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1. ÖNEMLİ - ÖNCELİKLİ OLARAK OKUYUN!
Snuza Pico, bebeğinizin uykusu esnasında bezine tutturularak
hareket oranı, vücut sıcaklığı ve vücut pozisyonunun devamlı
olarak izlenmesi ve bu verilerin düşük enerji teknolojisi ile akıllı
cihazınıza Bluetooth yoluyla aktarılmasını sağlayan bir takip
cihazıdır.
** Her kullanıcı, aynı anda tek bir akıllı cihazla eşleştirilebilen, 4
Snuza Pico ile sınırlandırılmıştır.
** Snuza Pico'ya aynı anda 1'den fazla cihaz bağlanamaz.
HER ZAMAN:
Snuza Pico'nun bezde sabit bir şekilde
durmasını sağlamak için doğru ölçülerde bez
kullanın.
Snuza Pico'yu takmadan önce bezin üst
kısmını kıvırın ve yapışkan bantları
kullanarak bezin bebeğin beline tam
oturmasını sağlayın.
Snuza Pico'yu tutturmak için mandala
basarak klipsi kaldırın. Klipsi aşağıya doğru
katlanmış olan bezin üzerine tamamen
geçecek şekilde tutturun. Mandalı kapatın ve kilitleyin. Klipsin
beze takıldıktan sonra tam olarak kapandığından emin olun.
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Cihazı başlatmak için güç düğmesine basın; başlama sinyali
Snuza Pico'nun açıldığını bildirecektir. Akıllı cihazınızda
uygulamaya giriş yapın. Snuza Pico akıllı cihazınızdaki uygulama
ile senkronize olacak ve veriler ekranda görülecektir. Not:
Uygulama otomatik olarak senkronize olmazsa refresh butonuna
basın.
Doğru vücut pozisyon bilgisi için, ayarlar (settings) sayfasına
giderek Snuza Pico'nun bezde nereye takıldığını işaretleyin.
Snuza Pico'nun beze sıkı bir şekilde tutturulduğundan emin olun.

Bebeğinizin abdominal hareketlerinin takip edildiğinden emin
olmak için her zaman yukarıdaki aşamaları takip edin.
NOT:
Snuza Pico'nun mandalının zarar görmemesi için cihazı dikkatle
kullanın. Seyahat esnasında cihazı daima şarj ünitesi içinde
muhafaza edin.
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2. GİRİŞ

Kullanım Amacı:
Snuza Pico bebeğiniz uyuduğu esnasa karın hareketlerini kolay ve
güvenli bir şekilde takip eden taşınabilir bebek hareket takip cihazıdır.
Kullanıcı:
Cihaz bebek bakanların kullanımı için tasarlanmıştır. Kullanıcıların
kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları ve güvenlik önlemlerini
tamamıyla okuyup anlamaları gerekmektedir.
Kullanım Ortamı:
Ev içi
Snuza Pico, bebeğiniz uyuduğu sırada karın hareketlerini güvenle takip
ederek solunumda meydana gelebilecek herhangi bir aksama halinde
erken müdahale fırsatı yaratmaktadır.
Snuza Pico'nun bebeğinizin bezine sıkı bir şekilde tutturulması önemlidir.
Ek olarak bant, kablo, sensör pedi, düz zemin veya harici güç
3

