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FONTOS
A Snuza Pico egy babagondozási termék, nem orvostechnikai
berendezés. Nem alkalmas betegség, sérülés vagy
IRJ\DWpNRVViJGLDJQRV]WL]iOiViUDPHJHOę]pVpUHYDJ\
megfigyelésére. A Snuza Pico nem alkalmas együttalvásnál.

  
A SNUZA regisztrált védjegye a
Snuza International (Pty) Ltd
Unit 11 Roeland Square
Roeland Street
Cape Town 8001
Dél-Afrika

FCC ID: 2AI3601
IC: 21736-01
Készült a Dél-Afrikai Köztársaságban

Szabadalmaztatott termék, minden jog fenntartva
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1. FONTOS - 2/9$66$(/(/Ę6=g5

  

A Snuza Pico készüléket úgy tervezték, hogy ha alvásnál
felcsípteti a pelenkára, akkor a baba mozgásának ritmusát, a
WHVWKĘPpUVpNOHWpWpVDWHVWKHO\]HWpWIRO\DPDWRVDQILJ\HOQLWXGMDpV
ezeket az információkat a Bluetooth kapcsolaton keresztül az Ön
okos készülékére továbbítja.
** Minden felhasználó csak legfeljebb 4 Snuza Pico készüléket
tud regisztrálni egy okos készülékhez.
** (J\LGĘEHQFVDNHJ\RNRVNpV]OpNFVDWODNR]WDWKDWyD6QX]D
Pico készülékhez.
MINDIG:
+DV]QiOMRQPHJIHOHOĘPpUHWĦSHOHQNiWKRJ\
a Snuza Pico készüléket biztonságosan el
tudja rajta helyezni.
Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a
6QX]D3LFRIHOKHO\H]pVHHOĘWWKRJ\
PHJIHOHOĘYDVWDJViJ~OHJ\HQ+DV]QiOMDD
SHOHQNDU|J]tWĘMpW~J\KRJ\HOpJV]RURVDQ
de kényelmesen rögzítse a hashoz.
$6QX]D3LFRIHOFVtSWHWpVpKH]HOĘV]|U
HPHOMHIHODIHOVĘNDUWDFVLSHV]NLQ\LWiViKR]
+HO\H]]HDFVtSWHWĘWDYLVV]DKDMWRWWSHOHQNiUD~J\KRJ\WHOMHVHQ
UiWROMD=iUMDEHDFVLSHV]WpVQ\RPMDOHDNDUW*\Ę]ĘGM|QPHJ
UyODKRJ\DFVLSHV]PHJIHOHOĘHQ]iUYa van, miután elhelyezte a
pelenkán.
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A megfigyelés kezdéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot, és
az indítási hang jelzi, hogy a Snuza Pico elindult. Lépjen be az
alkalmazásba az okos eszközén. A Snuza Pico szinkronizálni fog
D]RNRVWHOHIRQRQOpYĘDONDOPDzással, és az adatok megjelennek
a felületen. Megjegyzés: nyomja meg a frissítés gombot az okos
eszközén, ha nem szinkronizál automatikusan.
A pontos elhelyezési információkhoz, lépjen be az alkalmazásban
a beállításokba és jelölje meg a Snuza Pico helyét a pelenkán.
*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\D6QX]D3LFRHJ\HQHVHQYDQD
pelenkán.

Mindig kövesse a fenti eljárást, hogy biztosítsa a baba hasi
mozgásának megfigyelését.
MEGJEGYZÉS:
Óvatosan kezelje a Snuza Pico-t, hogy elkerülje a csipesz
sérülését és PLQGLJWDUWVDDW|OWĘGRER]EDQXWD]iVVRUiQ
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2. BEMUTATKOZÁS

5HQGHOWHWpVV]HUħKDV]QiODW
$6QX]D3LFRHJ\KRUGR]KDWyEDEDILJ\HOĘDPHO\EL]WRQViJRVDQpV
kényelmesen figyeli gyermeke hasi mozgását alvás közben.
Felhasználónak:
Ezt a berendezést a gyermek JRQGYLVHOĘMHiOWDOLKDV]QiODWUDDMiQOMiN$
JRQGYLVHOĘQHNDODSRVDQPHJNHOOpUWHQLHD]~WPXWDWiVRNDWpVD
biztonsági intézkedéseket a használati útmutatóban.
Használati környezet:
Otthoni biztonság
A Snuza Pico biztonságosan és kényelmesen figyeli a gyermeke hasi
PR]JiViWDOYiVN|]EHQKRJ\OHKHWĘVpJHWDGMRQHJ\NRUDLEHDYDWNR]iVUD
mozgáskimaradás esetén.
A Snuza Pico-t a baba pelenkájára kell csíptetni; nincsenek vezetékek,
]VLQyURNpU]pNHOĘODSRNpVQHPV]NVpJHVKR]]iNOVĘiUDPIRUUiV
Nem alkalmas együttalvásnál, vagy egy ágyban alvásnál.
3

