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Fontos
Olvassa el a használati útmutatót mielőtt használni kezdi 
a készüléket. Fontos: A Snuza Pico 2 egy babagondozási 
termék, nem orvostechnikai berendezés. Nem alkalmas 
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alkalmas együttalvásnál.
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1.  FONTOS - ELŐSZÖR OLVASSA EL!
A Snuza Pico 2 készüléket úgy tervezték, hogy ha alvásnál felcsípteti 
a baba pelenkájára, vagy a gyermek pizsamájára, akkor a baba 
légzőmozgását, a testhőmérsékletét, alvási pozícióját és alvási állapotát 
folyamatosan figyelni tudja. Ha csatlakoztatva van, akkor ezeket az 
információkat a Bluetooth kapcsolaton keresztül az Ön okos készülékére 
továbbítja. 
Legfeljebb 4 Snuza Pico 2 készüléket tud egyszerre egy okos 
készülékhez kapcsolni.
Egyidőben csak egy okos készülékkel tudja figyelni babáját.

MindiG:
Használjon megfelelő méretű pelenkát, hogy a 
Snuza Pico 2 készüléket biztonságosan el tudja 
rajta helyezni.
Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a 
Snuza Pico 2 felhelyezése előtt, hogy megfelelő 
vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét 
úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen 
rögzítse a hashoz.
A Snuza Pico 2 felcsíptetéséhez először emelje 
fel a felső kart a csipesz kinyitásához. Helyezze 
a csíptetőt a visszahajtott pelenkára úgy, hogy 
teljesen rátolja, közben tegye az ujját a  csipesz 
és a baba bőre közé, hogy a bőre ne csípődjön 
be a csipesz és a pelenka/ruha közé. A csecsemő 

bőre különösen rugalmas, így ez meglehetősen könnyen megtörténhet. 
Zárja be a csipeszt, és nyomja le a kart. És még egyszer győzödjön meg 
róla, hogy nem csípte be a baba bőrét.

Kapcsolja be a Pico 2 -t a bekapcsológomb rövid megnyomásával. 
Az összes jelzőfény villog, és egy indítási hang hallható. 
Alternatív megoldásként kapcsolja be a Pico 2 -t az alkalmazás 
bekapcsológombjának megnyomásával. Az indítási hang néma lesz, ha 
az alkalmazáson keresztül kapcsolta be. Közvetlenül az indítás után az 
akkumulátor jelzőfénye villog, jelezve az akkumulátor töltöttségi állapotát. 
Ha még nem csatlakozik az alkalmazásához, nyomja meg a "Csatlakozás" 
gombot az alkalmazás főképernyőn a telefonhoz való kapcsolódás 
megkezdéséhez.
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1.  IMPORTANT - PLEASE READ FIRST!
The Pico is designed to attach to your baby's diaper or child's pajama 
pants while they sleep and will continously monitor breathing motion, 
skin temperature, sleep position and sleep state.  If connected, the 
information is streamed to your smartphone via BLE (Bluetooth low 
energy) technology.

Up to four (4) Pico's can be linked to a smartphone at one time.

Only one (1) smartphone can monitor your baby at a time. 

ALWAYS:
Use the correct size diaper (nappy) to ensure that 
the Pico sits securely and squarely on the diaper.
To ensure a firm grip, fold the top of the diaper 
over before attaching the Pico. If neccesary, use 
the diaper adjusters to provide a snug fit around 
your baby's tummy.

To attach the Pico, lift the top lever to release the 
clip.  Slide the Pico onto the waistband or your 
child's pants or baby's diaper, placing your fingers 
between the clip and skin to ensure that the 
skin does not get pinched between the clip and 
clothing/diaper. A baby's skin is especially supple 

and this can happen quite easily.  Close the lever to secure the Pico into 
place. Double check to ensure that no skin is caught in the clip.

Switch the Pico on by briefly pressing the power button. All indicator lights 
will flash and a start-up tone will be heard.  Alternatively, switch the Pico 
on by pressing the power button in the app. The start-up tone will be silent 
if controlled via the app.  Immediately after the start-up sequence, the 
battery light will flash to indicate the battery state of charge.  If not already 
connected to your app, press the "Connect" button in the app overview 
screen to initiate the connection to your phone. 
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Annak érdekében, hogy a Pico 2 pontosan rögzítse a baba helyzetét, 
lépjen az alkalmazás beállításainak oldalára, és állítsa be, hogy a Pico 2 -t 
hol rögzítette a csecsemő pelenkáján vagy a gyermek pizsamanadrágján. 
A csecsemő alvási helyzetétől függően a Pico 2 -t a has bal vagy jobb 
oldalára is helyezheti. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Pico 2 pontosan fel 
van-e erősítve a nadrágra vagy a pelenkára.