gerektirmemektedir. Snuza Pico bebeğinizle beraber aynı yatakta
uyurken kullanıma uygun değildir.
Snuza Pico, en ufak karın hareketini dahi algılayarak bebeğinizin hareketi
20 saniye boyunca algılanamadığı takdirde size uyarı verecektir. Snuza
Pico ilk 15 saniyeden sonra hafifçe titreşim verir.
Titreşimle uyandırma başarılı olur ve solunum algılanırsa Snuza Pico
bebeğin hareketlerini takip etmeye devam edecektir. 3 defa Titreşimle
Uyandırma işleminin ardından, Uyandırma Alarmı size bebeğinizin karın
hareketlerinin 3 defa 15 saniyelik periyotlarla aksadığını bildirir.
Uyandırma Alarmı kısa sinyal sesi ve Hareket Gösterge Lambasının (1) 2
saniyede bir kırmızı yanmasıyla anlaşılır.Uyandırma Alarmının aktif
olduğu durumda solunum takibi devam eder ancak bakıcının bebeği
kontrol etmesi gerekmektedir.Uyandırma Alarmı cihaz kapatılıp açılarak
sıfırlanabilir. Cihazın bu özelliği akıllı telefonunuzda bulunan uygulama
üzerinden kapatılabilir. 15 saniye sonunda gerçekleşen her Uyandırma
Alarmı akıllı cihaz uygulaması üzerinden size bildirilecektir.
Snuza Pico aynı zamanda bebeğinizin pozisyonu ve cilt sıcakığını ölçer.
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3. ÖNLEMLER VE KONTRA ENDİKASYONLAR
Cihaz Obstüktif Apne gibi durum veya hastalıkların önlenmesi veya
takibi için kullanıma uygun değildir.
Uçak, araba veya puset gibi harici kaynaklardan gelen hareket Snuza
Pico sensörü tarafından algılanacağından cihazın bunlar gibi
hareket/titreşim kaynaklarının olması durumunda kullanılması doğru
değildir.
Takip edilen bebeğin kendi yatağında yatar durumda olması
gerekmektedir. Bebeğiniz ile aynı yatakta uyumanız durumunda
cihazın sensörü sizden kaynaklanabilecek hareketleri
algılayacağından bebeğinizin solunumunda aksama olsa dahi sizi
uyarmayabilir.
Cep telefonları, sesli ve görsel bebek takip cihazları, kablosuz
telefonlar, telsizler, kablosuz modem gibi radyo frekansı yayan
cihazlar Snuza Pico'nun hareket takibine engel olabileceğinden
cihazın bu kaynaklardan ve elektrik kablolarından en az 2 metre
uzakta olacak şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Cihaz sadece bir bebek üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Herhangi bir şekilde cihazdan kopmuş veya ayrılmış küçük parçalar
boğulma riskine sebep olabilir.
Bebeğinizde cihazın tenine temas ettiği noktada herhangi bir
hassasiyet gelişmesi durumunda lütfen madde 7.11'i okuyun.
Hassasiyet devam ederse bizimle irtibata geçin www.snuza.com.
Cihazın zarar görerek işlevini yitirmesini önlemek için evcil
hayvanlardan, haşerattan ve diğer çocuklardan uzak tutunuz.
Ses Çıkış Deliğine (5) herhangi bir şey sokmayın.
Ses Çıkış Deliğinden su girmemesine dikkat edin.
Klipsi (11) açmak/kapamak/eğmek için gereğinden fazla güç
kullanmayın.
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4. PARÇALARIN TANIMLANMASI

