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KVIK INTRODUKTION

Denne kortfattede hurtig-startguide giver dig 
trinvise instruktioner til opsætning og start af brug 
af din AYO problemfrit!

Endelig kan du læse flere yderligere vejledninger Endelig kan du læse flere yderligere vejledninger 
om, hvordan du får mest muligt udaf din AYO på:om, hvordan du får mest muligt udaf din AYO på:

Inden du starter, skal du tage et øjeblik på at også 
sikre dig at du har modtaget følgende leverede 

Vi har yderligere givet dig en instruktionsvideo, 
som du kan finde på: 
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1 AYO Etui

1 AYO lysterapibrille

1 USB ladekabel  



Åbn Ayo etuiet

AYO Batteri 
indicator

USB lade stik

Parring QR kode 

AYO HARD- SHELL CASE
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Tag fat
L R

Træk



AYO  WEARABLE

1  Sammeklappelig brille i høj kvalitet      
2  Kapacitets-sensor
3  BLE (Bluetooth Low Energy) 
4  Lys til lysterapi
5  Justerbart næsestykke
6  Sensor til måling af lyset I omgivelserne
7  Genopladeligt batteri med lang levetid
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Følg instruktionerne på 

iOS users, go to App Store
and install the goAYO app

Android users, go to Google Play 
and install the goAYO app

INSTALLER AYO APP.

Sørg for at have stabil adgang til internettet 
med Wifi til din mobile enhed.

REGISTRER DIN AYO KONTO
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1  Tænd for din AYO ved at åbne dens arme.

2  Når Ayo er tændt blinker den 3 gange ved tilstræk-
kelig opladt tilstand eller 5 gange ved utilstrækkelig 
opladt tilstand. Se side 11 for opladning af enheden 
inden punkt 3.

3  Scan serienummeret med QR kode eller indtast 
serienummeret manuelt. Du finder serienummeret 
i bunden af etuiet. 

4   Du vil modtage en bekræftelse ved succesfuld 
parring. 

 Sørg for at Bluetooth på din mobile enhed 
er sat ON og at AYO er forholdsvis tæt på – 
indenfor 1 meter.
For Android brugere, sørg for at have 
Location services ON.

PARRING AF APP MED AYO
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1  Åbn AYO (åbn armene) og tag den på ansigtet.

2   Start AYO demo sessionen i app’en og følg instruk-
tionerne på skærmen. 

AFSLUT OPSÆTNINGEN
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 AYO KORREKT POSITION

NO
TOO HIGH
The light will 
not be able 
to enter your eyes

YES
PERFECT

NO
TOO LOW
The  AYO wearable 
will block your 
vision

7



AYO OG ALMINDELIGE BRILLER

1  AYO er designet til at kunne bruges sammen 
med almindelige briller.

2  Den bedste løsning er at bøje det fleksible 
næsestykke horisontalt. Næsestykket kan uden 
problemer bøjes tilbage igen.

AYO kan også bruges med kontaktlinser. 

For at opnå bedst resultat anbefales det at anvende 
AYO uden briller.
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Brug af AYO sammen med briller kan I visse tilfælde 
betyde nedsat effektivitet, fordi brillerne kan hindre 
noget af lyset i at nå øjnene.



Opbevar AYO i etuiet, når den ikke er i brug. 

1  Når du tager AYO væk fra ansigtet, slukker lyset, 
men enheden er stadig aktiv.

2  For at slukke AYO lukkes armene ind, hvorved 
enheden automatisk slukker.

3  Luk altid højre brillearm først og herefter den 
venstre.

TURNING OFF AYO
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 TAGE AYO IND/UD AF ETUIET

1  Åbn etuiet ved at holde den blå del og trække 
den ud af den hvide.

2  Indsæt AYO brillen i etuiet ved at lægge den 
fladt på rammen med næsestykket opad. For at 
sikre en korrekt ladeposition skal AYO ligge fladt 
og helt ned i etuiet.

Sørg for at armene er foldet ind og med venstre 
arm udvendigt.  

3   Luk etuiet ved at glide den blå del tilbage på 
plads. 
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GRAB

PULL



OPLADNING AF AYO

 Din AYO har to batterier – et i brillen og et i etuiet.

