Pico 2 Rövid üzembe
helyezési útmutató
Snuza Connect applikáció beállításai:
1.
2.
3.
4.
5.

Töltse le a Snuza Connect alkalmazást
Kövesse az utasításokat a regisztrációhoz
Aktiválja a fiókját az e-mail-en kapott linkkel
Aktiválás után, adja hozzá a Pico készülékét a fiókjához
A Pico 2 gyári számát a készülék oldalán találja a csipesz alatt

Snuza Pico 2 készülék beállításai:
Töltse fel a Snuza Pico 2 készülékét
1. Csatlakoztassa a micro USB kábelt a dokkoló tárolóhoz. A piros led
világítani fog a dokkolón, jelezve, hogy áram alatt van.
2. Nyissa fel a dokkoló tetejét és helyezze bele a Snuza Pico 2 készüléket
megfelelo helyzetben
3. Csukja le a dokkoló tetejét
4. Az elemjelzo led villog a Pico 2-n, amíg tölt, és folyamatosan világítani fog
ha teljesen feltöltött

Snuza Pico 2 készülék elhelyezése:

PRESS DOWN
SLIDE ON

NAPPY
SKIN

1. Nyissa fel a Pico 2 csipeszét (1.ábra)
2. 	H ajtsa le a pelenka felso részét, és csúsztassa a Pico 2-t a baba pelenkájára
úgy, hogy tegye az ujját a baba bore és a csipesz közé, hogy ne csípje be a
baba borét (2.ábra)
3.	C sukja le a kart a Pico 2 rögzítéséhez és gyozödjön meg róla, hogy
megfeleloen záródott és nem csípte be a baba borét (3.ábra)

A Pico 2 bekapcsolása és a megfigyelés megkezdése
1.		 Kapcsolja be a Pico 2-t a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával
2. Minden jelzofény villog, és indítási hang hallható
3.	Más módon: kapcsolja be a Pico 2-t az alkalmazásban a bekapcsoló ikon
megérintésével. Az indítási hang néma, ha az alkalmazáson keresztül vezérlik.
4.	Csak akkor használja a készüléket, ha a baba mozdulatlan kiságyban van

Szkennelje be az alábbi QR kódot a teljes használati
útmutatóért

Támogatásért lépjen velünk kapcsolatba a support@snuza.com címen (angol nyelven)
Szabályozási információk: FCC megfeleloségi nyilatkozat a Pico készülékhez és a
töltohöz. 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 moködést idézhet elo. Ez a készülék megfelel az FCC
RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitettségére vonatkozó határértékeinek.
Kanadai szabályozási nyilatkozat a Snuza Pico készülékhez és a tölto dokkolóhoz:
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
muködést idézhet elo. CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B). Ez a készülék megfelel a rádiófrekvencia
kibocsátás biztonsági eloírásainak az RSS-102 5.tételben leírtaknak megfeleloen a hordozható
használati feltételek szerint. Lemondó nyilatkozat: A vásárlók saját kockázatukra, felelosségükre
használják a készüléket, és a Snuza (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottai, ügynökei, szerzodött
partnerei, képviseloi, gyártói, forgalmazói és egyesületei (“SNUZA”) nem tarthatóak felelosnek
semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevo, vagy más személy, aki
kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a
veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevo vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden
jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelosségek
ezáltal kizártak, és a vevo ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult. Garancia: A Snuza (Pty) Ltd
garantálja, hogy a készülék nem hibásodik meg sem anyagában, sem a muködésében 12 hónapon
belül az eredeti vásárlás idopontjától számítva, amit blokkal vagy számlával igazolni szükséges.
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