6

Türkçe

7

Türkçe
5. HIZLI KULLANMA KILAVUZU
1. Adım: Snuza Pico'nuzu şarj edin.
Kabloyu Şarj ünitesine takın. Snuza Pico'nuzun şarj ünitesine tam olarak
oturduğundan emin olun. Snuza'nızın şarj olmasını bekleyin.
2. Adım: Snuza Connect Uygulamasını İndirin
Snuza Connect IOS ve Android cihazlarla uyumludur.
Akıllı cihaz minimum sistem gereksinimleri:
·
Bluetooth 4.0
·
Apple cihazlar: iOS 8.0 veya sonrası
·
Android cihazlar: Android 4.4 ve sonrası
3. Adım: Snuza Pico'nuzu kaydedin
connect.snuza.com adresini ziyaret ederek "new membership" kısmında
bulunan boşlukları doldurun.
Belirttiğiniz e-posta adrestine onay yazısı gelecektir. Cihaz onaylandıktan
sonra, Snuza portalına yönlendirileceksiniz. Menü içerisinden "Device
Registration" butonuna tıklayın.
Cihazınızın seri numarasını ve istenen diğer detayları belirtin. Snuza
Pico'nun seri numarasını paketin veya cihazın yan tarafında bulabilirsiniz.
4. Adım: Snuza Pico'nuzu bebeğin bezine takın
Bezin üst kısmını aşağıya katlayarak bantlar yardımıyla boyunu ayarlayın.
Mandala basarak klipsi açın ve Snuza Pico'yu bebeğinizin bezine tutturun.
5. Adım: Cihaz yerleştirildikten sonra klipsin tam kapandığından
emin olun
Sinyal sesi duyulana ve tüm gösterge lambaları eşzamanlı yanana kadar
açma düğmesine basın. Başlangıç sinyalinden hemen sonra pil lambası,
bataryanın tamamen dolu olduğunu belirtmek üzere yeşil yanacaktır.
Uygulama ekranında "refresh" butonuna basarak Snuza Pico'nuzu akıllı
8
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cihazınızla senkronize edin. Artık bebeğinizin hareketlerini uygulama
üzerinden takip edebilirsiniz.
SNUZA PICO'NUN TEMEL FONKSIYONLARI
Hareket Gösterge Lambası her harekette yeşil yanar.
15 saniye boyunca hareket algılanmadığı takdirde Snuza Pico bebeğinizi
uyandırmak için titreşim verir.
Takip eden 5 saniye sonunda hareket algılanmadığı takdirde Snuza Pico
sesli alarm verecektir.
SNUZA CONNECT UYGULAMASININ TEMEL FONKSIYONLARI
Snuza Connect Uygulaması size bebeğinizin solunum oranı, pozisyonu,
ateşi, düşme algılanması, pil seviyesi ve Snuza Pico'nun klipsi açıldığı
zaman haber verir. Uyarı seçeneklerini uygulama üzerinden kendinize
göre düzenleyebilirsiniz.
Uygulama üzerindeki uyarılar soldan sağa doğru kaydırarak kapatılabilir.
Bu fonksiyon solunum oranı ve düşme durumlarında kullanılmaz. Bu
uyarılar sadece cihaz üzerindeki güç düğmesine basarak kapatılabilirler.
Tüm uyarı ve bilgileri alabilmek için akıllı cihazınızın uygulamaya
bağlandığından emin olun.
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6. BEBEK BEZİNİN BAĞLANMASI
Önemli: Snuza Pico'nun doğru çalışması için
bebek bezinin doğru şekilde bağlanması önemlidir.
Bezin üst kısmında bulunan ince kulağın kalın
olan bant üzerinde doğru katlanarak bağlanması
gerekmektedir (Snuza Pico bu kısma
tutturulacaktır). Bezin göbek deliğinin hemen
altından bebeğin bel kısmına tam olarak oturması
gerekir. Bol gelecek şekilde bağlanmış bez
cihazın sensörünün bebeğin karnıyla temasının
kesilerek yanlış alarm vermesine sebep olacaktır.
Çok dolu veya ıslak bir bez de temassızlık
oluşmasına sebep olabilir. Eğer bebeğiniz yanına
yatıyorsa Snuza Pico yatağa değmeyecek şekilde
göbek deliğinin yanına doğru tutturulabilir.
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7. ÇALIŞTIRMA
7.1

Snuza Pico'nun Sabitlenmesi
Snuza takip cihazını tuttururken parmaklarınızı bebeğinizin bezi ile
karnı arasına sokmanız gerekir. Cihazı beze sıkı bir şekilde
oturduğundan ve cihaz gövdesinin bebeğin tenine temas
etmediğinden emin olun.
Snuza Pico'yu mandalın sonuna kadar bezi içine alacak şekilde
takın. Klipsi açmak için ön taraftaki mandala bastırın. Klipsi bezin
üzerinden, bezi tamamen içine alacak şekilde takın. Klipsi kapatın
ve gösterildiği şekilde kilitleyin:-

