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1. DŮLEŽITÉ - PŘEČÍST JAKO PRVNÍ!
Snuza Pico je navržen tak, aby se dala připnout na plenku během
spánku, takže frekvence pohybu bříška děťátka, tělesná teplota a
pozice těla mohou být neustále monitorovány a informace jsou
sdíleny do Vašeho smart zařízení přes Bluetooth Low Energy
technologií.
** Každé zařízení je limitováno na 4 uživatele, kteří mohou být
registrovaní na jedno inteligentní zařízení.
** Pouze jedno zařízení může být připojeno na Snuza Pico v
jednom čase.
VŽDY:
Používejte správnou velikost plenky pro
zajištění správnosti upevnění Snuza Pico na
plence.
Sklopte horní část pleny před připojením
Snuza Pico, abyste zajistili pevnou přilnavost.
Přitažením obou stran pleny zabezpečíte
přilnavost a bezpečnost upevnění plenky
kolem bříška.
Chcete-li upevnit Snuza Pico, zvedněte
přední páčku abyste uvolnili klip. Umístěte
klip kolem složené plenky do plného dosahu klipu. Zavřete klip a
zaklapněte přední páčku. Ujistěte se, že klip je správně uzavřen a
dobře sedí na pleně.
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Pro zahájení sledování stiskněte tlačítko pro zapnutí. Zvukový
signál naznačuje, že Snuza Pico se zapnul. Přihlaste se do
aplikace na svém inteligentním zařízení. Snuza Pico se
synchronizuje s aplikací na inteligentním zařízení a data se
zobrazí na hlavní obrazovce. (Poznámka: stiskněte na svém
inteligentním zařízení tlačítko obnovení, pokud nejsou
synchronizovány automaticky.)
Pro přesné informace o poloze přejděte na stránku s nastaveními
v aplikaci a uveďte, kde je monitor Snuza Pico připojen na plenku.
Ujistěte se, že Snuza Pico sedí přímo na plence.

Vždy dodržujte výše uvedený postup, abyste se ujistili, že břišní
pohyb děťátka je monitorován.
POZNÁMKA:
Se Snuza Pico zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození klipu
a vždy ho uložte do nabíjecí základny během cestování.
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2. ÚVOD

Účel použití:
Snuza Pico je přenosný monitor břišního pohybu, který bezpečně a
pohodlně snímá pohyb bříška Vašeho děťátka během spánku.
Určeno pro uživatele:
Toto zařízení je určeno k obsluze péči o dítě. Chůva musí ovládat pokyny
pro bezpečnostnost z uživatelské příručky.
Prostředí:
Bezpečí domova
Snuza Pico bezpečně a pohodlně sleduje pohyb bříška vašeho děťátka
během spánku, aby poskytl možnost včasného zásahu v případě, že se
pohyb bříška zastaví.
Snuza Pico by měl být připnutý na plenku Vašeho dítěte s přesností.
Nejsou potřeba žádné kabely, dráty, senzorové podložky nebo externí
napájení.
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Snuza Pico není vhodné používat při spolu spících dětech.
Snuza Pico dokáže rozpoznat i nejmenší pohyb bříška a upozorní Vás,
pokud se pohyb bříška zastaví na 20 vteřin. Snuza Pico bude nejprve
jemně vibrovat po 15 sekundách ve snaze probudit dítě.
Pokud se vibracemi podaří probudit dítě a vyvolat dýchání, Snuza Pico
bude pokračovat ve sledování pohybu. Po třech událostech s vibracemi
Vás funkce Upozornění probuzení upozorní na skutečnost, že břišní
pohyby dítěte se zastavily třikrát po dobu 15 sekund. Výstraha Probuzení
se vyznačuje krátkým pípnutím a blikáním žlutého indikátoru pohybu (1)
každé 2 sekundy. Monitorování bude pokračovat, i když je aktivováno
Upozornění probuzení, ale bude vyžadováno, aby ošetřující pracovník
dítě sledoval. Výstražný alarm probuzení lze obnovit krátkým vypnutím a
opětovným zapnutím zařízení. Funkce Upozornění probuzení může být
zakázána v aplikaci smartphonu. Každých 15 sekund Upozornění
probuzení budou zaznamenávány v aplikaci telefonu.
Snuza Pico bude vždy měřit pozici těla Vašeho dítěte a jeho tělesnou
teplotu.
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3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A KONTRAINDIKACE