Mindig kövesse a fenti lépéseket annak érdekében, hogy a baba légzési 
mozgásait pontosan megfigyelhessék és rögzíthessék.

MeGjeGYzés:
Óvatosan kezelje a Snuza Pico 2 -t, hogy elkerülje a csipesz sérülését. 
Mindig tartsa a töltő dobozban utazás során.
A téves riasztások elkerülése érdekében mindig szüneteltesse a Pico 2 -t 
szoptatás, pelenkacsere esetén, vagy amikor gyermekét a karjaiban tartja.
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2.  INTRODUCTION

This equipment is intended to be operated by the baby or child’s caregiver. 
The caregiver must have a good understanding of the instructions and 
safety measures within the user manual. Please familiarize yourself with 
the instructions and share with anyone caring for your baby or child.

Home Safety:
The Pico safely and conveniently monitors your baby's breathing motion 
while sleeping to provide an early intervention opportunity when irregular 
breathing motion is detected.
The Pico should be clipped onto your baby's diaper (nappy) or child's 
pajama pants. No cords, wires, sensor pads, or external power are 
required. The Pico is not suitable for co-sleeping or bed sharing.
The Pico detects even the slightest breathing movement and will alert 
you if your baby’s breathing movement stops for a period of 20 seconds. 
The Pico will first vibrate gently after 15 seconds in an attempt to rouse 
the baby.

Intended Use:

Intended User:

Use Environment:

The Pico is a portable baby breathing motion monitor which safely 
and conveniently monitors your baby or child's breathing motions 
while sleeping.

Ezt a berendezést a gyermek gondviselője általi használatra ajánlják. A 
gondviselőnek alaposan meg kell értenie az útmutatásokat és a biztonsági 
intézkedéseket a használati útmutatóban. Kérjük, ismerkedjen meg az 
utasításokkal, és ossza meg mindenkivel, aki gondozza gyermekét.

Otthoni biztonság:
A Snuza Pico 2 biztonságosan és kényelmesen figyeli a gyermeke 
légzőmozgását alvás közben, hogy lehetőséget adjon egy korai 
beavatkozásra, ha szabálytalan légzőmozgást érzékel.
A Snuza Pico 2 -t a baba pelenkájára kell csíptetni; nincsenek vezetékek, 
zsinórok, érzékelő lapok, és nem szükséges hozzá külső áramforrás.
A Snuza Pico 2 nem alkalmas együttalvásnál, vagy egy ágyban alvásnál.
A Snuza Pico 2 érzékeli a finom légzőmozgásokat és riaszt, ha nem 
érzékel mozgást 20mp-ig.
A Snuza Pico 2 15 mp mozgáskimaradás után rezeg.

Rendeltetésszerű használat:

Felhasználó:

Használati környezet:

A Snuza Pico 2 egy hordozható babafigyelő, amely biztonságosan és 
kényelmesen figyeli gyermeke légzőmozgását alvás közben.

2.  BEMUTATKOZÁS

smart sleep monitor
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Ha a rezgéssel sikerült felébreszteni a babát, és érzékeli a készülék 
a légzést, akkor a Snuza Pico 2 folytatja a mozgás megfigyelését. 
Három rezgés után, a Rezgő riasztás megszólal, hogy figyelmeztesse 
Önt, hogy gyermeke légzőmozgása 3 alkalommal is megállt 15mp-re. 
A rezgő riasztást egy rövid csippanás és a piros mozgást jelző led (1 
2mp-kénti villogása jelzi. A rezgő riasztás alatt is tovább folytatódik a 
megfigyelés, de szükséges, hogy a gondozó megvizsgálja a gyermeket. 
A rezgő riasztás újraindítható a készülék ki- majd bekapcsolásával. Az 
ismételt rezgő riasztás esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni az 
alkalmazást. Minden 15mp-es rezgő riasztás figyelmeztetés megjelenik 
az okos telefon alkalmazásban. 
A Snuza Pico 2 figyeli a baba helyzetét is, és bőrének hőmérsékletét is. 
Emlékeztetőül, a bőr hőmérséklete eltérhet a testhőmérséklettől.
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3.  ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ELLENJAVALLATOK

• Ez a készülék nem alkalmas betegség vagy állapot, mint pl. obstruktív 
apnoé megelőzésére vagy megfigyelésére.