Snuza Pico'nun bebeğinizin karınında, göbek deliğine yakın bir
şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bebeğiniz yanına yatıyorsa
cihaz hafifçe yanlara doğru da konumlandırılabilir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aksi hekimler tarafından belirtilmediği
sürece bebeklerin sırtüstü yatırılmalarını önermektedir.
http://www.who.int/en/
Sırt üstü uyuyan bebeklerin karnının orta bölgesine tutturun.
Yan yatan bebeklerin yanlarına tutturulabilir.
Snuza Pico kullanım sırasında klipsinin açıldığını size alarmla
bildirir. Alarm başlamadan önce Snuza Pico 7 saniye boyunca
11
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cihazı kapatmanız veya duraklatmanız için size sinyal verecektir.
Klips takip eden 3 saniye sonunda da açık kalırsa "Klips Açık"
alarmı devreye girecektir.
7.2

Açma/Kapama
Snuza Pico açma tuşuna (6) basarak açılabilir ve aynı tuşa (6) 2
saniye süreyle basılı tutarak kapatılabilir. Eşlik eden başlangıç ve
kapanma sinyal tonları duyulacaktır (bknz. 7.5).
Snuza Pico alternatif olarak uygulama üzerinden de (uygulama
ayarlarından etkinleştirmesi kaydıyla) açılıp/kapatılabilmektedir. Bu
özellik cihazı açmayı unutup bebeğinizin bezine taktığınızda
bebeğinizi rahatsız etmeden cihazı açmanızı sağlar.

7.3

Duraklatma
Snuza Pico bebeğiniz uyuduğu sırada hareket, vücut sıcaklığı ve
posizyonunu takip etmek için tasarlanmıştır. Ancak, bebeğiniz
uyumadığı sırada (emzirirken, bezini değiştirirken, vs…) yanlış
alarmların önlenmesi amacıyla "Duraklatma" (Pause) fonksiyonu,
cihazın (uygulama üzerinden ayarlanabilir aralıkta)
duraklatılmasına olanak tanır.
Duraklatma fonksiyonu uygulama üzerinde "Pause" butonuna
basarak da etkinleştirilebilir.

7.4

Cihazın Şarj Edilmesi
Snuza Pico'nun taşıma çantası (12) aynı zamanda cihazın pilini
şarj etmek için kullanılan bir şarj ünitesidir.
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7.5

Gösterge Lambaları
Başlatma ve Kapanma Sinyalleri
Cihazın güç düğmesi ile başlatılması
Snuza Pico güç tuşuna (6) basılarak açıldığında gösterge
lambaları (1,2,3,4) başlatma sinyal sesi eşliğinde soldan sağa
doğru yanacaktır. Başlatma sinyal sesinden hemen sonra Pil
Gösterge Lambası (1) yanıp sönerek pil durumunu bildirecektir. Pil
Gösterge Lambasının renklerine göre anlamları şöyledir:Yeşil
Sarı
Kırmızı

♪

Kırmızıya
eşlik eden
kapanma
sinyali

Pil dolu
Pil seviyesi düşük, cihaz ancak birkaç
saat daha çalışır
Pil seviyesi çok düşük, Cihazı şarj edin
Pil cihazı çalıştıramayacak kadar
düşük, Pico otomatik olarak kapatıldı.
Cihazı şarj edin.
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Uygulama kullanılarak cihazın başlatılması
Snuza Pico uygulama üzerinden başlatıldığında gösterge lambaları
aynı şekilde soldan sağa doğru yanar ancak başlatma sesli sinyali
duyulmaz.
Pilin durumu uygulama ekranında görülür, dolayısıyla pil seviyesi
için cihazın üzerindeki gösterge lambasını takip etmenize gerek
olmaz.
Cihazın güç düğmesi ile kapatılması
Snuza Pico güç tuşuna (6) basılarak kapatıldığında gösterge
lambaları kapanma sinyal sesi eşliğinde sağdan sola doğru
yanacaktır.
Cihazın Uygulama Üzerinden Kapatılması
Snuza Pico uygulama üzerinden kapatıldığında gösterge lambaları
aynı yanar ancak kapanma sesli sinyali duyulmaz.
7.6 Hareket Gösterge Lambası
Hereket Gösterge Lambası (2) hareketle beraber yanıp söner:Yeşil
Sarı
Kırmızı

