
АЛАРМА ПРОТИВ ЗАСПИВАНЕ 
(ANTISLEEP ALARM) 

 

 

Устройство, предпазващо от заспиване във 
важни моменти: 

 За професионални и любители 
шофьори ; 

 За охранители, оператори на 
машини и др. 

Устройството се носи зад дясното ухо, има 
ергономичен дизайн и не дразни кожата.  

Действие: 

 Алармата се задейства, след като ви се 
наклони главата напред или встрани и 
започва да издава силен импулсен звуков 
сигнал с цел събуждане . В зависимост от 
наклона на главата, импулсния сигнал се 
забързва при по-голям наклон и забавя при 
по- малък наклон. Има възможност за 
определяне център на разположение, т.е. в 
зависимост от това как ви е удобно да 

шофирате, устройството може да запомни 
избраната от вас позиция на тялото и да 
следи отклоненията от тази позиция, като при 
достигане на граничните стойности ви 
предупреждава. 

Режим на работа: 

 Устройството се включва с еднократно 
натискане и задържане на бутон намиращ се 
в центъра на дясната половина на 
устройството, отбелязан върху капачето на 
устройството с издутина (неравност)  за около 
3 сек. При достигане на 3-те секунди ще се 
чуят 3  отчетливи звука от които 1-вия е с по-
голяма продължителност, а следващите два с 
еднаква, след което може да отпуснете 
бутона.  

Ако след изтичане на 3-те секунди и издаване 
на съответните звуци , Вие продължите да 
задържате бутона, сензорът няма да 
преминава в други режими на работа, а ще 
остане в работен режим и следене за наклон 
на главата.  Желателно е устройството да се 
включва когато е позициониран върху ухото 
ви, тъй като започва работа веднага, 
съобразявайки се с определения от вас 
център на траекторията в която се намира 
вашата глава. 

 Настройка:  

Изборът на център на главата в нормално и 
удобно положение за Вас, спрямо което 
устройството ще следи за отклонението на 
главата, се извършва в работен режим на 

устройството след еднократно натискане и 
задържане на бутона за около 2 секунди. Това 
положение се запомня, може да се променя 
многократно, но не е задължително да го 
избирате всеки път след включване на 
устройството. Желателно е изборът на удобна 
позиция на главата да се запаметява, когато 
устройството е добре позиционирано на ухото 
Ви.    

 Изключване на устройството: 

От включен режим с еднократно натискане и 
задържане на бутона за не по малко от 3 
секунди. При достигане на 3-те секунди  ще се 
чуят 2 отчетливи звука с еднаква 
продължителност, след което отпуснете 
бутона и устройството ще е изключено.  
 
Устройството е с минимална консумация на 
ток, захранва се с 1 плоска батерия модел 
CR2032, 3V, 240mAh.  
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