  

Magyar

  

  

A Snuza Pico érzékeli a finom hasi mozgásokat és riaszt, ha nem érzékel
mozgást 20mp-ig. A Snuza Pico 15mp mozgáskimaradás után rezeg.
Ha a rezgéssel sikerült felébreszteni a babát, és érzékeli a készülék a
légzést, akkor a Snuza Pico folytatja a mozgás megfigyelését. Három
UH]JpVXWiQD5H]JĘULDV]WiVPHJV]yODOKRJ\ILJ\HOPH]WHVVHgQWKRJ\
gyermeke hasi mozgása 3 alkalommal is megállt 15mp-UH$UH]JĘ
ULDV]WiVWHJ\U|YLGFVDSSDQiVpVDSLURVPR]JiVWMHO]ĘOHG  PS-kénti
YLOORJiVDMHO]L$UH]JĘULDV]WiVDODWWLVWRYiEEIRO\WDWyGLNDPHJILJ\HOpV
GHV]NVpJHVKRJ\DJRQGR]yPHJYL]VJiOMDDJ\HUPHNHW$UH]JĘ
riasztás újraindítható a készülék ki- majd bekapcsolásával. Az ismételt
UH]JĘULDV]WiVHVHWpQHOĘIRUGXOKDWKRJ\QHPWXGMDKDV]QiOQLD]
DONDOPD]iVW0LQGHQPSHVUH]JĘULDV]WiVILJ\HOPH]WHWpVPHJMHOHQLND]
okos telefon alkalmazásban.
A Snuza Pico figyeli a baba helyzetét is, és bĘUpQHNKĘPpUVpNOHWpWLV
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3. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ELLENJAVALLATOK
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x
x

x
x
x
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Ez a készülék nem alkalmas betegség vagy állapot, mint pl.
REVWUXNWtYDSQRpPHJHOĘ]pVpUHYDJ\PHJILJ\HOpVpUH
.OVĘIRUUiVEyOHOĘIRUGXOyPR]JiVRNDWPLQWSOEDEDNRFVLWROiVD
MiUPĦEHQXWD]iVYDJ\UHSOpVD6QX]D3LFRpU]pNHOĘMHpU]pNHOKHWL
Ne hagyatkozzon a Snuza Pico-UDKDPR]JiVRNIRUGXOKDWQDNHOĘ
NOVĘIRUUiVRNEyO
A megfigyelt baba egyedül kell aludjon a saját ágyában, különben a
készülék annak a személynek a mozgását vagy légzését is
érzékelheti, akivel egy ágyban alszik, és nem fog riasztani addig,
amíg mozgást érzékel, még akkor sem, ha a baba légzése leáll.
5iGLyIUHNYHQFLiVNpV]OpNHNPLQWSOPRELOWHOHIRQRNEDEDĘU]ĘN
NDPHUiVEDEDĘU]ĘNYH]HWpNQpONOLWHOHIRQRNDGy-YHYĘN, vezeték
nélküli routerek, stb. interferenciát okozhatnak a készülék légzésYDJ\PR]JiVILJ\HOpVLPĦN|GpVpEHQ1HKHO\H]]HDNpV]OpNHWPnél közelebb ilyen rádiófrekvenciás készülékhez.
A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.
Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
$]DSUyUpV]HNPHO\HNHWQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWVRUiQ
távolítanak el, fulladást okozhatnak.
$EEDQD]HVHWEHQKDDEDEDEĘUHpU]pNHQQ\pYiOLNRWWDKROD
NpV]OpNpULQWNH]LNDEDEDEĘUpYHOROYDVVDHOD1 fejezetet. Ha a
EĘUpU]pNHQ\VpJWRYiEEUDLVIHQQiOOOpSMHQYHOQNNDSFVRODWEDD
www.snuza.com oldalon.
7DUWVDWiYRODKi]LiOODWRNWyONiUWHYĘNWĘOpVPiVJ\HUPHNHNWĘOPHUWD
NiURVRGiVQHPPHJIHOHOĘPĦN|GpVWRNR]KDW
Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (5).
Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
1HKDV]QiOMRQV]NVpJWHOHQOQDJ\HUĘWDFVLSHV]
hajlításához/kinyitásához/összezárásához (11).
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4. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
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5. 5g9,'0Ħ.g'e6,,60(57(7Ę