• Külső forrásból előforduló mozgásokat, mint  pl. babakocsi tolása, 
járműben utazás, vagy repülés, a Snuza Pico 2 érzékelője érzékelheti.  
Ne hagyatkozzon a Snuza Pico 2 re, ha mozgások fordulhatnak elő külső 
forrásokból.

• 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.

• Rádiófrekvenciás készülékek,  mint pl. mobiltelefonok, babaőrzők, 
kamerás babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, adó-vevők, vezeték 
nélküli routerek, stb. interferenciát okozhatnak a készülék légzés- 
vagy mozgásfigyelési működésében. Ne helyezze a készüléket 
2m-nél közelebb ilyen rádiófrekvenciás készülékhez, vagy elektromos 
kábelekhez.

• A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.
• Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
• Az apró részek, melyeket nem rendeltetésszerű használat során 

távolítanak el, fulladást okozhatnak.
• Abban az esetben, ha a baba bőre érzékennyé válik ott, ahol a 

készülék érintkezik a baba bőrével, olvassa el a 7.11 fejezetet. Ha a 
bőrérzékenység továbbra is fennáll, lépjen velünk kapcsolatba az info@
snuza.hu címen.

• Tartsa távol a háziállatoktól, kártevőktől és más gyermekektől, mert a 
károsodás nem megfelelő működést okozhat.

• Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (5).
• Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
• Ne használjon szükségtelenül nagy erőt a csipesz hajlításához/

kinyitásához/összezárásához (11).
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4.  A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

elÖlnézet

Hátulnézet

1 - Elemjelzo fény
2 - Mozgást jelzo fény (légzés)
3 - Riasztást jelzo fény
4 - Bluetooth és Értesítések fény
5 - Hangszóró nyílások
6 - Bekapcsoló / Mód gomb
7 - Csipteto fogantyú

8 - Érintésmentes érzékelo
9 - Tölto érintkezok
10 - Borhomérséklet érzékelo
11 - Csipteto

English
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4.   PARTS IDENTIFICATION

FRONT

BACK

smart sleep monitor
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12 - Tölto kábel
13 - Bekapcsolást jelzo fény
14 - Dokkolo

smart sleep monitor
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. 5 GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: Pico 2 töltés
Csatlakoztassa a kábelt a töltő dokkolóhoz. Győződjön meg róla, hogy a  
Pico 2 készülék a töltő dokkolón van, és zárja le a doboz fedelét. 
Hagyja a Snuza Pico 2 -t tölteni 1 órán át.
2. lépés: töltse le a snuza Connect alkalmazást
A Snuza Connect alkalmazás elérhető iOS-en és Androidon.
Okoskészülék minimum követelmények:
- Legyen támogatott:

• Bluetooth 4.0
• Apple készülékek: iOS 8.0 vagy újabb
• Android készülékek: Android 5.0 vagy újabb

3. lépés: snuza Pico 2 regisztráció
A megerősítő e-mail-t a kiválasztott e-mail címére küldik. Ha megerősítette  
a regisztrációt, akkor a Snuza weboldalra léphet, ahol hozzáadhatja a  
Pico 2 készülékét.
Adja hozzá a Pico 2 készülékét a Pico 2 képre kattintva, és töltse ki a 
szükséges mezőket. A gyári számot a Snuza Pico 2 készülék oldalán 
(ha felhajtja a csipeszt), vagy a csomagolás oldalán találja.
4. lépés: snuza Pico 2 elhelyezése
Mielőtt elhelyezi a Snuza Pico 2 -t, hajtsa le a pelenka felső részét, és 
győződjön meg róla, hogy elég szorosan illeszkedik.
Nyissa fel a Snuza Pico 2 csipeszét.
Amikor felteszi a Snuza Pico 2 készüléket a pelenkára, akkor tegye az  
ujjait a baba pelenkája és a baba bőre közé. Ezáltal megelőzheti,  
hogy becsípje a baba bőrét. Rögzítse a helyére a Pico 2 -t.
Ellenőrizze, hogy a csipesz megfelelően zár, és jól van elhelyezve a 
pelenkán.
5. lépés: kapcsolja be a Pico 2 -t és kezdje el a megfigyelést
Kapcsolja be a Pico 2 -t a bekapcsológomb rövid megnyomásával, míg  
az összes jelzőfény villog, és egy indítási hang hallható.
Alternatív megoldásként kapcsolja be a Pico 2 -t az alkalmazás 
bekapcsológombjának megnyomásával.
Közvetlenül az indítás után az akkumulátor jelzőfénye zölden villog,  
jelezve, hogy az akkumulátor fel van töltve.
Csatlakoztassa a Pico 2 -t az okostelefonhoz a főképernyőn a bekapcsoló 
gomb megnyomásával. Most már elkezdheti gyermeke megfigyelését az 
okostelefonjáról. Ha megfigyelés közben szüneteltetnie kell a Pico 2 -t,  
akkor vagy nyomja meg az alkalmazás szüneteltetését, vagy csiptesse le  
a készüléket, várjon egy sípolásra, és nyomja meg egyszer a 
bekapcsológombot. A megfigyelés folytatásához vagy nyomja meg az 
alkalmazás lejátszás gombját, vagy csiptesse vissza a készüléket.
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A snuza Pico 2 alapfunkciói
A mozgás érzékelő fény zölden villog minden mozgásérzékelésnél.
Ha nem érzékel mozgást 15mp-ig, akkor a Snuza Pico 2 rezegni kezd.
Ha további 5mp-ig nem érzékel mozgást, akkor a Snuza Pico 2 készülék 
hanggal riaszt, figyelmeztetve Önt, hogy ellenőrizze gyermekét.