Solunum Güçlü
Solunum Zayıf
Solunum Çok Zayıf
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7.7 Bluetooth Düşük Enerji
Bluetooth Gösterge Lambası (4):Mavi
Pembe

Pembe yanıp
sönüyor

Akıllı telefon/tabletinize bağlandığı
zaman her 2 saniyede bir mavi yanar
Duraklatma esnasında her 2 saniyede
bir pembe yanar
Başlatmadan hemen sonra 6 kez
pembe yanması sunucuda sizin için
önemli bir bildirim olduğun anlamına
gelir. Bu önemli mesajı Snuza Connect
Portal'ındaki (connect.snuza.com)
hesabınıza giriş yaparak
görüntüleyebilirsiniz

7.8 Pil Göstergeleri
Başlatmada
Yukarıda "Başlatma ve Kapanma Sinyalleri"nde anlatıldığı gibi.
Pil seviyesi azaldığında (Snuza Pico Kullanımdayken)
Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 60 saniyede
bir çift sinyal sesi duyulur.
Pil seviyesi aşırı düştüğünde (Snuza Pico Kullanımdayken)
Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 10 saniyede
bir çift sinyal sesi duyulur.
Cihaz Şarj Edilirken
Cihaz şarj edilirken Pil Gösterge Lambası yeşil yanıp söner.
Şarj işlemi bittiğinde, Pil Gösterge Lambası sürekli olarak yeşil
yanar.
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7.9 Alarm Göstergeleri
Solunum durdu - Snuza Pico alarm verir ve eş zamanlı olarak
Alarm Gösterge Lambası (3) yanıp söner. Uygulama aynı anda
alarm verecektir.
Düşme - Snuza Pico alarm verir ve eş zamanlı olarak Alarm
Gösterge Lambası (3) yanıp söner. Uygulama aynı anda alarm
verecektir.
Sistem hatası - Snuza Pico cihaz ve uygulama üzerinde daha
düşük frekanslı bir sinyal verir.
Klips (7) açık alarmı - 10 saniye boyunca sesli uyarı sinyali ve
müteakiben 3 kesintisiz alarm duyulur ve Uyarı Gösterge Lambası
yanıp söner. Uygulama üzerinde de uyarı sesi duyulacaktır.
Uygulama - Yukarıda belirtilen cihaz alarmları dışında uygulama
üzerinden de alarm verilir. Uygulama üzerinden düşük ve yüksek
vücut sıcaklığı seviyeleri, solunum oranları ve pozisyon alarmları
ayarlanabilir.
7.10 Şarj Gösterge Lambaları
Şarj ünitesi prize bağlı olduğunda şarj cihazı üzerinde bulunan Güç
Gösterge Lambası (14) yanar. Şarj cihazı üzerinde bulunan Güç
Gösterge Lambası (14) şarj durumuna göre değişmez, sadece
cihaza güç geldiğini bildirmek üzere yanar. Şarj cihazı
bağlandığında Snuza Pico'nun şarj olup olmadığını yukarıda
belirtilen uyarı işaretlerinden anlayabilirsiniz.
7.11 Giym
Snuza Pico bebek bezlerinin katlanmış elaştik bantları veya
elastik pantolonların bel kısmına tutturulabilir.
Bebeğin cildi ile Snuza Pico arasında kumaş olması önerilmez.
Snuza Pico giysiler üzerinde kullanılamaz.
Cihaz kalın kıyafetlerin altında kalırsa alarm sesi
duyulmayabilir. Bebeğin kalın giysiler giydiği ve/veya battaniye
16

Türkçe
altında uyuduğu durumlarda alarmın duyulabildiğinden emin
olun.

