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1. DÔLEŽITÉ - PREČÍTAŤ AKO PRVÉ!
Snuza Pico je navrhnutá tak, aby sa dala pripnúť na plienku
počas spánku, takže frekvencia pohybu bruška dieťatka, telesná
teplota a pozícia tela môžu byť neustále monitorované a
informácie sú zdieľané do Vášho smart zariadenia cez Bluetooth
Low Energy technológiu.
** Každé zariadenie je limitované na 4 užívateľov, ktorí môžu byť
registrovaní na jedno inteligentné zariadenie.
** Iba jedno zariadenie môže byť pripojené na Snuza Pico v
jednom čase.
VŽDY:
Používajte správnu veľkosť plienky pre
zabezpečenie správnosti upevnenia Snuza
Pico na plienke.
Sklopte hornú časť plienky pred pripojením
Snuza Pico, aby ste zaistili pevnú priľňavosť.
Pritiahnutím oboch strán plienky zabezpečíte
priľňavosť a bezpečnosť upevnenia plienky
okolo bruška.
Ak chcete upevniť Snuza Pico, zdvihnite
prednú páčku aby ste uvoľnili klip.
Umiestnite klip okolo zloženej plienky do plného dosahu klipu.
Zatvorte klip a zaklapnite prednú páčku. Presvedčite sa, že klip je
správne zatvorený a dobre sedí na plienke.
1
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Pre začatie monitorovania stlačte tlačidlo pre zapnutie. Zvukový
signál naznačuje, že Snuza Pico sa zaplo. Prihláste sa do
aplikácie na svojom inteligentnom zariadení. Snuza Pico sa
zosynchronizuje s aplikáciou na inteligentnom zariadení a dáta sa
zobrazia na hlavnej obrazovke. (Poznámka: stlačte na svojom
integentnom zariadení tlačidlo obnovenia, ak sa nesynchronizujú
automaticky).
Pre presné informácie o polohe prejdite na stránku s nastaveniami
v aplikácií a uveďte kde je monitor Snuza Pico pripojený na
plienku. Uistite sa, že Snuza Pico sedí priamo na plienky.

Vždy dodrživajte vyššie uvedený postup, aby ste sa uistili, že
brušný pohyb dieťatka je monitorovaný.
POZNÁMKA:
So Snuza Pico zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli
poškodeniu klipu a vždy ho uložte do nabíjacej základne počas
cestovania.
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2. ÚVOD

Účel použitia:
Snuza Pico je prenosný monitor brušného pohybu ktorý bezpečne a
pohodlne sníma pohyb bruška Vášho dieťatka počas spánku.
Určené pre používateľa:
Toto zariadenie je určené na obsluhu starostlivosti o dieťa.
Opatrovateľka musí ovládať pokyny pre bezpečnostnosť z
používateľskej príručky.
Prostredie:
Bezpečie domova
Snuza Pico bezpečne a pohodlne sleduje pohyb bruška Vášho dieťatka
počas spánku, aby poskytol možnosť včasného zásahu v prípade, ak sa
pohyb bruška zastaví.
Snuza Pico kiinnitetään klipsillä vauvasi vaippaan, joten se on täysin
kannettava. Se ei vaadi johtoja, piuhoja, anturityynyjä tai ulkoista
virtalähdettä.
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Snuza Pico by mal byť pripnutý na plienku Vášho dieťaťa s presnosťou.
Nie sú potrebné žiadne káble, drôty, senzorové podložky alebo externé
napájanie.
Snuza Pico nie je vhodné na používanie pri spolu spiacich deťoch.
Snuza Pico dokáže rozpoznať aj najmenší pohyb bruška a upozorní Vás,
ak sa pohyb bruška zastaví na 20 sekúd. Snuza Pico bude najprv jemne
vibrovať po 15 sekundách v snahe prebudiť dieťa.
Ak sa vybráciami podarí zobudiť dieťa a vyvolať dýchanie, Snuza Pico
bude pokračovať v sledovaní pohybu. Po troch udalostiach s vibráciami
Vás Upozornenie prebudenia upozorní na skutočnosť, že brušné pohyby
dieťaťa sa zastavili trikrát po dobu 15 sekúnd. Výstraha Prebudenie sa
vyznačuje krátkym pípnutím a blikaním žltého indikátora pohybu (1)
každé 2 sekundy. Monitorovanie bude pokračovať aj keď je aktivované
Upozornenie prebudenia, ale bude vyžadaovať, aby ošetrujúci pracovník
dieťa sledoval. Výstražný alarm prebudenia možno obnoviť krátkym
vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia. Funkcia Upozornenia
prebudenia môže byť zakázaná v aplikácii smartfónu. Každých 15 sekúnd
Upozornenie prebudenia budú zaznamenávané v aplikácii telefónu.
Snuza Pico bude vždy merať pozíciu tela Vášho dieťaťa a jeho telesnú
teplotu.
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3. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A KONTRAINDIKÁCIE