A snuza Pico 2 alapfunkciói
A Snuza Connect alkalmazás arra lett kifejlesztve, hogy valós időben 
tájékoztassa Önt babája állapotáról. Állítsa be igényei szerint a 
figyelmeztetéseket az applikáció beállításaiban.

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.

Ellenőrizze, hogy az okos készüléke csatlakozva van az alkalmazáshoz, 
hogy minden értesítést és figyelmeztetést megkapjon.

. 6 PELENKA ILLESZKEDÉSE ÉS ELHELYEZÉSE
A megfelelő pelenkázás alapvető a Snuza Pico 2 - működéséhez. A 
pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre 
mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Snuza Pico 2 -t 
csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy 
hogy a felső része éppen 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 2 -t a 
köldök és a matrac közé kell helyezni középre.

• Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy altassa a 
babát a hátán. Helyezze a Pico 2 -t a baba hasának közepe közelébe 
(1)

• Ha babája inkább a bal oldalán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 4. 
vagy 2. pozícióba.

• Ha babája inkább a jobb oldalán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 5. 
vagy 3. pozícióba.

• Ha babája inkább a hasán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 4. vagy 5. 
pozíció közelébe.
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. 7 MŰKÖDÉS

 7.1 A snuza Pico 2 elhelyezése
Ha csatlakoztatja a Snuza Pico 2 készüléket, tegye az ujjait a 
baba pelenkája és a baba bőre közé. Győződjön meg róla, hogy a 
készüléket biztonságosan felcsíptette a pelenkára elkerülve a baba 
bőrét, hogy ne sértse meg a babát a felcsíptetéskor.

Csíptesse fel a Snuza Pico 2 -t a pelenkára, a csipeszt teljesen 
rátolva a pelenkára. Emelje fel az első kart (7) a csipesz kinyitásához. 
Helyezze a csipeszt a visszahajtott pelenkára úgy, hogy teljesen rátolja 
a csipeszt. Csukja le a kart, és zárja be a csipeszt az alábbiak szerint:

Győzödjön meg róla, hogy a Snuza Pico 2 közel van a baba hasához 
a köldök környékén, vagy a különböző alvási pozíciókban 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

A Snuza Pico 2 -ben beépített riasztás van, ha a csipesz használat 
közben kinyílik. Mielőtt a riasztás megtörténik, a Snuza Pico 2 7mp-ig 
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.

NAPPY

SKIN
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. 7 OPERATION 

 7.1 Fitting your Pico
When attaching the Pico you should put your fingers in between the 
baby’s nappy and the baby’s skin. Make sure that the monitor is clipped 
securely onto the diaper and away from the baby’s skin when clipping 
on in order not to harm the baby.

Clip the Pico all the way onto the diaper to the full extent of the clip. 
To attach lift the front lever to release the clip. Place the clip over the 
folded diaper to the full extent of the clip. Close the clip and click the 
locking lever closed as shown:

Make sure that the Pico is close to the baby’s tummy around the belly 
button area, although closer to the sides may suit different sleeping 
positions. The World Health Organisation (WHO) recommends that 
babies be placed to sleep on their back unless advised otherwise by a 
doctor. http://www.who.int/en/

• Place on tummy for back sleepers
• Place on side of tummy for belly sleepers

The Pico has a built-in alarm to indicate if the clip has been opened 
while in use. Before the alarm occurs, the Pico will beep slowly for 7 
seconds to warn you to switch it off or to activate the pause function. If 
the clip remains open for a further 3 seconds, the Clip Open Alarm will 
be activated.

