֹו גְ ָרבִ ִיטי)
(ֶ RAISE HEDריְיז ֶהד)

הדלק תאורה
כבה תאורה
אפס כח כבידה
הרם ראש

המערכת תדליק את התאורה מתחת למיטה
המערכת תכבה את התאורה מתחת למיטה
המיטה תתכוונן למצב אפס כח כבידה מומלץ
המיטה תרים את מפרק הראש למשך  3שניות ,במידה ותרצה להרים עוד את הראש ,מיד עם
סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין
דולקת) רייז הד (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)

( LOWER HEADלֹווֶר ֶהד)

הורד ראש

המיטה תוריד את מפרק הראש למשך  3שניות ,במידה ותרצה להוריד עוד את הראש ,מיד
עם סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין
דולקת) לוור הד (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)

(ֶ RAISE FOOTריְיז פּוט)

הרם רגליים

המיטה תרים את מפרק הרגל למשך  3שניות ,במידה ותרצה להרים את הרגל עוד ,מיד עם
סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין
דולקת) רייז פוט (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הראש לזווית הרצויה)

( LOWER FOOTלֹווֶר פּוט)

הורד רגליים

המיטה תוריד את מפרק הרגל למשך  3שניות ,במידה ותרצה להוריד עוד את הרגל ,מיד עם
סיום הפעולה עליך לחזור שוב על הפקודה (כל עוד הנורה הכחולה סביב המיקרופון עדיין
דולקת) לוור פוט (תוכל להשתמש בפקודה זו מספר פעמים עד להגעת הרגל לזווית הרצויה)

המערכת מאפשר לשמור בזיכרון  3מצבי תנוחה שונים ,על מנת לתכנת את המערכת שמירה בזיכרון ,עליך לכוון ראשית את התנוחה הרצויה באמצעות השלט הרגיל

תכנות
מצבים
ושמירה
בזכרון

('סיְיב לָ אּונְ ג)
ֶ SAVE LOUNG

שמור הרגעות

( LOUNGE PRESETלָ אּונְ ג ְּפ ִר ֶיסט) מצב הרגעות

המיטה תתכוונן למצב שהוגדרת מראש  -הרגעות

(ֶ SAVE TVסיְיב ִטי וִי)

שמור טלוויזיה

השתמש בפקודה זו לאחר שכיווננת את המערכת לתנוחת טלוויזיה הנכונה עבורך

(טי וִי ְּפ ִר ֶיסט)
ִ TV PRESET

מצב טלוויזיה

המיטה תתכוונן למצב שהגדרת מראש  -צפייה בטלוויזיה

ְיבֹוריט)
(סיְיב ֶפי ִ
ֶ SAVE FAVORITE

שמירה מועדפת השתמש בפקודה זו לאחר שכיווננת את המערכת לתנוחת מועדפת הנכונה עבורך

ְבֹוריט ְּפ ִר ֶיסט) מצב מועדף
(פיי ִ
ֶ FAVORITE PRESET

פקודת
חרום

השתמש בפקודה זו לאחר שכיווננת את המערכת לתנוחת הרגעות הנכונה עבורך

(ְ STOP-MOVINGסטֹוּפ מּווִינְ ג)

הפסק כל פעולה

המיטה תתכוונן למצב שהוגדרת מראש  -מצב מועדף
המיטה תעצור כל המשך תנועה