8. UYANDIRMA ALARMI
Not: Akıllı telefon bağlı olduğu durumda tüm uyarı ve alarmlar, aynı
zamanda gerçek zamanlı veriler uygulama üzerinden görülebilir. Cihaz
kullanımdayken 15 saniye boyunca solunum hareketi algılanamadığı
takdirde, Snuza Pico bebeği uyandırmak için nazikçe titreşim uygular.
Solunum hareketi takip eden 5 saniye içerisinde tekrar başlarsa, Hareket
Gösterge Lambası (2) her solunumda bir kere kırmızı yanar; bu durum
solunumun 15 saniye boyunca algılanamadığı anlamına gelir. Uyandırma
Alarmı etkin durumdayken uyandırma işlemi 3 defa arka arkaya
gerçekleşirse Hareket Gösterge Lambası (2) her 2 saniyede bir sinyal
sesi eşliğinde kırmızı yanar. Bu alarm size bebeğinizin solunumunun 3
defa 15 saniye boyunca durakladığı ve bu sürenin sonunda başarıyla
uyandırıldığını bildirir. Not:- Uyandırma Alarmı çalarken cihaz bebeğinizin
solunumunu takip etmeye devam eder. Uyandırma Alarmı, cihaz her
açıldığında otomatik olarak devreye alınır.

9. PİL
9.1 Pil Göstergesi
Cihaz çalışır durumdayken pilin azaldığı takdirde Batarya Gösterge
Lambası (1) aşağıdaki şekilde yanar:Pil Gösterge Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 60 saniyede bir
çift sinyal sesi duyulur. Pil seviyesi aşırı düştüğünde Pil Gösterge
Lambası 5 saniyede bir kırmızı yanar ve 10 saniyede bir çift sinyal
sesi duyulur. Cihazı daha fazla kullanmadan şarj edin (bknz. blm.
10.3 Bataryanın Şarj Edilmesi). Sinyal sesi Power/Mode tuşuna
basarak kapatılabilir.
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9.2 Pil Ömrü
Snuza Pico'nun bataryası tek şarjla yaklaşık olarak 2 hafta
kullanılabilmektedir, Ancak bu süre kullanıma göre değişir.
9.3 Cihazın Şarj Edilmesi
Snuza Pico'nun taşıma çantası aynı zamanda cihazın pilini şarj
etmek için kullanılan bir şarj ünitesidir.

10. BAKIM
10.1 Cihazın İmhası
Cihaz, pil ve cihaz kutusu, ülkenizin, pillerin atılması ve geri
kazanımı ile ilgili yasalara uygun biçimde atılmalıdır.
10.2 Temizleme ve Saklama
Kiri çıkarmak için nemli bezle dikkatlice silin. İnatçı kirler için
az miktarda sabun kullanılabilir.
Zarar verebilecek kimyasallar içerebilieceğinden başka
temizlik malzemelerini kullanmayın.
Cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklıdır, su geçirmez
özellikte değildir. Suya daldırmayın. Islanırsa derhal kurulayın.
Taşıma esnasında Snuza Pico'nuzu koruyucu kılıfı içinde
muhafaza edin. Snuza Pico'yu şarj ünitesi içerisinde ve nemli
yerlerde tutmayın.
Pil Ömrünün Uzatmak İçin:Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa tamamen şarj
ettikten sonra saklayın.
Snuza Pico'nun pilinin tamamen boşalmasına veya boş
şekilde uzun süre kalmamasına dikkat edin.
18
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11. SORUN GİDERME
11.1 Bebeğinin bezinin doğru şekilde bağlandığı ve cihazın doğru bir
şekilde beze tutturulduğundan emin olun (bknz. Blm. 6 Bebek
Bezinin Bağlanması, blm. 7.1 Snuza Pico'nun sabitlenmesi).
11.2 Pil hatası. Pil Gösterge Lambası (1) kırmızı yanar.
Daha fazla bilgi için www.snuza.com adresini ziyaret edin.