Toto zariadenie nie je určené na prevenciu alebo monitorovanie
choroby alebo stavu, ako je obštrukčná apnoe.
Pohyb z vonkajšieho prostredia, ako je napríklad vozenie dieťaťa v
kočíku, cestovanie vo vozidle alebo v lietadle môže byť
zaznamenané snímačom Snuza Pico. Výsledky Snuza Pico môžu
ovplyvniť zdroje pohybu zaznamenané z externého prostredia.
Monitorované dieťa musí spať vo svojej vlastnej postieľke, kde
monitor nebude môcť zaznamanávať brušný pohyb druhého dieťaťa
uloženého v zdieľanej postieľke a nebude zaznamenávať tieto
pohyby.
Rádiové vysielače, ako sú mobilné telefóny, audio a video detské
monitory, bezdrôtové telefóny, vysielačky, bezdrôtové smerovače atď.
môžu ovplyvniť schopnosť monitoru zaznamenať pohyb. Monitor by
nemal byť umiestnený do vzdialenosti viac ako 2 metre od ostatných
prenosných zariadení alebo elektrických káblov.
Žiadna modifikácia tohto zariadenie nie je povolená.
Jedno zariadenie je odporúčané používať iba pre jedno dieťa.
Malé časti, ktoré sa z nepravdepodobného dôvodu oddelili, môžu
mať za následok vzniknutie nebezpečenstva udusenia.
V prípade, že Vaše dieťa je citlivé na pokožke, ak sa zariadenie
dostane do kontaktu s pokožkou, pozrite časť 8.3. Ak citlivosť
pokožky pretrváva, kontaktujte nás na adrese www.snuza.com.
Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat, škodcov a iných detí,
pretože poškodenie prístroja by mhlo spôsobiť, že nebude fungovať
tak, ako je určené.
Nevkladajte nič do otvoru určeného na prenos zvuku (5).
Zabezpečte, aby sa žiadna tekutina nedostala do otvoru určeného na
prenos zvuku.
Nepoužívajte neprimeranú silu na ohnutie/otvorenie/zatvorenie
svorky (11).
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4. IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA
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5. SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM
Krok 1: Nabite svoj Snuza Pico
Pripojte napájací kábel do nabíjacej skrinky. Uistite sa, že Snuza Pico
sedí na nabíjacej skrine a zavrite viečko krytu. Nechajte svoj Snuza Pico
nabíjať 1 hodinu.
Krok 2: Stiahnite si aplikáciu Snuza Pico pre pripojenie
Snuza Connect je dostupná na iOS a Android.
Pozrite si iOS sprievodcu aplikáciou: http://www.snuza.com/manuals/
Pozrite si Android sprievodcu aplikáciou: http://www.snuza.com/manuals/
Minimálne požiadavky na inteligentné zariadenie:
Musí podporovať:
- Bluetooth 4.0
- Apple zariadenia: iOS 8.0 alebo novšie
- Android zariadenia: Android 4.4 alebo
novšie
Krok 3: Registrácia Snuza Pico
Navštívte connect.snuza.com. Vyberte možnosť registrácie nového
užívateľa a vyplňte požadované políčka.
Potvrdzovací e-mail bude odoslaný na Vašu vybranú e-mailovú adresu.