1  Opladning af AYO foregår ved at lægge brillen I 
etuiet på korrekt vis, så stikket passer i etuiet.

 Det anbefales at oplade AYO i 6 timer ved 
første opladning.

2  Opladning af etuiet foregår ved at tilslutte det 
medfølgende usb-kabel til etuiet og til et usb-stik, 
enten i stikkontakt eller PC.

Der medfølger ikke stik adapter!
3  Når du ikke bruger din AYO, bør den opbevares 
i etuiet. Opladning vil automatisk stoppe, når 
batteriet er fuldt. 
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AYO PÅ FARTEN

1  Ved at frakoble usb-kablet kan du nemt tage 
etuiet med AYO med dig.

 Opbevar altid din AYO I etuiet, så den ikke 
tager skade. 

2  Etuiet er forsynet med en power bank, som 
giver mulighed for at oplade din AYO på farten.

3  For at tjekke status på batteriet i etuiet trykkes 
på lys-indikatoren på siden af af etuiet, hvorved 
det aktuelle opladningsniveau vises.
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SIKKERHEDSINSTRUKTION

LÆS ALLE INSTRUKTIONER,
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDER FØR DIN
BRUG AF AYO.

AYO er en avanceret bærbar lysterapienhed
omfattende AYO-enheden og AYO-appen der
give personlig lysoplevelse. AYO er ikke 
medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at helbre-
de, behandle eller diagnosticere enhver sygdom 
eller medicinsk tilstand. Effekten af AYO-teknol-
ogien kan variere afhængigt af den individuelle 
anvendelse og varighed af brugen. Advarsler og 
anbefalinger, der er beskrevet i produkt-
informationen udgør ikke medicinsk rådgivning og
kan ikke erstatte rådgivning af en læge. Vianbefaler
at du søger læge, inden du bruger
AYO-teknologien, hvis du ikke er sikker på
virkningerne af dets interaktion med medicin eller 
medicinske tilstande og sygdomme. AYO-teknolo-
gien skal bruges strengt i overensstemmelse med 
instruktionerne, advarsler og anbefalinger leveret i 
produktboksen og i AYO-app.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskade 
eller skade.

13



        ADVARSLER 
Børn under 4 år skal altid holdes væk fra AYO-en-
heden.
AYO-teknologien er ikke egnet til og anbefales ikke 
at bruge af:
-Børn under 18 år;
-Individer, der har eller har haft en øjensygdom, 
såsom grå stær, glaukom, makuladegenerationer 
eller anden nethindesygdom eller tidligere 
øjenkirurgi;
-Individer, der har følsomhed over for lys, epilepsi 
eller en anamnesehistorie;
-Individer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental 
evne eller af personer med utilstrækkelig erfaring 
og / eller viden til at betjene en sådan enhed.
Rådfør dig med en læge, før du bruger AYO-te-
knologien:
-Hvis du lider af bipolar lidelse (manisk depression), 
SAD (sæsonbestemt affektiv lidelse), eller hvis du 
har haft en øjensygdom i familien.
-Hvis du bruger fotosensibiliserende medicin, kan 
alt lys ændre effektiviteten af nogle medikamenter 
(f.eks. Antibiotika, antihistaminer, kemoterapime-
disiner, hjertemedicin, diabetiker og hudmedicin 
osv.).
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           Stop med at bruge AYO-enheden
hvis du oplever ethvert ubehag såsom hovedpine, 
tør mund, trætte øjne, kvalme eller hyperaktivitet. 
Prøv at bruge AYO igen efter et par dage med lavere 
intensitetsindstillinger. 

Som med enhver intens lyskilde, STIR IKKE direkte ind 
i selve lyskilden.

BRUG IKKE AYO ud over det anbefalede tidspunkt 
om dagen eller uden for den anbefalede tidsramme, 
der er anbefalet af din læge eller AYO-appen, hvis 
relevant; dette kunne resultere i hovedpine, kvalme, 
øjenbelastning, hyperaktivitet eller vanskeligheder 
med at falde i søvn.

Oplad IKKE AYO-enheden med andet end
det ladekabel, der følger med i AYO-sagen. Brug aldrig
beskadigede eller slidte ledninger eller stik; dette 
kan resultere i elektrisk stød, forbrændinger og / eller 
brand.