  

1. Lépés: Snuza Pico töltése
&VDWODNR]WDVVDDNiEHOWDW|OWĘGRNNROyKR]*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\D
3LFRNpV]OpNDW|OWĘGRNNROyQYDQpV]iUMDOHDGRER]IHGHOpW+DJ\MDD
Snuza Pico-t tölteni 1 órán át.
2. Lépés: Töltse le a Snuza applikációt
A Snuza &RQQHFWDONDOPD]iVHOpUKHWĘL26-en és Androidon.
iOS alkalmazás útmutató megtekintése: http://www.snuza.com/manuals/
Android alkalmazás útmutató megtekintése:
http://www.snuza.com/manuals/
Okos készülék minimum követelmények:
Legyen támogatott: · Bluetooth 4.0
· Apple készülékek: iOS 8.0 vagy újabb
· Android készülékek: Android 4.4 vagy újabb
3. Lépés: Regisztrálja a Snuza Pico készüléket
Lépjen a connect.snuza.com weboldalra. Válassza a regisztrációt az új
WDJViJRSFLyQiOpVW|OWVHNLDV]NVpJHVPH]ĘNHW
$PHJHUĘVtWĘH-mail-t a kiválasztott e-mail címére küldik. Ha
PHJHUĘVtWHWWHDUHJLV]WUiFLyWDNNRUD6QX]DZHEROGDOUDOpSKHW$
menüben lépjen a készülék regisztráció menüpontba.
ËUMDEHDNpV]OpNJ\iULV]iPiWpVW|OWVHNLDV]NVpJHVPH]ĘNHW$J\iUL
számot a Snuza Pico (a készülék), vagy a csomagolás oldalán találja.
4. Lépés: Csatlakoztassa a Snuza Pico készüléket
+DMWVDOHDSHOHQNDIHOVĘUpV]pWpVJ\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\HOpJ
szorosan illeszkedik.
Nyissa fel a Snuza Pico csipeszét, és helyezze a baba pelenkájára.
(OOHQĘUL]]HKRJ\DFVLSHV]PHJIHOHOĘHQ]iUpVMyOYDQHOKHO\H]YHD
pelenkán.
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5. Lépés: Kapcsolja be a Snuza Pico készüléket és indítsa el a
megfigyelést
Kapcsolja be a Snuza Pico készüléket a bekapcsoló gomb lenyomásával,
PtJPHJKDOOMDD]LQGtWiVLKDQJRWpVPLQGHQMHO]ĘIpQ\YLOORJQLNH]G
$]LQGtWiVLIRO\DPDWXWiQD]HOHPMHO]ĘIpQ\U|JW|Q]|OGHQYLOORJKRJ\
jelezze az elem teljesen fel van töltve.
Szinkronizálja az okos készülékét a Snuza Pico készülékkel a frissítés
(refresh) ikonnal az alkalmazásban. Most megkezdheti a baba figyelését
D]RNRVNpV]OpNUĘO
A SNUZA PICO ALAPFUNKCIÓI
$PR]JiVpU]pNHOĘIpQ\]|OGHQYLOORJPLQGHQ mozgásnál.
Ha nem érzékel mozgást 15mp-ig, akkor a Snuza Pico rezegni kezd.
Ha további 5mp-ig nem érzékel mozgást, akkor a Snuza Pico készülék
hanggal riaszt.
A SNUZA CONNECT APPLIKÁCIÓ ALAPFUNKCIÓI
A Snuza Connect alkalmazás arra lett kifejlesztve, hogy tájékoztassa Önt
DEDEDOpJ]pVpUĘODWHVWKHO\]HWpUĘODEĘUpQHNKĘPpUVpNOHWpUĘOD
OHHVpVUĘOD]HOHPW|OW|WWVpJLV]LQWMpUĘOpVULDVV]DgQWKDa Pico
FVtSWHWĘMHQ\LWYDYDQÈOOtWVDEHLJpQ\HLV]HULQWDILJ\HOPH]WHWpVHNHWD]
applikáció tulajdonságaiban.
A figyelmeztetéseket az alkalmazásban elutasíthatja, ha balról jobbra
csúsztatja. Kivéve a légzés és a leesés figyelmeztetéseket. Ezeket csak
a készülék bekapcsoló gombjának megnyomásával tudja leállítani.
(OOHQĘUL]]HKRJ\D]RNRVNpV]OpNHFVDWODNR]YDYan az alkalmazáshoz,
hogy minden értesítést és figyelmeztetést megkapjon.
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6. PELENKA ILLESZKEDÉSE
Fontos: $PHJIHOHOĘSHOHQNi]iVDODSYHWĘD
6QX]D3LFRPĦN|GpVpKH]$SHOHQNDIHOVĘ
vékony ragasztós részét rá kell hajtani a
YDVWDJDEEUpV]UHPLHOĘWWEH]iUMDDSHOHQNiW H]
lesz az a rész ahová a Snuza Pico-t
csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen
rögzítse a EDEiUD~J\KRJ\DIHOVĘUpV]HpSSHQ
a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka
kilazulása miatt a készülék elvesztheti az
érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A
nagyon "teli", vagy nedves pelenka is okozhat
kitágulást a pelenkán. Ha a baba az oldalán
fekszik, akkor a Snuza Pico-t a köldök és a
matrac közé kell helyezni középre.
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7. 0Ħ.g'e6
7.1