Toto zařízení není určeno k prevenci nebo monitorování nemoci
nebo stavu, jako je obstrukční apnoe.
Pohyb z vnějšího prostředí, jako je například vození dítěte v kočárku,
cestování ve vozidle nebo v letadle může být zaznamenán
snímačem Snuza Pico. Výsledky Snuza Pico mohou ovlivnit zdroje
pohybu zaznamenané z externího prostředí.
Monitorované dítě musí spát ve své vlastní postýlce, kde monitor
nebude moci zaznamanávať břišní pohyb druhého dítěte uloženého
v sdílené postýlce a nebude zaznamenávat tyto pohyby.
Rádiové vysílače, jako jsou mobilní telefony, audio a video dětské
monitory, bezdrátové telefony, vysílačky, bezdrátové směrovače atd.
mohou ovlivnit schopnost monitoru zaznamenat pohyb. Monitor by
neměl být umístěn do vzdálenosti méně než 2 metry od ostatních
přenosných zařízení nebo elektrických kabelů.
Žádná modifikace tohoto zařízení není povolena.
Jedno zařízení je doporučeno používat pouze pro jedno dítě.
Malé části, které se z nepravděpodobného důvodu oddělily, mohou
mít za následek vzniknutí nebezpečí udušení.
V případě, že Vaše dítě je citlivé na pokožce, pokud se zařízení
dostane do kontaktu s pokožkou, viz část 8.3. Pokud citlivost
pokožky přetrvává, kontaktujte nás na adrese www.snuza.com.
Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat, škůdců a jiných dětí,
protože poškození přístroje by mhlo způsobit, že nebude fungovat
tak, jak je určeno.
Nevkládejte nic do otvoru určeného pro přenos zvuku (5).
Zajistěte, aby se žádná tekutina nedostala do otvoru určeného pro
přenos zvuku.
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu na ohnutí / otevření / zavření svorky
(11).
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4. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZAŘÍZENÍ
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5. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZAŘÍZENÍ
Krok 1: Nabijte svůj Snuza Pico
Připojte napájecí kabel do nabíjecí skříňky. Ujistěte se, že Snuza Pico
sedí v nabíjecí skříni a zavřete víčko krytu. Nechte svůj Snuza Pico
nabíjet 1 hodinu.
Krok 2: Stáhněte si aplikaci Snuza Pico pro připojení
Snuza Connect je dostupná na iOS a Android.
Viz iOS průvodce aplikací: http://www.snuza.com/manuals/
Viz Android průvodce aplikací: http://www.snuza.com/manuals/
Minimální požadavky na inteligentní zařízení:
Musí podporovat:
- Bluetooth 4.0
- Apple zařízení: iOS 8.0 nebo novější
- Android zařízení: Android 4.4 nebo
novější
Krok 3: Registrace Snuza Pico
Navštivte connect.snuza.com. Vyberte možnost registrace nového
uživatele a vyplňte požadovaná políčka.
Potvrzovací e-mail bude odeslán na Vaši vybranou e-mailovou adresu.
Po potvrzení se dostanete na portál Snuza. Přejděte na kartu "Registrace
zařízení" v nabídce.
Vložte sériové číslo Vašeho zařízení a vyplňte požadovaná pole s
podrobnostmi. Sériové číslo se nachází na zadní straně Snuza Pico nebo
na obalu Snuza Pico.
Krok 4: Připevnění Snuza Pico
Přeložte okraj plenky.
Zvedněte klip pro uvolnění a umístěte Snuza Pico na plenku Vašeho
dítěte. Ujistěte se, že je klip správně zavřený po umístění.
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Krok 5: Zapněte Váš Snuza Pico & zahájení monitorování
Zapněte Snuza Pico zatlačením tlačítka pro zapnutí dokud neuslyšíte
startovací zvuk a všechny světelné indikátory nezačnou současně blikat.
Okamžitě po počáteční sekvenci indikátor baterie začne blikat zeleně,
což bude znamenat, že je baterie plně nabitá.
Synchronizujte Vaše inteligentní zařízení se Snuza Pico pouhým
stisknutím tlačítka pro obnovení na obrazovce aplikace. Nyní můžete
začít monitorovat Vaše dítě přes Váš telefon.
ZÁKLADNÍ FUNKCE SNUZA PICO
Světlo pro identifikaci pohybu začne blikat vždy když zaznamená pohyb.
Pokud během 15 vteřin není zaznamenán žádný pohyb, Snuza Pico
začne vibrovat pro vzbuzení dítěte.
Pokud během následujících 5 sekund není zaznamenán pohyb, Snuza
Pico spustí zvukový alarm.
ZÁKLADNÍ FUNKCE SNUZA CONNECT APLIKACE
Snuza Connect aplikace je navržena tak, aby Vám přinášela informace o
frekvenci dechu dítěte pozici těla, teplotě pokožky, detekci pádu, úroveň
baterie a upozorní Vás pokud je klip na Snuza Pico otevřený. Přizpůsobte
si své upozornění podle sebe v aplikaci.
Upozornění v aplikaci mohou být zamítnuty pohybem zleva doprava.
Nezahrnuje to frekvenci pohybu bříška a detekci pádu. Tato upozornění
mohou být zrušena stisknutím tlačítka pro zapnutí na zařízení.
Ujistěte se že Váš smartphone je připojen k aplikaci aby jste dostávali
veškerá oznámení a upozornění.
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6. PŘIPEVNĚNÍ NA PLENU
Důležité: Správné upevnění pleny je důležité pro
správnou funkci Snuza Pico. Vrchní tenká část
pleny musí být přeložena přes hrubší část plenky
předtím, než je plenka upevněna (část, ve které
bude Snuza Pico připevněná. Plenka by měla
pohodlně sedět na dítěti s vrchním okrajem pleny
těsně pod dětským pupíkem. Volně připevněná
plenka způsobí, že monitor ztratí kontakt s
dítětem a vyvolá planý poplach. Velmi "plná" nebo
mokrá plenka může také způsobit ztrátu kontaktu
monitoru s dítětem. Pokud dítě spí na své straně,
Snuza Pico by měl být umístěn mimo od centra
pupíku a matrace.