12. FERAGATNAME
Kullanıcılar cihazı riski kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. Snuza
International (Pty) Ltd, üyeleri, çalışanları, acenteleri, yüklenicileri,
temsilcileri, üreticileri, distribütörleri ve ortakları ("SNUZA"), cihazın
kullanımı veya üretimi ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı
oluşabilecek kayıp, zarar veya yaralanmalardan veya cihazın
kusurlarından kaynaklı olarak kullanıcıların veya diğer şahısların
görebileceği kayıp, zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz ve
hangi nedenle olursa olsun doğacak yükümlülükler ve güvenceler bu
belge ile hariç bırakılmış olup kullanıcı da bu tür yükümlülükten Snuza
International (Pty) Ltd.'yi sorumlu tutamaz.

13. GARANTİ
Ürün, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca üretim ve işçilik
hatalarına karşı garanti altındadır. Garanti, kargo bedeli hariç olmak
üzere, cihazın bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilmesini kapsar.
Garantimiz bu ürünün satışının yapıldığı tüm ülkeleri kapsar. Kullanıcı bu
ürünü kullanarak, doğabilecek tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılır. Bu
garantinin hükümlerini önceden haber vermeden istediğimiz zaman
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değiştirme hakkımız saklıdır. Bu garanti, cihazın pilini, yanlış ve hatalı
kullanımı veya nakliye hasarını kapsamamaktadır.

14. MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER
Snuza Pico ve Şarj Ünitesinin FCC uyumluluk beyanı:Bu Cihaz FCC (Bölüm 15) Kuralları ile uyumludur. Cihazın kullanılması
aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:
(1) Cihaz zararlı sinyallere sebep olmamalıdır;
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek sinyaller de dahil
olmak. üzere, alınan tüm sinyalleri kabul etmelidir.
Bu cihaz, insan içinde veya kontrolsüz ortamlarda RF'ye maruz kalma ile
ilgili FCC gerekliliklerini yerine getirir.
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15. TEKNİK TANIMLAR
Vücut ile temas BF

CE 1999/5/EC, 2001/95/EC,
89/336/EEC (TV Rheinland) uyarınca
CE işareti
Federal İletişim Komisyonu - ABD
uyarınca FCC işareti

IP52

Cihazın dış muhafazası damlayan su
girişine karşı korumalıdır
Cihaz Seri Numarası (ilk iki rakam
cihazın üretim yılını ifade eder)

Cihazın yönetmeliklere uygun olarak
atılması için ilgili bölümü okuyun
Hizmet Ömrü

Snuza Pico'nun beklenen kullanım
ömrü üretim tarihinden itibaren 5
yıldır
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Çevre Koşulları

İzin verilen çevresel çalışma
koşulları:
· Isı: 5 ºC TO 40 ºC
· Nem: 15% - 93%, Yoğunlaşmayan
· Basınç: 700HPA - 1060HPA

Nakiye için izin verilen çalışma
koşulları ve cihaz koruyucu
paketinden çıkarıldıktan sonra
kullanımlar arasında saklama
koşulları:

· 25°C nispi nem kontrolü
olmaksızın; ve
Yoğunlaşmayan nispi nem
seviyesi %93'e kadar +70°C

Güç Kaynağı:

Dahili güç kaynağı

Pil Özellikleri:

Lityum Polimer

Ses basınç seviyesi:

10 cm'de 85dBm
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İLETIŞIM:
Snuza Pico'nin kullanımı veya bakımı ile ilgili yardım veya beklenmedik
işlem bildirmek için bizimle irtibata geçin:
Internet:
E-posta:
Tel:
Adres:

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