A Snuza Pico elhelyezése
Ha csatlakoztatja a Snuza készüléket, tegye az ujjait a baba
SHOHQNiMDpVDEDEDEĘUHN|]p*\Ę]ĘGM|QPHJ róla, hogy a
készüléket biztonságosan felcsíptette a pelenkára elkerülve a baba
EĘUpWKRJ\QHVpUWVHPHJDEDEiWDIHOFVtSWHWpVNRU
Csíptesse fel a Snuza Pico-t a pelenkára, a csipeszt teljesen
UiWROYDDSHOHQNiUD(PHOMHIHOD]HOVĘNDUWDFVLSHV]NLQ\Ltásához.
Helyezze a csipeszt a visszahajtott pelenkára úgy, hogy teljesen
rátolja a csipeszt. Csukja le a kart, és zárja be a csipeszt az
alábbiak szerint:-

*\Ę]|GM|QPHJUyODKRJ\D6QX]D3LFRN|]HOYDQDEDED
hasához a köldök környékén, vagy a különbö]ĘDOYiVLSR]tFLyNEDQ
az oldalához közelebb.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja,hogy fektesse
a babát a hátára, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja.
http://www.who.int/en/
Helyezze a hasára, ha háton alszik.
Helyezze a hasának oldalára, ha hason alszik.
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A Snuza Pico-ban beépített riasztás van, ha a csipesz használat
N|]EHQNLQ\tOLN0LHOĘWWDULDV]WiVPHJW|UWpQLND6QX]D3LFRPSig lassan csipog, hogy figyelmeztesse Önt, vagy zárja be a
csipeszt, vagy aktiválja a szünet funkciót. Ha további 3mp-ig nyitva
marad a csipesz, akkor a Csipesz Nyitva Riasztás aktiválódik.
7.2

Be / Kikapcsolás
A Snuza Pico készüléket bekapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6)
rövid megnyomásával, és kikapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6)
megnyomásával és 2mp-ig törtéQĘQ\RPYDWDUWiViYDO$PHJIHOHOĘ
indítási és kikapcsolási hangot fogja hallani. (lsd. 7.5 fejezet).
0iVLNOHKHWĘVpJNpQWD6QX]D3LFRNpV]OpNHWEH- és
kikapcsolhatja közvetlenül az alkalmazásban (ha ez engedélyezve
van a beállításokban). Ez azt a kényelmet nyújtja, hogy ha
elfelejtette bekapcsolni a készüléket, mikor ráhelyezte a pelenkára,
akkor utána is be tudja kapcsolni, anélkül, hogy a babát zavarná.