NAPPY

SKIN
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 7.2 Be/kikapcsolás
A Snuza Pico 2 készüléket bekapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6) 
rövid megnyomásával, és kikapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6) 
megnyomásával és 2mp-ig történő nyomva tartásával. A megfelelő 
indítási és kikapcsolási hangot fogja hallani. (lsd. 7.5 fejezet)

Másik lehetőségként, a Snuza Pico 2 készüléket be- 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 2 -t arra tervezték, hogy figyelje a baba légzőmozgását, 
bőrének hőmérsékletét és a testhelyzetét, amíg alszik. Azonban, 
hogy elkerülje a téves riasztást, amikor nem alszik (mint pl. szoptatás 
alatt, vagy pelenkacsere közben, stb.), a "szünet" funkció lehetővé 
teszi, hogy szüneteltesse a megfigyelést 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 2 tároló doboza (12) egy olyan dokkoló, amire 
egyszerűen ráhelyezve feltölti a Snuza Pico 2 beépített akkumulátorát 
a dobozban.

 7.5 Jelzőfények - indítási és kikapcsolási sorrend
Bekapcsolás a bekapcsoló gombbal:
Ha a Snuza Pico 2 -t a bekapcsoló gombbal (6) bekapcsolja, a 
jelzőfények (1,2,3,4) felvillannak balról jobbra sorrendben, amit az 
indítási hang követ. Közvetlenül az indítási hang után az elemjelző 
fény (1) villog, hogy jelezze az elem állapotát, miután bekapcsolta. Az 
elemjelző fény a következőket jelenti:
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Bekapcsolás az alkalmazással:
Ha a Snuza Pico 2 -t az alkalmazáson keresztül kapcsolja be, akkor 
nincs indítási dallam, de a jelzőfények felvillannak a megfelelő 
sorrendben. Az elem töltöttségi információ megjelenik az applikáció 
oldalán, így nem szükséges távolról megfigyelni az elem jelzőfényt 
bekapcsoláskor. Kikapcsolás a gombbal - Ha a Snuza Pico 2 -t a 
gombbal kikapcsolja, akkor a jelzőfények jobbról balra felvillannak, és 
kikapcsolási dallamot fog hallani.

Kikapcsolás az alkalmazással - Ha a Snuza Pico 2 -t az alkalmazáson 
keresztül kapcsolja ki, akkor nincs hang, de a jelzőfények felvillannak a 
megfelelő sorrendben.

 7.6 mozgást jelző fény
A mozgást jelző led (2) villog, ha mozgást érzékel.

 7.7 Bluetooth kapcsolat

Zöld Erős légzőmozgásjelet érzékel

Sárga Gyenge légzőmozgásjelet érzékel

Piros Nagyon gyenge légzőmozgásjelet érzékel

Zöld Elem jó

Sárga Az elemtöltöttség alacsony, de még pár órát működik

Piros

Az elem töltöttsége nagyon alacsony, fel kell tölteni. A 
piros fényt a kikapcsolási hang követi - az elem lemerült a 
működéshez, és a Snuza Pico 2 automatikusan kikapcsol. 
Kérjük, hogy töltse fel rögtön.

Bluetooth 
jelzőfény (4)

Kék: Minden 2 mp-ben kéken villog, ha az 
okostelefonhoz/tablethez csatlakozik

Rózsaszín
Rózsaszínűen villog minden 2mp-ben a 
szüneteltetés alatt

Rózsaszínnel 
villog

Egymás után hatszor rózsaszínűen villog az 
indítás után, hogy figyelmeztesse Önt egy fontos 
értesítésre a szerveren. Nézze meg ezt a fontos 
üzenetet a Snuza Connect oldalon a belépés után 
(connect.snuza.com)
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 7.8 elem jelzőfények
Indításkor - lsd. feljebb a "Bekapcsolási és kikapcsolási jelzőfények" 
résznél

Ha az elem töltöttségi szintje alacsony (mialatt a Snuza Pico 2 be van 
kapcsolva):
Az elem jelzőfény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer csippan 
minden 60. mp-ben

Ha az elem töltöttségi szintje kritikus (mialatt a Snuza Pico 2 be van 
kapcsolva):
Az elem jelzőfény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer csippan 
minden 10. mp-ben

Töltés közben:
Amíg tölt, addig az elem jelzőfény zölden villog.
Ha a töltés befejeződött, akkor az elem jelzőfény a Snuza Pico 2 
készüléken folyamatosan zölden világít.