Po potvrdení sa dostanete na portál Snuza. Prejdite na kartu "Registrácia
zariadenia" v ponuke.
Vložte sériové číslo Vášho zariadenia a vyplňte požadované polia s
podrobnosťami. Sériové číslo sa nachádza na zadnej strane Snuza Pico
alebo na obale Snuza Pico.
Krok 4: Pripevnenie Snuza Pico
Preložte okraj plienky.
Zdvihnite klip pre uvoľnenie a umiestnite Snuza Pico na plienku Vášho
dieťaťa. Presvedčte sa, že je klip správne zatvorený po umiestnení.
8
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Krok 5: Zapnite Váš Snuza Pico & začatie monitorovania
Zapnite Snuza Pico zatlačením tlačítka pre zapnutie až kým nebudete
počuť štartovací zvuk a všetky svetelné indikátory nezačnú súčasne
blikať.
Okamžite po začiatočnej sekvencii indikátor batérie začne blikať na
zeleno, čo bude znamenať, že je batéria plne nabitá.
Zosynchronizujte Vaše inteligentné zariadenie so Snuza Pico
jednoduchým stlačením tlačidla pre obnovenie na obrazovke aplikácie.
Teraz môžete začať monitorovať Vaše dieťa cez Váš telefón.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE SNUZA PICO
Svetlo pre identifikáciu pohybu začne blikať vždy keď zaznamená pohyb.
Pokiaľ v priebehu 15 sekúnd nie je zaznamenaný žiadny pohyb, Snuza
Pico začne vibrovať pre vzbudenie dieťaťa.
Pokiaľ počas nasledujúcich 5 sekúnd nie je zaznamenaný pohyb, Snuza
Pico spustí zvukový alarm.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE SNUZA CONNECT APLIKÁCIE
Snuza Connect aplikácia je navrhnutá tak, aby Vám prinášala informácie
o frekvencii dychu Vášho dieťaťa, pozícii tela, teplote pokožky, detekciu
pádu, úroveň batérie a upozorní Vás keď je klip na Snuza Pico otvorený.
Prispôsobte si svoje upozornenia podľa seba v aplikácii.
Upozornenia v aplikácii môžu byť zamietnuté pohybom zľava doprava.
Nezahrňuje to frekvenciu pohybu bruška a detekciu pádu. Tieto
upozornenia môžu byť zrušené stlačením tlačidla pre zapnutie na
zariadení.
Uistite sa že Váš smartfón je pripojený k aplikácii aby ste dostávali všetky
notifikácie a upozornenia.
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6. PRIPEVNENIE NA PLIENKU
Dôležité: Správne upevnenie plienky je dôležité
pre správnu funkciu Snuza Pico. Vrchná tenká
časť plienky musí byť preložená ponad hrubšiu
časť plienky predtým, než je plienka upevnená
(časť, v ktorej bude Snuza Pico pripevnené).
Plienka by mala pohodlne sedieť na dieťati s
vrchným okrajom plienky tesne pod detským
pupkom. Voľne pripevnená plienka spôsobí, že
monitor stratí kontakt s dieťaťom a vyvolá planý
poplach. Veľmi "plná" alebo mokrá plienka môže
tiež spôsobiť stratu kontaktu monitoru s dieťaťom.
Ak dieťa spí na svojej strane, Snuza Pico by mal
byť umiestnený mimo od centra pupka a matraca.