7.3

Szünet
A Snuza Pico-t arra tervezték, hogy figyelje a baba mozgását,
EĘUpQHNKĘPpUVpNOHWpWpVDWHsthelyzetét, amíg alszik. Azonban,
hogy elkerülje a téves riasztást, amikor nem alszik (mint pl.
szoptatás alatt, vagy pelenkacsere közben, stb.), a "szünet"
IXQNFLyOHKHWĘYpWHV]LKRJ\V]QHWHOWHVVHDPHJILJ\HOpVW
ideiglenesen a felhasználó által beállított (alkalmazásban) ideig, pl.
szoptatás idejére, vagy pelenkacsere közben.
A szünet funkciót bekapcsolhatja közvetlenül az alkalmazásban a
Pause gomb megérintésével.

7.4

Töltés
A Snuza Pico tároló doboza (12) egy olyan dokkoló, amire
HJ\V]HUĦHQUiKHO\H]YHfeltölti a Snuza Pico beépített
akkumulátorát a dobozban.
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7.5

-HO]ęIpQ\HN
Indítási és kikapcsolási sorrend
Bekapcsolás a bekapcsoló gombbal
Ha a Snuza Pico-t a bekapcsoló gombbal (6) bekapcsolja, a
MHO]ĘIpQ\HN ) felvillannak balról jobbra sorrendben, amit az
LQGtWiVLKDQJN|YHW.|]YHWOHQOD]LQGtWiVLKDQJXWiQD]HOHPMHO]Ę
fény (1) villog, hogy jelezze az elem állapotát, miután bekapcsolta.
Az elemjeO]ĘIpQ\DN|YHWNH]ĘNHWMHOHQWL:Zöld

Elem jó

Piros

Az elemtöltöttség alacsony, de még
SiUyUiWPĦN|GLN
Az elem töltöttsége nagyon alacsony,
fel kell tölteni

A piros fényt a
kikapcsolási

az HOHPOHPHUOWDPĦN|GpVKH]pVD
Snuza Pico automatikusan kikapcsol.

Sárga
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hang követi

  

Kérjük, hogy töltse fel rögtön

Bekapcsolás az alkalmazással
Ha a Snuza Pico-t az alkalmazáson keresztül kapcsolja be, akkor
QLQFVLQGtWiVLGDOODPGHDMHO]ĘIpQ\HNIHOYLOODQQDNDPHJIHOHOĘ
sorrendben.
Az elem töltöttségi információ megjelenik az applikáció oldalán, így
QHPV]NVpJHVWiYROUyOPHJILJ\HOQLD]HOHPMHO]ĘIpQ\W
bekapcsoláskor.
Kikapcsolás a gombbal
Ha a Snuza Pico-WDJRPEEDONLNDSFVROMDDNNRUDMHO]ĘIpQ\HN
jobbról balra felvillannak, és kikapcsolási dallamot fog hallani.
Kikapcsolás az alkalmazással
Ha a Snuza Pico-t az alkalmazáson keresztül kapcsolja ki, akkor
nincs haQJGHDMHO]ĘIpQ\HNIHOYLOODQQDNDPHJIHOHOĘVRUUHQGEHQ
7.6 0R]JiVWMHO]ęIpQ\
$PR]JiVWMHO]ĘOHG (2) villog, ha mozgást érzékel:Zöld
Sárga
Piros

0HJIHOHOĘOpJ]ĘPR]JiVWpU]pNHO
*\HQJHOpJ]ĘPR]JiVWpU]pNHO
1DJ\RQJ\HQJHOpJ]ĘPR]JiVWérzékel
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7.7 Bluetooth Kapcsolat
%OXHWRRWKMHO]ĘIpQ\  -

Minden 2 mp-ben kéken villog, ha az
okostelefonhoz/tablethez csatlakozik
5y]VDV]tQĦHQYLOORJPLQGHQPS-ben a
5y]VDV]tQĦHQ
szüneteltetés alatt
Egymás után KDWV]RUUy]VDV]tQĦHQ
villog az indítás után, hogy
figyelmeztesse Önt egy fontos
Ry]VDV]tQĦHQ
értesítésre a szerveren. Nézze meg ezt
villog
a fontos üzenetet a Snuza Connect
oldalon a belépés után
(connect.snuza.com)
Kéken