7. MONTÁŽ SNUZA PICO
Při připojování monitoru Snuza Pico byste měli položit prsty mezi plenu a
pokožku dítěte. Ujistěte se, že monitor připínáte na plenu v dostatečné
vzdálenosti od pokožky dítěte, aby nedošlo k ublížení dítěti při zaklapnutí
klipu.
Otevřete klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvolníte tím sponu do
plného rozsahu. Umístěte monitor přes složené plenky do plného rozsahu
spony. Zavřete klip a zatlačte blokovací páčku tak, jak je to zobrazeno
zde:
Ujistěte se, že je Snuza Pico v kontaktu s dětským bříškem v oblasti
pupku, ačkoli blíž k bokům může vyhovovat různým spánkovým pozicím.
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby děti spali na
zádech, pokud lékař neřekne jinak: http://www.who.int/en/
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Česky
8. MANIPULACE
8.1

Připnutí na plenu
Při připevňování Snuza Pico byste měli položit prsty mezi plenu a
pokožku dítěte. Ujistěte se, že monitor připínáte bezpečně na
plenku a v bezpečné vzdálenosti od pokožky dítěte, abyste při
připínání nezranili děťátko.
Otevřete klip Snuza Pico do plného rozsahu. Uvolníte tím sponu
do plného rozsahu. Umístěte monitor přes složenou plenku do
plného rozsahu spony. Zavřete klip a zatlačte blokovací páčku tak,
jak je to zobrazeno zde:

Ujistěte se, že je Snuza Pico v kontaktu s dětským bříškem v
oblasti pupíku, ačkoli blíže k bokům může vyhovovat různým
spánkovým pozicím.
Umístěte na bříško u dětí spících na zádech.
Umístěte na boční stranu bříška u dětí spících na bříšku.
Snuza Pico má zabudovaný alarm, který indikuje, zda byl klip
otevřen během používání. Dříve, než se spustí alarm, Snuza Pico
bude pomalu pípat po dobu 7 sekund, aby Vás upozornil, abyste
ho vypnuli nebo aktivovali funkci pauzy. Pokud klip zůstane
11

Česky
otevřen po dobu dalších 3 sekund, aktivuje se funkce Clip Open
Alarm.
8.2

Zapnutí / vypnutí
Snuza Pico může být zapnutý krátkým stisknutím tlačítka pro
zapínání (6) a pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko pro zapínání
(6) na 2 sekundy. Uslyšíte zvuky zapnutí a vypnutí (viz bod 8.5.).
Alternativně může být Snuza Pico zapnutý a vypnutý přímo z
aplikace (pokud tato možnost byla nastavena přímo v nastavení
aplikace). To Vám umožní pohodlné zapnutí, pokud jste na to
zapomněli a už připevnili monitor k plence, aniž byste rušili své
dítě.