7. MONTÁŽ SNUZA PICO
Pri pripájaní monitoru Snuza Pico by ste mali položiť prsty medzi plienku
a pokožku dieťaťa. Uistite sa, že monitor pripínate na plienku v
dostatočnej vzdialenosti od pokožky dieťaťa, aby nedošlo k ublíženiu
dieťaťu pri zaklápaní.
Otvorte klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvoľníte tým sponu do
plného rozsahu. Umiestnite monitor cez zložené plienky do plného
rozsahu spony. Zatvorte klip a zatlačte blokovaciu páčku tak, ako je to
zobrazené tu:
Uistite sa, že je Snuza Pico v kontakte s detským bruškom v oblasti
pupku, hoci bližie k bokom môže vyhovovať rôznym spánkovým pozíciám.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby deti spali na
chrbte, pokiaľ lekár nepovie inak: http://www.who.int/en/
10
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8. MANIPULÁCIA
8.1

Pripnutie na plienku
Pri pripevňovaní Snuza Pico by ste mali položiť prsty medzi
plienku a pokožku dieťaťa. Uistite sa, že monitor pripínate
bezpečne na plienku a v bezpečnej vzdialenosti od pokožky
dieťaťa, aby ste pri pripínaní nezranili dieťatko.
Otvorte klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvoľníte tým sponu do
plného rozsahu. Umiestnite monitor cez zloženú plienku do plného
rozsahu spony. Zatvorte klip a zatlačte blokovaciu páčku tak, ako
je to zobrazené tu:

Uistite sa, že je Snuza Pico v kontakte s detským bruškom v
oblasti pupku, hoci bližie k bokom, môže vyhovovať rôznym
spánkovým pozíciám.
Umiestnite na bruško pri deťoch spiacich na chrbte.
Umiestnite na bočnú stranu bruška pre deti spiace na brušku.
Snuza Pico má zabudovaný alarm, ktorý indikuje, či bol klip
otvorený počas používania. Predtým, ako sa spustí alarm, Snuza
Pico bude pomaly pípať po dobu 7 sekúnd, aby Vás upozornil, aby
ste ho vypli alebo aktivovali funkciu pauzy. Ak klip zostane
11
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otvorený po dobu ďalších 3 sekúnd, aktivuje sa funkcia Clip Open
Alarm.
8.2

Zapnutie/vypnutie
Snuza Pico môže byť zapnutý krátkym stlačením tlačidla pre
zapínanie (6) a pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo pre
zapínanie (6) na 2 sekundy. Budete počuť zvuky zapnutia a
vypnutia (pozri bod 8.5).
Alternatívne môže byť Snuza Pico zapnutý a vypnutý priamo z
aplikácie (ak táto možnosť bola nastavená priamo v nastaveniach
aplikácie). To Vám umožní pohodlné zapnutie, ak ste na to zabudli
a už pripevnili monitor k plienke, bez toho, aby ste rušili svoje dieťa.

8.3

Pauza
Snuza Pico bol navrhnutý tak, aby monitoroval pohyb dieťaťa,
teplotu pokožky a pozíciu tela počas spánku. Aby ste zabránili
falošným poplachom počas doby, keď Vaše dieťa nespí (počas
dojčenia, výmeny plienky atď.), funkcia "Pozastaviť" Vám umožní
dočasne pozastaviť monitorovanie, ktoré je používateľom
nastaviteľné (v aplikácii) v čase, napríklad počas dojčenia alebo
výmeny plienky.
Táto funkcia pozastavenia môže byť aktivovaná priamo z aplikácie
stlačením tlačidla "Pozastaviť".

8.4

Nabíjanie
Púzdro na prenášanie Snuza Pico (12) je súčasne napájacia
nabíjačka, ktorá dobíja zabudovanú batériu tak, že sa monitor
Snuza Pico jednoducho umiestni do prenosného púzdra.
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8.5

Svetelné indikátory
Spúšťacie a vypínacie sekvencie
Uvedenie do prevádzky pomocou tlačidla pre štart
Keďje Snuza Pico zapnutý pomocou tlačidla napájania (6),
kontrolky (1, 2, 4, 5) budú blikať v poradí zľava doprava a
nasleduje štartovací tón. Bezprostredne po štartovacom tóne
indikátor stavu batérie (2) bude blikať, aby signalizoval stav batérie
pri jej zapnutí. Indikátor batérie má nasledujúci význam:
Zelená