7.8 (OHPMHO]ęIpQ\HN
Indításkor
lsd. feljebb D%HNDSFVROiVLpVNLNDSFVROiVLMHO]ĘIpQ\HNQpO.
Ha az elem töltöttségi szintje alacsony (mialatt a Snuza Pico
be van kapcsolva)
$]HOHPMHO]ĘIpQ\SLURVDQYLOORJPLQGHQPS-ben és kétszer
csippan minden 60. mp-ben.
Ha az elem töltöttségi szintje kritikus (mialatt a Snuza Pico be
van kapcsolva)
$]HOHPMHO]ĘIpQ\SLURVDQYLOORJPLQGHQPS-ben és kétszer
csippan minden 10. mp-ben.
Töltés közben
$PtJW|OWDGGLJD]HOHPMHO]ĘIpQ\]|OGHQYLOORJ.
+DDW|OWpVEHIHMH]ĘG|WWDNNRUD]HOHPMHO]ĘIpQ\D6QX]D3LFR
készüléken folyamatosan zölden világít.
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7.9 5LDV]WiVWMHO]ęIpQ\HN
Légzés leállt - $6QX]D3LFRULDV]WpVDULDV]WiVWMHO]ĘIpQ\H]]HO
együtt villog (3). Az alkalmazásban szintén hallható a riasztás.
Leesés - $6QX]D3LFRULDV]WpVDULDV]WiVWMHO]ĘIpQ\H]]HOHJ\WW
villog (3). Az alkalmazásban szintén hallható a riasztás.
Rendszerhiba - A Snuza Pico egy alacsonyabb frekvencián riaszt
a készüléken és az alkalmazásban is.
Csipesz (7) nyitva riasztás - FigyelmezWHWĘFVLSSDQiVPS-ig,
PDMGIRO\DPDWRVFVLSSDQiVRVULDV]WiVpVDULDV]WiVWMHO]ĘIpQ\
villog és a riasztás hallható az alkalmazásban is.
Alkalmazás - Az alkalmazásban a fenti riasztásokon kívül további
figyelmeztetések állíthatók be: alacsony és magas hĘPpUVpNOHW
légzési ütem, vagy testhelyzet riasztás.
7.10 7|OWpVWMHO]ęIpQ\HN
+DDW|OWĘFVDWODNR]LND] áramforráshoz, akkor az áramforráshoz
FVDWODNR]WDWYDMHO]ĘIpQ\  DGRNNROyQYLOiJtW(]DMHO]ĘIpQ\
QHPYiOWR]LNKDD6QX]D3LFRW|OWĘQYDQYDJ\QLQFV(]FVDND]W
MHO]LKRJ\DW|OWĘiUDPDODWWYDQ$QQDNPHJKDWiUR]iViKR]KRJ\
a Snuza Pico tölt-e DGRNNROyQOiVGD]HOĘ]ĘUpV]W
7.11 Ruházat
x A Snuza Pico-t felcsíptetheti a pelenka visszahajtott
derékrészére, vagy a rugalmas bugyi/nadrág derékrészére.
x 1HPDMiQORWWKRJ\UXKDOHJ\HQDEDEDEĘUHpVD6QX]D3LFR
között.
x A Snuza Pico a ruha alatt használható, nem felette.
x $W~OVRNUXKDWRPStWKDWMDDULDV]WiVKDQJMiW*\Ę]ĘGM|QPHJ
róla, hogy biztosan hallható a riasztás, ha a baba fel van
öltöztetve, és/vagy be van takarva.
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8. 5(=*Ę5,$6=7É6

Megjegyzés: Ha az okostelefon csatlakozik a készülékhez, akkor minden
ILJ\HOPH]WHWpVpVULDV]WiV~J\PLQWDYDOyVLGHMĦDGDWRNOiWKDWyDND]
alkalmazásban. Megfigyelés alatt, ha 15mp-ig nem érzékel mozgást a
készülék, akkor a Snuza Pico rezegni kezd. Ha a hasi mozgást újraindul
DN|YHWNH]ĘPS-EHQDNNRUD0R]JiVWMHO]ĘIpQ\  SLURVDQYLOORJ
minden mozgásnál, jelezve, hogy volt egy 15mp-es mozgáskimaradás. A
UH]JĘULDV]WiVVDOLO\HQUH]JpVDNWLYiOiVPDMGVLNHUHVPR]JiV
~MUDLQGXOiVXWiQDPR]JiVWMHO]ĘOiPSD  SLURVDQ villog minden 2.mpben és egy csippanó hangot ad. Ez figyelmeztet arra, hogy három
alkalommal 15mp-re leállt a baba mozgása, majd a Snuza Pico rezgése
után újra mozogni kezdett. Megjegyzés:- A megfigyelés folytatódik a
UH]JĘULDV]WiVDODWWLV$UH]JĘIXQkció automatikusan bekapcsolt
állapotban van, amikor a Snuza Pico készüléket bekapcsolja.