BRUGES IKKE, hvis AYO-enheden eller dens hus er 
beskadiget på nogen måde eller ikke fungerer korrekt 
og kontakt din forhandler for hjælp.
Udsæt IKKE AYO-enheden for høje temperaturer,
til direkte sollys og må IKKE bruges i nærheden af   var-
mekilder og enheder. Brug aldrig enheden i nærheden 
af   åben ild. 

15



         Hold AYO-enheden tør. Opbevaringsområder 
skal være tørre. MÅ IKKE nedsænkes eller udsættes 
for vand og fugtighed (må ikke bruges i badet, 
poolen osv.).

BRUG IKKE i situationer, hvor lyset eller elektrisk 
stimulering muligvis kan kompromittere din evne 
til at udføre essentielle opgaver eller sætte dig eller 
andre personer i fare for kvæstelser, såsom kørsel 
af køretøj eller betjening af maskiner.
Åbn eller modificer IKKE AYO-enheden.

En ændring i ethvert træk ved det originale design 
(mekanik, elektronik, software osv.) Kan forårsage 
funktionsfejl, tab af funktionalitet og kan påvirke 
produktets sikkerhed. Enhver ændring af AYO-en-
heden vil føre til fuldstændigt tab af enhver garanti 
og ansvar fra producenten.
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FORSIGTIG

Lad AYO-enheden hvile i mindst 1 time efter
den er flyttet fra kolde til varme omgivelser.
Risiko for kondensvand inde i enheden.

Undgå at anvende mekanisk belastning på AYO
enhed, som at trække eller bøje enhedernes arme.

BRUG IKKE AYO-enheden på tværs af brystet,
nakke eller omkring munden.

BRUG IKKE AYO-enheden, mens du bærer briller
med fotokromatiske eller tonede briller.

Undgå kontakt med AYO-enheden med kemikalier
(såsom hårspray). Rengør ved at aftørre med tør 
kludundgå lysene.
AYO-enheden er kun beregnet til at blive brugt af
en person. Hvis du alligevel deler enheden
med nogen, skal du være opmærksom på at sikre
god hygiejne på AYO-enheden.
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Producenten fremsætter ingen og fraskriver sig alle garan-
tier af nogen art, enten udtrykkelige eller underforståede, 
mundtlige eller skriftlige eller lovmæssige med hensyn 
til AYO-teknologien og -enheden, herunder garantier for 
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller relat-
eret til produktets effektivitet, ydelse og forbedring. I det 
maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende 
lov, er producenten ikke ansvarlig for direkte, indirekte, 
tilfældige, straffende eller følgeskader eller tab (herunder 
tab af fortjeneste eller forretning), der opstår som følge af 
eller i forbindelse med salg, brug, misbrug eller mangler 
ved AYO-teknologien og -udstyret under enhver juridisk 
teori, hvad enten det er under overtrædelse af kontrakt, 
erstatning (herunder ansvar i uagtsomhed), strengt 
ansvar eller andet, uanset om et sådant tab eller skade 
med rimelighed kunne forudses, og under intet tilfælde 
ansvar overskride enhedens oprindelige købspris. Hvis 
ethvert udtryk i henhold til denne klausul anses for at 
være ulovligt eller ikke-håndhæveligt, anses en erstat-
ningsbegivenhed for at være indsat, som ikke er ulovlig 
og bedst afspejler betydningen af   det annullerede udtryk 
og lovligheden eller håndhævelsen af resterende vilkår 
påvirkes ikke eller forringes.
Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller be-
grænsning af underforståede garantier eller begrænsning 
af erstatningsansvar for utilsigtede skader eller følgeskad-
er, så ovennævnte begrænsninger eller undtagelser kan 
muligvis ikke gælde i disse jurisdiktioner.
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SERVICERING OG GARANTI

Henvis al service til AYO-enheden til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet, når
AYO-enheden er blevet beskadiget på nogen 
måde, såsom:

- Hvis enheden har været udsat for regn eller
fugtighed;
- Hvis enheden ikke fungerer normalt, når 
betjeningsvejledning følges;
- Hvis enheden er faldet eller etuiet
er blevet beskadiget. Producenten garanterer 
kun sikkerheden, pålidelighed og ydelse af denne 
enhed under følgende betingelser:
- Installation, udvidelse, omjustering, ændringer
eller reparationer udføres af producenten eller af 
autoriseret personale;
- Enheden bruges strengt i overensstemmelse med
betjeningsvejledning. For at din garanti skal være 
gyldig, skal AYO-enheden altid opbevares , når 
det ikke bruges, i AYO-etuiet for at beskytte mod 
varme, fugtighed og utilsigtet brud.
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SIKKERHED OG OVERENS-
STEMMELSE

Vi bekræfter hermed, at produkterne
beskrevet ovenfor overholder følgende direktiver:

EUROPA

CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYOTM er klassificeret som en enhed der
er sikker for øjnene i overensstemmelse 
med international standard IEC 62471.

Direktiv  2014/30/EU (EMC) 
EN 55014-1:2006 +A2:2011 
EN 55014-2:2015

Direktiv  2011/65/EU (RoHS)
IEC 62321:2008
IEC 62321-3-1:2013 
IEC 62321-4:2013 
IEC 62321-5:2013
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Radio-Equipment Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010 
EN 300328:2015 
EN 301489-1:2011 
EN 301489-17:2012
The products described above comply with the 
RoHS Directive 2011/65/EU of the European 
Parliament and the Council from 08/06/2011 on re-
striction of the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic appliances.

US
FCC Title 47, Chapter 1, Part15, Class B 
FCC VOC:
47 CFR PART 15 OCT, 2016, Class B 
ANSI C 63.4:2014

CANADA
Industry Canada (IC):
ICES-003 Issue 6, January 2016, Class B ANSI 
C63.4:2014

As the product is evolving as well as expanding 
into new markets, the current list of certifications 
AYO has passed is expanding continuously. For a 
complete list of certifications, please refer to our 
website www.goayo.com.
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         GENBRUG

Denne enhed er i overensstemmelse med direktiv 
2012/19 / EU WEEE. AYO-enheden må ikke borts-
kaffes sammen med husholdningsaffald, men skal 
genanvendes på de passende indsamlingssteder 
for elektrisk og elektronisk udstyr / affald.

Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle 
lande over hele verden. Det har muligvis ikke 
modtaget godkendelse eller markedsafklaring af 
relevante statslige tilsynsorganer i hvert land, hvor 
det bruges.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

AYO wearable: 155 x 65 x 23 mm 
(6.1 x 26 x 0.9 in), one size fits all 
AYO case: 173 x 8O x 65 mm 
(6.8 x 3.1 x 2.6 in)

AYO wearable: 35 grams (1.2 ounces) 
AYO case: 180 grams (6.3 ounces)

4 Light-emitting diodes (LEDs),

light diffuser technology

Dominant wavelength
Approx. 470nm ± 2nm 
UV and IR Free light
Half-peak bandwidth 22nm
Typical Irradiance (100% intensity)
Approx. 250 µW/cm2

1,000Hz (Duty Cycle, D=25-100%)

>10,000 hours

Size

Weight

Light 
properties

Light pulse

Useful life

Lighting  
Solution
Technology
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Battery 

Ambient 
(working)
temperature

AYO wearable: Integrated Rechargeable 
Li-ion polymer battery, 3.7V, 100mAh 
AYO case: Rechargeable Li-ion
polymer battery, 3.7V, 500 mAh

AYO wearable: Up to 3 hours/ 
6 AYO sessions
AYO case:Up to 10 hours / 20
AYO sessions

Recharging time

(0% to 100% capacity): 
Approx. 3 hours

Temperature: 0-40°C

Battery life
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LEGAL NOTE

C) Copyright 2016-2018, 2018 Novalogy Inc.
AYO is a trademark of Novalogy Ltd. 
www.goayo.com is a property of Novalogy Inc.

Novalogy Inc.
340 S LEMON AVE #8535 
WALNUT, CA 91789
UNITED STATES
info@goayo.com

Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and 
used by Novalogy Inc. under license.

The information contained herein is subject to change 
without notice. The only warranties for Novalogy 
products and services are set forth in the express 
warranty statements accompanying such products 
and services. Nothing herein should be construed 
as constituting an additional warranty. Novalogy 
shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein. 

In case of any discrepancies between the meanings of 
any translated versions of this Manual, the meaning of 
the English language version shall prevail.

Third edition: 
JUNE 2018
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