♪

Batéria je plne nabitá

Žltá

Batéria je slabá, ale vydrží ešte ďalších
pár hodín

Červená

Batéria je veľmi slabá a mala by byť
nabitá

Červená a
následne tón
vypnutia

Batéria je vybitá a Snuza Pico sa
automaticky vypne. Nabíjajte ihneď

Uvedenie do prevádzky pomocou aplikácie
Keď je Snuza Pico zapnutý pomocou aplikácie, nezaznie žiadny
zvukový tón, ale zvyčajne sa vyskytne blikajúca sekvencia
bežného indikátora spustenia.
Informácie o batérii sa zobrazujú na obrazovke aplikácie, takže nie
je potrebné sledovať batériu počas diaľkového spustenia.
Vypnutie pomocou tlačidla
Keď je Snuza Pico vypnutý pomocou tlačidla, kontrolky začnú
blikať v poradí sprava doľava, po ktorom nasleduje vypínací tón.
13
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Vypnutie pomocou aplikácie
Keď je Snuza Pico vypnutý pomocou aplikácie, nenasleduje žiadna
zvuková signalizácia vypnutia, ale ukáže sa typická sekvencia
blikajúcich indikátorov pre vypnutie.
8.6 Svetelný indikátor pohybu
Pri spustení - ako bolo vysvetlené vyššie v sekcií "Spúšťacie a
vypínacie sekvencie":Zelená
Žltá
Červená

Zaznamenaný silný brušný pohyb
Zaznamenaný slabý brušný pohyb
Zaznamenaný veľmi slabý brušný
pohyb

8.7 Bluetooth Low Energy
Svetelný indikátor Bluetooth (4):
Modro
Ružová

Blikajúca
ružová

Zasvieti na modro každé 2 sekundy ak
je pripojený na Váš smartfón/tablet
Zasvieti na ružovo každé dve sekundy
počas pauzy
Bliká 6-krát hneď po spustení, čo
naznačuje, že na serveri je dôležité
upozornenie, ktoré si vyžaduje Vašu
pozornosť. Túto dôležitú správu
zobrazíte prihlásením sa do svojho účtu
na portáli Snuza Connect
(connect.snuza.com)
14
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8.8 Indikátory batérie
Pri spustení - ako bolo vysvetlené vyššie v sekcií "Spúšťacie a
vypínacie sekvencie".
Ak je úroveň nabitia batérie nízka (keď je Snuza Pico zapnutý)
Svetelný indikátor batérie bude blikať na červeno každých 5
sekúnd a bude pípať dvakrát každých 60 sekúnd.
Ak je úroveň batérie kritická (keď je Snuza Pico zapnutý)
Svetelný indikátor batérie bude blikať na červeno každých 5
sekúnd a pípať každých 10 sekúnd.
Keď sa nabíja
Počas nabíjania bude svetelný indikátor batérie blikať nazeleno.
Keď je nabíjanie ukončené, svetelný indikátor batérie na Snuza
Pico bude mať konštantnú zelenú farbu.
8.9 Indikátory alarmu
Dýchanie sa zastavilo - Snuza Pico spustí alarm a súčasne
začne blikať svetelný indikátor (3). V aplikácii bude tiež znieť alarm.
Voľný pád - Snuza Pico spustí alarm a súčasne začne blikať
svetelný indikátor (3). V aplikácii bude tiež znieť alarm.
Systémová porucha - Snuza Pico bude vydávať nízko frekvenčný
alarm na zariadení a v aplikácii.
Klip (7) alarm pri otvorení - Upozornenie bude pípať 10 sekúnd a
potom zaznie neprerušený alarm po dobu 3 sekúnd s varovným
svetelným indikátorom a alarmom znejúcim v aplikácii.
Aplikácia - Aplikácia na Vašom inteligentnom zariadení Vás
upozorní pri vyššie uvedených situáciách. Môžete nastaviť alarmy
pri nižšej alebo vyššej teplote pokožky dieťaťa, dychovej frekvencii
a polohy tela.
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8.10 Svetelné indikátory nabíjania
Keď je energetický zdroj pripojený k nabíjačke, rozsvieti sa
indikátor napájania (14) na nabíjačke. Indikátor napájania (14) na
nabíjačke sa nemení podľa toho či je Snuza Pico nabitý alebo nie.
Zaznamenáva iba či je na nabíjačku použitá energia. Ak chcete
zistiť či sa Snuza Pico nabíja v nabíjacej stanici, pozrite si
predchádzajúcu časť.
8.11 Obliekanie
 Snuza Pico môže byť pripnutý na zložený pás plienky alebo na
zložený pás elastických nohavíc.
 Neodporúča sa nosiť oblečenie medzi Snuza Pico a pokožkou.
 Príliš veľa oblečenia môže zoslabiť alebo utlmiť alarm. Uistite
sa, že alarm je počuť, keď je dieťa oblečené alebo je pod
dekou.
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9. UPOZORNENIE PREBUDENIA
Poznámka: Keď je smartfón pripojený, všetky upozornenia a alarmy, ako
aj všetky údaje v reálnom čase, sú viditeľné v aplikácii. Počas sledovania,
ak nie je detekovaný pohyb bruška počas 15 sekúnd, Snuza Pico mierne
vibruje v snahe prebudiť dieťa. Ak sa pohyb bruška obnoví v priebehu
nasledujúcich 5 sekúnd, indikátor pohybu (21) bude blikať červeným
svetlom pri každom ďalšom brušnom pohybe ako indikácia, že počas 15
sekúnd nedošlo k žiadnemu pohybu. Ak je povolené Upozornenie
prebudenia, po 3 takýchto vibráciácha úspešných prebúdzacích
pokusoch, svetelný indikátor pohybu (21) bude blikať červené svetlo
každé 2 sekundy súčasne s pípaním. To Vás upozorní na skutočnosť, že
Vaše dieťa prestalo dýchať po dobu 15 sekúnd trikrát po sebe a potom
pokračovalo v dýchaní na základe vibrácie Snuza Pico. Poznámka:
Monitorovanie pokračuje počas oznámenia Upozornenia prebudenia.
Upozornenie prebudenia sa automaticky zapne pri každom zapnutí
Snuza Pico.