8.3

Pauza
Snuza Pico byl navržen tak, aby sledoval pohyb dítěte, teplotu
pokožky a pozici těla během spánku. Abyste zabránili falešným
poplachům během doby, kdy Vaše dítě nespí (během kojení,
výměny pleny atd.), Funkce "Pozastavit" Vám umožní dočasně
pozastavit sledování, které je uživatelem nastavitelné (v aplikaci) v
čase, například během kojení nebo výměny pleny.
Tato funkce pozastavení může být aktivována přímo z aplikace
stisknutím tlačítka "Pozastavit".

8.4

Nabíjení
Pouzdro na přenášení Snuza Pico (12) je současně napájecí
nabíječka, která dobíjí zabudovanou baterii tak, že se monitor
Snuza Pico jednoduše umístí do přenosného pouzdra.
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8.5

Světelné indikátory
Spouštěcí a vypínací sekvence
Uvedení do provozu pomocí tlačítka pro start
Když je Snuza Pico zapnutý pomocí tlačítka napájení (6), kontrolky
(1, 2, 4, 5) budou blikat v pořadí zleva doprava a následuje
startovací tón. Bezprostředně po startovacím tónu indikátor stavu
baterie (2) bude blikat, aby signalizoval stav baterie při jejím
zapnutí. Indikátor baterie má následující význam:
Zelená

♪

Baterie je plně nabitá

Žlutá

Baterie je slabá, ale vydrží ještě dalších
pár hodin

Červená

Baterie je velmi slabá a měla by být
nabitá

Červená a
následně tón
vypnutí

Baterie je vybitá a Snuza Pico se
automaticky vypne. Nabíjejte ihned.

Uvedení do provozu pomocí aplikace
Když je Snuza Pico zapnutý pomocí aplikace, nezazní žádný
zvukový tón, ale obvykle se vyskytne blikající sekvence běžného
indikátoru spuštění.
Informace o bateriích se zobrazují na obrazovce aplikace, takže
není třeba sledovat baterii během dálkového spuštění.
Vypnutí pomocí tlačítka
když je Snuza Pico vypnut pomocí tlačítka, kontrolky začnou blikat
v pořadí zprava doleva, po kterém následuje vypínací tón.
13
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Vypnutí pomocí aplikace
když je Snuza Pico vypnut pomocí aplikace, nenásleduje žádná
zvuková signalizace vypnutí, ale ukáže se typická sekvence
blikajících indikátorů pro vypnutí.
8.6 Světelný indikátor pohybu
Světelný indikátor pohybu (1) zasvítí, když zaznamená pohyb:Zelená
Žlutá
Červená

Zaznamenán silný břišní pohyb
Zaznamenán slabý břišní pohyb
Zaznamenán velmi slabý břišní pohyb