9. ELEM
9.1 (OHPMHO]ę
+DD]HOHPPĦN|GpVN|]EHQOHPHUODNNRUD]HOHPMHO]ĘOHG  D]
alábbiak szerint villog:$]HOHPMHO]ĘIpQ\  SLURVDQYLOORJPLQGHQPS-ben és kétszer
csippan minden 60 mp-ben. Ha az elem töltöttségi szintje kritikusra
FV|NNHQD]HOHPMHO]ĘIpQ\SLURVDQYLOORJPLQGHQPS-ben és kétszer
csippan 10 mp-NpQW7|OWVHIHOD]HOHPHWDN|YHWNH]ĘKDV]QiODWHOĘWW
(lsd. 10.3. Elem töltése c. fejezet). A csippanás kikapcsolhatja a
Bekapcsoló(Power)/mode gomb egyszeri megnyomásával.
9.2 Elem élettartam
A Snuza Pico-EDQ~MUDW|OWKHWĘHOHPYDQpVNEKpWLJWDUWHJ\
töltéssel. Azonban az elem élettartama függ a használattól.
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9.3 Elem töltése
A Snuza Pico készülék tároló doboza egy egyedi dokkoló, ami feltölti
DEHpStWHWWHOHPHNHWD6QX]D3LFRHJ\V]HUĦHOKHO\H]pVpYHOD
dobozban.

10. KARBANTARTÁS
10.1 Ártalmatlanítás
A készüléket és a csomagolást az országban, az elemek
ártalmatlanítására vonatkozó megsemmisítési és újrahasznosítási
szabályok szerint kell eldobni és újrahasznosítani.
10.2 Tisztítás és tárolás
x )LQRPDQW|U|OMHOHHJ\QHGYHVUXKiYDODV]HQQ\H]ĘGpVHNHW
Enyhe szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
x Ne használjon más tisztítószert, mert azok káros vegyszereket
tartalmazhatnak.
x A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha
nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
x Szállításkor tartsa a Snuza Pico készüléket a tároló dobozban.
1HWiUROMDKRVV]DEELGHLJDW|OWĘGRER]EDQpVQHWiUROMDSiUiV
helyen.
x $]HOHPpOHWWDUWDPiQDNPHJĘU]pVpKH]:x Teljesen töltse fel a Snuza Pico-WPLHOĘWWKRVV]abb
LGĘUHHOUDNQi
x Ne engedje teljesen lemerülni a Snuza Pico készüléket
és ne hagyja lemerülve hosszabb ideig.
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11. PROBLÉMAMEGOLDÁS

11.1 EOOHQĘUL]]HD6QX]D3LFRKHO\HVHOKHO\H]pVpWDSHOHQNiQ OVG
6.fejezet Pelenka illeszkedése és 7.1. fejezet A Snuza Pico
elhelyezése).
11.2 (OHPSUREOpPD$]HOHPMHO]ĘIpQ\  SLURV.
Kérjük, hogy látogassa meg a www.snuza.com oldalt a további
információkért.

12. LEMONDÓ NYILATKOZAT
$YiViUOyNVDMiWNRFNi]DWXNUDIHOHOĘVVpJNUHKDV]QiOMiNDNpV]OpNHW
és a Snuza (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottai, ügynökei,
V]HU]ĘG|WWSDUWQHUHLNpSYLVHOĘLJ\iUWyLIRUJDOPD]yLpVHJ\HVOHWHL
618=$ QHPWDUWKDWyDNIHOHOĘVQHNVHPPLO\HQKiWUiQ\pUW
NiURVRGiVpUWYDJ\VpUOpVpUWDPLWDYHYĘYDJ\PiVV]HPpO\DNL
kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával,
elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a
YHYĘYDJ\PiVV]HPpO\DNpV]OpNKLEiMiEyOYDJ\PLQGHQMyWiOOiVEyO
vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a
IHOHOĘVVpJHNH]iOWDONL]iUWDNpVDYHYĘH]iOWDOVHPPLO\HQNiUSyWOiVUD
nem jogosult.