10. BATÉRIA
10.1 Indikátor batérie
Ak sa batéria počas monitorovania vybije, kontrolka stavu batérie
(1) bude blikať nasledovne:Indikátor batérie (1) bude blikať na červeno každých 5 sekúnd
spolu s krátkym pípnutím každých 60 sekúnd. Keď sa stav batérie
stane kritickým, pípanie sa zrýchli na pípnutie raz za 10 sekúnd.
Nabite batériu ešte pred ďalším použitím (pozrite časť 10.3.
Nabíjanie batérie). Pípnutie môže byť stíšené stlačením tlačidla
napájania/režimu.
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10.2 Životnosť batérie
Snuza Pico má nabíjateľnú batériu a vydrží na jedno nabitie
približne dva týždne. Životnosť batérie závisí od používania.

11. ÚDRŽBA
11.1 Likvidácia
Prístoj a obalový materiál musia byť zlikvidované v súlade s
právnymi predpismi krajiny, ktoré upravujú likvidáciu a recykláciu
batérií.
11.2 Čistenie a údržba
 Na odstránenie nečistôt jemne utrite vlhkou handričkou.
Trochu mydla môžete použiť na tvrdé nečistoty.
 Nepoužívajte hygienické prípravky, ktoré môžu obsahovať
nebezpečné chemikálie.
 Monitor je odolný voči striekajúcej vode, nie je vodotesný.
Neponárajte ho do vody. Ak sa namočí, ihneď ho vysušte.
 Počas prenášania držte Snuza Pico v ochrannom obale.
Neukladajte Snuza Pico do nabíjacieho púzdra na dlhší čas
ako je potrebné alebo do vlhkého prostredia.
 Na predĺženie životnosti batérie: Pred dlhodobým uskladnením Snuza Pico plne nabite.
 Nenechávajte Snuza Pico úplne vybitý a aby nezostával
vybitý viackrát dlhodobo.
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12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
12.1 Skontrolujte nesprávnu montáž a umiestnenie Snuza Pico na
destkú plienku (viď časť 5 Montáž na plienku a časť 7 Montáž
Snuza Pico).
12.2 Zlyhanie batérie. Svetelný indikátor batérie (1) bude svietiť
načerveno.
Pre viac informácií navšívte našu webovú stránku www.snuza.com.

13. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
Zákazníci tento monitor používajú na svoje vlastné riziko a spoločnosť
Snuza International (Pty) Ltd, jej členovia, zamestnanci, zástupcovia,
dodávatelia, výrobcovia, distribútori a spolupracovníci ("SNUZA") nenesú
zodpovednosť za akúkoľvek stratu zákazníkom alebo inou osobou, ktorá
vznikla alebo súvisí s používaním alebo výrobou monitora vrátane straty,
poškodenie alebo zranenia, ktoré utrpel zákazník alebo akákoľvek iná
osoba v dôsledku akýchkoľvek chýb v súvislosti s monitorom a všetky
záruky a akákoľvek iná zodpovednosť z akejkoľvek príčiny, ktorá vznikla,
sú týmto vylúčené a zákazník týmto odškodní spoločnosť Snuza
International (Pty) Ltd, pokiaľ ide o akúkoľvek takúto zodpovednosť.

19

Slovensky
14. GARANCIA

Spoločnosť Snuza International (Pty) Ltd zaručuje, že tento výrobok
neobsahuje chyby v materiáloch a spracovaní po dobu 12 mesiacov od
pôvodného dátumu kúpy, ktorý je overeným dokladom o predaji. Záväzok
záruky je obmedzený na bezplatnú výmenu jednotky a nezahŕňa náklady
na dopravu. Naša záruka sa vzťahuje na všetky krajiny, v ktorých je tento
výrobok dodávaný. Zákonom o prevádzkovaní tohto produktu používateľ
prijíma všetku výslednú zodpovednosť. vyhradzujeme si právo upraviť
ustanovenia tejto záruky kedykoľvek bez upozornenia. Táto záruka sa
nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, poškodenie, nesprávne
použitie alebo poškodenie pri preprave.

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Vyhlásenie o zhode FCC pre Snuza Pico a nabíjaciu stanicu:Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie by nemalo spôsobovať škodlivé rušenie;
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane
rušenia ktoré môžu spôsobiť nežiadúcu prevádzku.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC na vystavenie
vysokofrekvenčnému žiareniu vo verejnom alebo nekontrolovanom
prostredí.
Kanadské regulačné vyhlásenie pre Snuza Pico a nabíjaciu stanicu:Toto zariadenie je v súlade s normami RSS na vyňatie licencií Industry
Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátanie rušenia,
ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku prístroja.
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CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné požiadavky na vystavenie rádiovým
frekvenciám v súlade s RSS-102 vydanie 5 pre prenosné podmienky
používania.
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16. TECHNICKÉ PARAMETRE
Aplikovaná časť typu BF

Označenie CE podľa CE 1999/5/EC,
2001/95/EC, 89/336/EEC (TV
Rheinland)
Označenie FCC podľa Federálnej
komunikačnej komisie – USA

IC: 21736-01

Toto zariadenie je v súlade s
kanadskými priemyselnými
licenčnými normami RSS

IP52

Kryt monitora je chránený proti
vniknutiu kvapkajúcej vody
Sériové číslo zariadenia (prvé dve
čísla určujú rok výroby)
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Informácie o správnej likvidácii
monitora nájdete v časti Likvidácia
Zvyčajná životnost

Snuza Pico má predpokladanú
životnosť 5 rokov od dátumu výroby

Environmentálne podmienky

Prípustné prevádzkové podmienky
prostredia:
• Teplota: od 5°až do 40°
• Vlhkosť: 15% až 93%, bez
kondenzácie
• Tlak vzduchu: 700 HPA do 1060
HPA

Prípustné podmienky
prostredia prepravy a
skladovania po vybratí
zariadenia z jeho ochranného
obalu a následnýmii spôsobmi
použitia:

•
•

Zdroj energie

25°C bez kontroly relatívnej
vlhkosti; a
+70°C pri relatívnej vlhkosti až
do 93%, bez kondenzácie

Interne napájané

Špecifikácia batérie

Lítiový polymér

Hladina akustického tlaku

85dBm na 10 cm
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Kontaktujte nás:
Ak potrebujete pomoc s používaním alebo údržbou Snuza Pico alebo
nahlásiť neočakávanú prevádzku alebo udalosti, kontaktujte nás
prostredníctvom:
Internet:
Email:
Telefón:
Fyzicky:

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