 7.9 Riasztások és figyelmeztetések
Felhívjuk figyelmét: A gondozónak haladéktalanul el kell látnia 
a babát, ha megszólal a riasztás. A figyelmeztetéseket és a 
riasztások beállításait az alkalmazás beállításainak szerkesztésével 
testreszabhatja. A Pico 2 riaszt minden kritikus eseményről, függetlenül 
attól, hogy a Pico 2 csatlakozik-e az alkalmazáshoz, vagy sem. A 
telefon csak akkor jelzi a figyelmeztetéseket és riasztásokat, ha 
Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2 - höz.

Rezgés: Ha nem érzékel légzőmozgást 15mp-ig, akkor a Pico 2 
rezegni kezd.

légzéskimaradás miatti riasztás:
Ha 20mp-ig nem érzékel légzőmozgást, akkor a Pico 2 riasztani kezd, 
és a Mozgást jelző lámpa villogni kezd

Alacsony légzésszám riasztás:
Ez a riasztás az alkalmazásban konfigurálható, és riaszt, amikor a 
légzés mozgási sebessége a beállított küszöbérték alá esik vagy fölé 
emelkedik. Ez a figyelmeztetés csak az okostelefonon jelenik meg, és 
csak akkor hallható, ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2 - höz.
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hallható "kattogás":
Ez a funkció arra készteti a Pico 2 -t, hogy minden légzőmozgásnál 
hallható "kattogás" hangot bocsásson ki. Ezt a funkciót vezérelheti az 
alkalmazásban a Légzésőmozgás beállítások alatt, vagy magával a 
Pico 2 -vel a Bekapcsoló / Mód gomb rövid megnyomásával (6). A gomb 
minden egyes megnyomásakor a "kattogás" hangereje növekszik, a 
negyedik megnyomásával kikapcsolja, hosszabb hangjelzéssel.

Bőr hőmérséklete:
Az alkalmazásban beállítható a riasztás, ha a bőr hőmérséklete a 
beállított küszöbérték alá esik vagy fölé emelkedik. Ez a figyelmeztetés 
csak az okostelefonon jelenik meg, és csak akkor hallható, ha Bluetooth-
on keresztül csatlakozik a Pico 2 - höz.

testhelyzet:
Ez a riasztás beállítható az alkalmazásban, hogy értesítse Önt, amikor 
a baba egy meghatározott testhelyzetbe kerül, például hasra fordul, 
ami nem ajánlott a biztonságos alvási technikák részeként. Ez a 
figyelmeztetés csak az okostelefonon jelenik meg, és csak akkor hallható, 
ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2 - höz.

Csiptető nyitva:
Abban az esetben, ha a csiptető véletlenül kinyílik megfigyelés közben, 
figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha nem csukódik vissza 20mp-en 
belül, akkor folyamatosan 3 sípoló hang hallható és a figyelmeztető 
jelzőfény is villog.

leesés:
Ez a riasztás megjelenik a Pico 2 - n és az okostelefonon is, ha 
csatlakoztatva van. Ez a risztás figyelmezteti Önt, ha esést észlel a Pico 
2 - n. Ez a funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva a Pico 2 - n, 
de kikapcsolható az alkalmazásban a Pico 2 beállításaiban.

a telefon hangereje alacsony: 
Ha a telefon hangerejét túl alacsonyra állítja, egy alkalmazáson belüli 
értesítés figyelmezteti Önt. Hangosítsa fel a telefon hangerejét, hogy 
biztosan hallja az összes értesítést. Az okostelefonon lévő alkalmazás 
a fenti riasztások mellett riaszt. Beállíthatja az alacsony és a magas 
bőrhőmérséklet miatti, a légzésszám miatti és a testhelyzet miatti 
riasztásokat.
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 7.10töltést jelző fények
Ha a töltő csatlakozik az áramforráshoz, akkor az áramforráshoz 
csatlakoztatva jelzőfény (14) a dokkolón világít. Ez a jelzőfény nem 
változik, ha a Snuza Pico töltőn van, vagy nincs. Ez csak azt jelzi, hogy 
a töltő áram alatt van. Annak meghatározásához, hogy a Snuza Pico 
tölt-e a dokkolón, lásd az előző részt.

 7.11 Ruházat
A Snuza Pico 2 -t felcsíptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, 
vagy a rugalmas bugyi/nadrág derékrészére.

Nem ajánlott, hogy ruha legyen a baba bőre és a Snuza Pico 2 között. 
A Snuza Pico 2 a ruha alatt használható, nem felette.