13. GARANCIA
A Snuza (Pty) Ltd garantálja, hogy ez a termék mentes az anyaghibáktól,
pVQHPKLEiVRGLNPHJDPĦN|GpVpEHQD]HUHGHWLYiViUOiVGiWXPiWyO
amit EORNNDOYDJ\V]iPOiYDOLJD]ROQLV]NVpJHVV]iPtWRWWHOVĘ
hónapban. A garanciális kötelezettség a termék cseréjére, javítására
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vonatkozik, de nem vonatkozik a szállítási költségekre. A garancia
kiterjed minden országra, ahol a terméket forgalmazzák. A termék
KDV]QiOyMDHOIRJDGMDD]HEEĘON|YHWNH]ĘIHOHOĘVVpJHW)HQQWDUWMXNDMRJRW
H]HQJDUDQFLiOLVMRJRNPHJYiOWR]WDWiViUDPLQGHQHOĘ]HWHVEHMHOHQWpV
nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik az elemre, a helytelen
alkalmazásra, manipulálásra, a helytelen has]QiODWEyOHUHGĘpVD
szállítási sérülésekre.

14. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
)&&PHJIHOHOęVpJLQ\LODWNR]DWD6QX]D3LFRNpV]OpNKH]pVDW|OWę
dokkolóhoz:Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részében leírtaknak.
Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik:
(1) a készülék nem okozhat káros interferenciát;
(2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett inteferenciát, beleértve azt
D]LQWHUIHUHQFLiWLVDPLQHPNtYiQDWRVPĦN|GpVWLGp]KHWHOĘ
Ez a készülék megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan
környezetben való kitettségére vonatkozó határértékeinek.
Kanadai szabályozási nyilatkozat a Snuza Pico készülékhez és a
W|OWęGRNNROyKR]:A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada RSS szabványainak.
Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik:
(1) a készülék nem okozhat káros interferenciát;
(2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett inteferenciát, beleértve azt
D]LQWHUIHUHQFLiWLVDPLQHPNtYiQDWRVPĦN|GpVWLGp]KHWHOĘ
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This device complies with the safety requirements for RF exposure in
accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions.
Cet appareil conforme avec les règlements et exigences des
radiofréquences en conformité avec CNR-102 5e édition pour condition
d’usage portative.
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15. TECHNIKAI ADATOK
BF típusú alkatrészek

CE jelzés az CE 1999/5/EC,
2001/95/EC, 89/336/EEC (TV
Rheinland)-QHNPHJIHOHOĘHQ
FCC jelzés a Federal
Communications Commission - USA
szerint

  

IC: 21736-01

Ez a készülék alkalmazza az
Industry Canada licence-exempt
RSS szabványait

IP52

A készülék burkolata cseppálló.
Készülék J\iULV]iPD D]HOVĘNpW
szám a gyártás évét jelöli)
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Lsd. Az Ártalmatlanítás c. fejezetet a
készülék ártalmatlanításával
kapcsolatban
Átlagos élettartam

A Snuza Pico áltagosan 5évig
PĦN|GLNDJ\iUWiVWyOV]iPtWYD

Környezeti feltételek

0HJHQJHGHWWN|UQ\H]HWLPĦN|GpVL
feltételek:
· +Ęmérséklet: 5 ºC és 40 ºC között
· Páratartalom: 15% és 93% között,
nem kondenzáló
· Légnyomás: 700HPA és 1060HPA
között

Megengedett környezeti
feltételek szállításkor és
WiUROiVNRUDYpGĘWRNEyONLYpYH
használatok között:

· 25 °C relatív páratartalom
szabályozás nélkül; és
+70°C 93%-os páratartalomnál, nem
lecsapódó

Áramforrás:

%HOVĘiUDPIRUUiV~

Elem specifikáció:

Lithium polymer

Hangnyomás szint:

85dBm 10cm-nél
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Kapcsolat:
A Snuza Pico PĦN|GpVpYHOYDJ\NDUEDQWDUWiViYDOHVHWOHJ
meghibásodással kapcsolatosan keressen minket:
Internet:
Email:
Tel:
Address:

www.snuza.com/contact.php
support<at>snuza.com
+27 (0)21 461 8530
Unit 11 Roeland Square, Roeland Street, Cape Town 8001,
South Africa
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