8.7 Bluetooth Low Energy
Světelný indikátor Bluetooth (4):
Modře
Růžovo

Bliká růžovo

Zasvítí modře každé 2 sekundy pokud
je připojen na Váš smartphone / tablet
Zasvítí na růžovo každé dvě sekundy
během pauzy
Bliká 6krát hned po spuštění, což
naznačuje, že na serveru je důležité
upozornění, které vyžaduje Vaši
pozornost. Tuto důležitou zprávu
zobrazíte přihlášením se do svého účtu
na portálu Snuza Connect
(connect.snuza.com)
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8.8 Indikátory baterie
Při spuštění - jak bylo vysvětleno výše v sekci "Spouštěcí a
vypínací sekvence".
Pokud je úroveň nabití baterie nízká (když je Snuza Pico
zapnutý)
Světelný indikátor baterie bude blikat červeně každých 5 sekund a
bude pípat dvakrát každých 60 sekund.
Pokud je úroveň baterie kritická (když je Snuza Pico zapnutý)
Světelný indikátor baterie bude blikat červeně každých 5 sekund a
pípat každých 10 sekund.
Když se nabíjí
Během nabíjení bude světelný indikátor baterie blikat zeleně.
Když je nabíjení ukončeno, světelný indikátor baterie na Snuza
Pico bude mít konstantní zelenou barvu.
8.9 Indikátory alarmu
Dýchání se zastavilo - Snuza Pico spustí alarm a současně
začne blikat světelný indikátor (4). V aplikaci bude také znít alarm.
Volný pád - Snuza Pico spustí alarm a současně začne blikat
světelný indikátor (4). V aplikaci bude také znít alarm.
Systémová porucha - Snuza Pico bude vydávat nízko frekvenční
alarm na zařízení a v aplikaci.
Klip (7) alarm při otevření - Upozornění bude pípat 10 sekund a
pak zazní nepřerušený alarm po dobu 3 sekund s varovným
světelným indikátorem a alarmem znějícím v aplikaci.
Aplikace - Aplikace na Vašem inteligentním zařízení Vás upozorní
při výše uvedených situacích. Můžete nastavit alarmy při nižší
nebo vyšší teplotě pokožky dítěte, dechové frekvenci a polohy těla.
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8.10 Světelné indikátory nabíjení
Když je energetický zdroj připojen k nabíječce, rozsvítí se indikátor
napájení (14) na nabíječce. Indikátor napájení (14) na nabíječce se
nemění podle toho zda je Snuza Pico nabitý nebo ne.
Zaznamenává pouze, zda je na nabíječce použita energie. Chceteli zjistit zda se Snuza Pico nabíjí v nabíjecí stanici, viz předchozí
část.
8.11 Oblékání
 Snuza Pico může být připnutý na složený pás pleny nebo na
složený pás elastických kalhot.
 Nedoporučuje se nosit oblečení mezi Snuza Pico a pokožkou.
 Snuza Pico může být nošen pod oblečením, ale ne na něm.
 Příliš mnoho oblečení může zeslabit nebo utlumit alarm.
Ujistěte se, že alarm je slyšet, když je dítě oblečené nebo je
pod dekou.
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9. UPOZORNĚNÍ PROBUZENÍ
Poznámka: Pokud je smartphone připojen, všechny upozornění a alarmy,
jakož i všechny údaje v reálném čase, jsou viditelné v aplikaci. Během
sledování, pokud není detekován pohyb bříška během 15 sekund, Snuza
Pico mírně vibruje ve snaze probudit dítě. Pokud se pohyb bříška obnoví
během následujících 5 sekund, indikátor pohybu (21) bude blikat
červeným světlem při každém dalším břišním pohybu jako indikace, že
během 15 sekund nedošlo k žádnému pohybu. Pokud je povoleno
Upozornění probuzení, po 3 takových vibráciácha úspěšných
probouzecích pokusech, světelný indikátor pohybu (21) bude blikat
červené světlo každé 2 sekundy současně s pípáním. To Vás upozorní
na skutečnost, že Vaše dítě přestalo dýchat po dobu 15 sekund třikrát po
sobě a pak pokračovalo v dýchání na základě vibrace Snuza Pico.
Poznámka: Monitorování pokračuje během oznámení Upozornění
probuzení. Upozornění probuzení se automaticky zapne při každém
zapnutí Snuza Pico.

10. BATERIE
10.1 Indikátor baterie
Pokud se baterie během monitorování vybije, kontrolka stavu
baterie (1) bude blikat následovně:Indikátor baterie (1) bude blikat červeně každých 5 sekund spolu s
krátkým pípnutím každých 60 sekund. Když se stav baterie stane
kritickým, pípání se zrychlí na pípnutí jednou za 10 sekund. Nabijte
baterii ještě před dalším použitím (viz část 10.3. Nabíjení baterie).
Pípnutí může být ztlumeno stisknutím tlačítka napájení / režimu.
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10.2 Životnost baterie
Snuza Pico má dobíjecí baterii a vydrží na jedno nabití přibližně
dva týdny. Životnost baterie závisí na používání.

11. ÚDRŽBA
11.1 Likvidace
Přístoj a obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s
právními předpisy země, které upravují likvidaci a recyklaci baterií.
11.2 Čištění a údržba
 Na odstranění nečistot jemně otřete vlhkým hadříkem. Trochu
mýdla můžete použít na tvrdé nečistoty.
 Nepoužívejte hygienické přípravky, které mohou obsahovat
nebezpečné chemikálie.
 Monitor je odolný vůči stříkající vodě, není vodotěsný.
Neponořujte ho do vody. Pokud se namočí, ihned ho vysušte.
 Během přenášení držte Snuza Pico v ochranném obalu.
Neukládejte Snuza Pico do nabíjecího pouzdra na delší dobu
než je nezbytné nebo do vlhkého prostředí.
 Pro prodloužení životnosti baterie: Před dlouhodobým uskladněním Snuza Pico plně nabít.
 Nenechávejte Snuza Pico zcela vybitý a aby nezůstával
vybitý vícekrát dlouhodobě.
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12. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
12.1 Zkontrolujte nesprávnou montáž a umístění Snuza Pico na dětskou
plenu (viz část 5 Montáž na plenu a část 7 Montáž Snuza Pico).
12.2 Selhání baterie. Světelný indikátor baterie (1) bude svítit červeně.
Pro více informací navšívte naši webovou stránku www.snuza.com.

13. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Zákazníci tento monitor používají na své vlastní riziko a společnost
Snuza International (Pty) Ltd, její členové, zaměstnanci, zástupci,
dodavatelé, výrobci, distributoři a spolupracovníci ("Snuza") nenesou
odpovědnost za jakoukoliv ztrátu zákazníkem nebo jinou osobou, která
vznikla nebo souvisí s používáním nebo výrobou monitoru včetně ztráty,
poškození nebo zranění, které utrpěl zákazník nebo jakákoli jiná osoba v
důsledku jakýchkoli chyb v souvislosti s monitorem a všechny záruky a
jakákoliv jiná odpovědnost z jakékoliv příčiny, která vznikla, jsou tímto
vyloučeny a zákazník tímto odškodní společnost Snuza International (Pty)
Ltd, pokud jde o jakoukoli takovou zodpovědnost.
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14. GARANCE

Společnost Snuza International (Pty) Ltd zaručuje, že tento výrobek
neobsahuje chyby v materiálech a zpracování po dobu 12 měsíců od
původního data koupě, který je ověřeným dokladem o prodeji. Závazek
záruky je omezen na bezplatnou výměnu jednotky a nezahrnuje náklady
na dopravu. Naše záruka se vztahuje na všechny země, ve kterých je
tento výrobek dodáván. Zákonem o provozování tohoto produktu uživatel
přijímá veškerou výslednou zodpovědnost. vyhrazujeme si právo upravit
ustanovení této záruky kdykoli bez upozornění. Tato záruka se
nevztahuje na baterii, nesprávnou aplikaci, poškození, nesprávné použití
nebo poškození při přepravě.

15. INFORMACE
Prohlášení o shodě FCC pro Snuza Pico a nabíjecí stanici:Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení by nemělo způsobovat škodlivé rušení;
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení.
Toto zařízení splňuje požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu
záření ve veřejném nebo nekontrolovaném prostředí.
Kanadské regulační prohlášení pro Snuza Pico a nabíjecí stanici:Toto zařízení je v souladu s normami RSS na vynětí licencí Industry
Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení;
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení včetně rušení, které
může způsobit nežádoucí provoz přístroje.
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CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky na vystavení rádiovým
frekvencím v souladu s RSS-102 vydání 5 pro přenosné podmínky
používání.
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16. TECHNICKÉ PARAMETRY
Příložná část typu BF

Označení CE podle CE 1999/5 / EC,
2001/95 / EC, 89/336 / EEC (TV
Rheinland)
Označení FCC podle Federální
komunikační komise - USA

IC: 21736-01

Toto zařízení je v souladu
s průmyslovými kanadskými
licenčními normami RSS

IP52

Kryt monitoru je chráněn proti
vniknutí kapající vody
Sériové číslo zařízení (první dvě
čísla určují stáří)
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Informace o správné likvidaci
monitoru naleznete v části Likvidace
Obvyklá životnost

Snuza Pico má předpokládanou
životnost 5 let od data výroby

Environmentální podmínky

Přípustné provozní podmínky
prostředí:
• Teplota: od 5 ° až do 40 °
• Vlhkost: 15% až 93%, bez
kondenzace
• Tlak vzduchu: 700 HPA do 1060
HPA

Přípustné podmínky prostředí
přepravy a skladování po
vyjmutí zařízení z jeho
ochranného obalu a
následnýmii způsoby použití

•
•

25°C bez kontroly relativní
vlhkosti; a
+70°C při relativní vlhkosti až
do 93%, bez kondenzace

Zdroj energie

Interně napájené

Specifikace baterie

Lithiový polymer

Hladina akustického tlaku

85dBm na 10 cm
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Kontaktujte nás:
Pokud potřebujete pomoc s používáním nebo údržbou Snuza Pico nebo
nahlásit neočekávaný provoz nebo událost, kontaktujte nás
prostřednictvím:
Internet:
Email:
Telefon:
Fyzicky:

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