A túl sok ruha tompíthatja a riasztás hangját. Győződjön meg róla, 
hogy biztosan hallható a riasztás, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy 
be van takarva.
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 1.1 RezGő Riasztás 
Megjegyzés: Ha az okostelefon csatlakozik a készülékhez, akkor minden 
figyelmeztetés és riasztás úgy, mint a valós idejű adatok láthatóak az 
alkalmazásban. Megfigyelés alatt, ha 15mp-ig nem érzékel mozgást a 
készülék, akkor a Snuza Pico 2 rezegni kezd. Ha a mozgás újraindul a 
következő 5mp-ben, akkor a Mozgást jelző fény (2) pirosan villog minden 
mozgásnál, jelezve, hogy volt egy 15mp-es mozgáskimaradás. A rezgő 
riasztással 3 ilyen rezgés aktiválás majd sikeres mozgás újraindulás 
után a mozgást jelző lámpa (2) pirosan villog minden 2.mp-ben és egy 
csippanó hangot ad. Ez figyelmeztet arra, hogy három alkalommal  
15mp-re leállt a baba mozgása, majd a Snuza Pico 2 rezgése után újra 
mozogni kezdett. Megjegyzés:- A megfigyelés folytatódik a rezgő riasztás 
alatt is. A rezgő funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor 
a Snuza Pico 2 készüléket bekapcsolja.
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. 9 AKKUMULÁTOR

 9.1 elemjelző fény
Ha az elem működés közben lemerül, akkor az elemjelző led (1) az 
alábbiak szerint villog:

Az elemjelző fény (1) pirosan villog minden 5.mp-ben és kétszer 
csippan minden 60 mp-ben. Ha az elem töltöttségi szintje kritikusra 
csökken az elemjelző fény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer 
csippan 10 mp-ként. Töltse fel az elemet a következő használat előtt 
(lsd. 10.3. Elem töltése c. fejezet). A csippanást kikapcsolhatja a 
Bekapcsoló (Power)/mode gomb egyszeri megnyomásával.

 9.2 elem élettartam
A Snuza Pico 2 -ben újratölthető elem van, és kb. 40óráig tart egy 
töltéssel. Azonban az elem élettartama függ a használattól. A Pico 2 
akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében töltse fel a 
Pico 2 készüléket legalább 5 havonta.

A Snuza Pico 2 készülék tároló doboza egy egyedi dokkoló, ami feltölti 
a beépített elemeket, a Snuza Pico 2 egyszerű elhelyezésével a 
dobozban. 
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. 10 KARBANTARTÁS

 10.1ártalmatlanítás:
A készüléket és a csomagolást az országban, az elemek 
ártalmatlanítására vonatkozó megsemmisítési és újrahasznosítási 
szabályok szerint kell eldobni és újrahasznosítani.

 10.2tisztítás és tárolás:
• Finoman törölje le egy nedves ruhával a szennyeződéseket. Enyhe 

szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
• Ne használjon más tisztítószert, mert azok káros vegyszereket 

tartalmazhatnak.
• A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves 

lesz, törölje rögtön szárazra.
• Szállításkor tartsa a Snuza Pico 2 készüléket a tároló dobozban. Ne 

tárolja hosszabb ideig a töltő dobozban és ne tárolja párás helyen.

Az elem élettartamának megőrzéséhez:
• Teljesen töltse fel a Snuza Pico 2 -t, mielőtt hosszabb időre elrakná.
• Ne engedje teljesen lemerülni a Snuza Pico 2 készüléket és ne 

hagyja lemerülve hosszabb ideig.
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. 12 LEMONDÓ NYILATKOZAT

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket. 
A Snuza International (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottai, 
ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és 
egyesületei ("SNUZA") nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, 
károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, 
aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, 
elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a 
vevő vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, 
vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a 
felelősségek ezáltal kizártak. A vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem 
jogosult.

. 11 PROBLÉMAMEGOLDÁS

 11.1 helytelen elhelyezés
Elhelyezését a pelenkán (lsd. 6.fejezet Pelenka illeszkedése és 7.1. 
fejezet A Snuza Pico 2 elhelyezése).

 11.2 elem hiba
Az elemjelző fény (1) piros
Kérjük, hogy látogassa meg a www.snuza.com oldalt a további 
információkért.
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. 13 GARANCIA

A Snuza International (Pty) Ltd garantálja, hogy ez a termék mentes 
az anyaghibáktól, és nem hibásodik meg a működésében az 
eredeti vásárlás dátumától, amit blokkal vagy számlával igazolni 
szükséges, számított első 12 hónapban. A garanciális kötelezettség 
a termék cseréjére, javítására vonatkozik, de nem  vonatkozik a 
szállítási költségekre. A garancia kiterjed minden országra, ahol 
a terméket forgalmazzák. A termék használója elfogadja az ebből 
következő felelősséget. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális jogok 
megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia 
nem vonatkozik az elemre, a helytelen alkalmazásra, manipulálásra, a 
helytelen használatból eredő és a szállítási sérülésekre.

. 14 szABálYOzási inFORMáCiÓk

FCC megfelelőségi nyilatkozat a snuza Pico 2 készülékhez és a töltő 
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 az 

interferenciát is, ami nem kívánatos működést idézhet elő.
Ez a készülék megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való 
kitettségére vonatkozó határértékeinek. Kanadai szabályozási nyilatkozat a Snuza 
Pico 2 készülékhez és a töltő dokkolóhoz

Canadian regulatory statement for the Pico 2 and charging cradle.
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 az 

interferenciát is, ami nem kívánatos működést idézhet elő.
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 portatif
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. 15 TECHNIKAI ADATOK

English

Page 21

. 15 TECHNICAL DESCRIPTION

Type BF applied part

CE marking according to CE 
5/1999/EC, 95/2001/EC, 336/89/
EEC (TV Rheinland)

FCC marking according to Federal 
Communications Commission - 
USA

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water

IC: 21736-01
This device complies with industry 
Canada licence-exempt RSS 
standard(s)

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water
Device Serial Number (the first 
two numbers indicate the year of 
manufacture

See the Disposal section for 
proper disposal of the monitor

Typical Service Life:
Snuza The Pico has an expected 
service life of 5 years from the date 
of manufacture.

BF típusú alkatrészek

CE jelzés az CE 5/1999/EC, 
95/2001/EC, 336/89/EEC (TV 
Rheinland)-nek megfelelően

FCC jelzés a Federal 
Communications Commission - 
USA szerint.

IP52 A készülék burkolata cseppálló

IC: 21736-01
Ez a készülék alkalmazza az 
Industry Canada licence-exempt 
RSS szabványait

English
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. 15 TECHNICAL DESCRIPTION

Type BF applied part

CE marking according to CE 
5/1999/EC, 95/2001/EC, 336/89/
EEC (TV Rheinland)

FCC marking according to Federal 
Communications Commission - 
USA

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water

IC: 21736-01
This device complies with industry 
Canada licence-exempt RSS 
standard(s)

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water
Device Serial Number (the first 
two numbers indicate the year of 
manufacture

See the Disposal section for 
proper disposal of the monitor

Typical Service Life:
Snuza The Pico has an expected 
service life of 5 years from the date 
of manufacture.

Készülék gyári száma (az első két 
szám a gyártás évét jelöli)

English
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. 15 TECHNICAL DESCRIPTION

Type BF applied part

CE marking according to CE 
5/1999/EC, 95/2001/EC, 336/89/
EEC (TV Rheinland)

FCC marking according to Federal 
Communications Commission - 
USA

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water

IC: 21736-01
This device complies with industry 
Canada licence-exempt RSS 
standard(s)

IP52
IP52 The enclosure of the monitor 
is protected against the ingress of 
dripping water
Device Serial Number (the first 
two numbers indicate the year of 
manufacture

See the Disposal section for 
proper disposal of the monitor

Typical Service Life:
Snuza The Pico has an expected 
service life of 5 years from the date 
of manufacture.

Lsd. Az Ártalmatlanítás c. fejezetet 
a készülék ártalmatlanításával 
kapcsolatban

Átlagos élettartam: A Snuza Pico 2 áltagosan 5évig 
működik a gyártástól számítva.

Környezeti feltételek:

Megengedett környezeti működési 
feltételek:
· Hőmérséklet: 5 ºC és 40 ºC 
között.
· Páratartalom: %15 és %93 
között, nem kondenzáló,
· Légnyomás: 700HPA és 1060HPA 
között 
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Megengedett környezeti 
feltételek szállításkor és 
tároláskor a védőtokból 
kivéve használatok 
között:

·  25 °C relatív páratartalom 
szabályozás nélkül; és

·  °70+C -%93os páratartalomnál, 
nem lecsapódó;

Áramforrás: Belső áramforrású
Elem specifikáció: Lithium Polymer

Hangnyomás szint: 85dBm 10cm-nél



Kapcsolat:
A Snuza Pico 2 működésével vagy karbantartásával, esetleg 

meghibásodással kapcsolatosan keressen minket:

Weboldal:
www.snuza.com/contact.php  vagy www.snuza.hu

Email:
support@snuza.com

Telefon:
 +27 (0)21 461 8530

Cím:
Unit 8 - 11 Roeland Square,

Roeland Street,
Cape Town 8001,

South Africa


