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1. FONTOS - OLVASSA EL ELŐSZÖR!
Lényeges, hogy a HeroMD színes, rugalmas felső részében található
érzékelő mindig érintkezzen a baba hasával.
MINDIG:
Használjon megfelelő méretű pelenkát. A túl nagy
pelenka bő lehet a baba hasánál, ami miatt a
HeroMD elveszítheti az érintkezést a baba hasával.
Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a HeroMD
felcsiptetése előtt, hogy megfelelő vastagságú
legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy
elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a baba
hasához.

Rögzítse a HeroMD-t a pelenkához az övcsipesszel úgy, hogy teljesen
tolja rá.
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Győzödjön meg róla, hogy a HeroMD
derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy
az érzékelő (1)érintkezik a baba hasával.
Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (6) kapcsoló
gombot a HeroMD működtetéséhez.
Mindig kövesse az alábbi utasításokat, hogy
biztos lehessen abban, hogy a készülék figyeli
gyermeke légzését, és hogy megelőzhesse a
téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása
okozhat.

MEGJEGYZÉS:
Óvatosan kezelje a Snuza HeroMD-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az
érzékelő sérülését.
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2. BEMUTATKOZÁS

Rendeltetésszerű használat:
A Snuza HeroMD egy hasi mozgásfigyelő készülék a csecsemő-légzéskimaradás
érzékeléséhez.
Rendeltetésszerű felhasználó:
Ezt a készüléket a csecsemőgondozó használhatja. A gondozónak meg kell
értenie a használati útmutató utasításait és a biztonsági intézkedéseket.
Használati környezet:
Otthoni használatra
A Snuza HeroMD biztonságosan és megfelelően figyeli gyermeke légzőmozgásait,
amíg ő alszik, megteremtve egy beavatkozási lehetőséget arra az esetre, ha a
baba légzése leállna.
A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a HeroMD-t.
Nincsenek kábelek, érzékelő lapok, nincs szükség lapos fekvőfelületre, vagy külső
áramforrásra.
Csiptesse fel, kapcsolja be és tapasztalja meg a nyugalmat.
A Snuza HeroMD még a finom hasi mozgásokat is érzékeli, és riaszt, ha a baba
percenkénti légzőmozgása 8 alá esik (ez a figyelmeztetés kikapcsolható), vagy
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20mp-en keresztül nem érzékel légzőmozgást. A Snuza HeroMD először
gyengéden rezeg 15mp után, hogy megpróbálja felébreszteni a babát.
Ha a rezgéssel sikerül felébreszteni a babát, és ezek után érzékeli a baba
légzőmozgását, akkor minden légzésnél pirosan villog a légzésjelző lámpa (3).
Három rezgés bekapcsolása után a Rezgő riasztás figyelmezteti Önt, hogy
gyermeke légzése három alkalommal leállt 15mp-re. A rezgő riasztás egy rövid
csippanás és a piros légzésjelző lámpa (3) 2mp-kénti villanása jelzi. A megfigyelés
folytatódik, ha a rezgő riasztás aktív, de jelzi a csecsemőgondozónak, hogy
szükség lehet a baba megvizsgálására. A rezgő riasztási mód kikapcsolható vagy
az ON/OFF gomb, vagy a MODE/OFF gomb rövid megnyomásával, vagy a
készülék kikapcsolásával és újra bekapcsolásával. A rezgő riasztás funkció
kikapcsolható úgy, hogy működés közben 2mp-ig megnyomja a MODE/OFF
gombot. A funkció kikapcsolását egy rövid csippanás és a légzésjelző lámpa (3) és
a riasztást jelző lámpa (4) piros villogása jelzi. Ha a készüléket kikapcsolják, majd
visszakapcsolják, akkor a funkció újra visszaáll a bekapcsolt módba.

3.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG 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 HeroMD érzékelője érzékelheti. Ne hagyatkozzon a
HeroMD -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.
intereferenciát okozhatnak a készülék légzés- vagy mozgásfigyelési
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működésében. Ne helyezze a készüléket 1m-nél közelebb ilyen
rádiófrekvenciás készülékhez.





A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.



Abban az esetben, ha a baba bőre érzékennyé válik ott, ahol a készülék
érintkezik a baba bőrével, olvassa el a 8.3 fejezetet. Ha a bőrérzékenység
továbbra is fennáll, lépjen velünk kapcsolatba a www.snuza.com oldalon.



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







Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (2).

Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
Az apró részek, melyeket nem rendeltetésszerű használat során távolítanak
el, fulladást okozhatnak.

Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
Kerülje az érzékelő szükségtelen hajlítását (1 ábra).
Ne használjon aránytalanul nagy erőt a csipesz hajlításához (2 ábra).
Ne nyomja az elemfedél kioldoját (10) a védőkorlát (11) mögé.
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4.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
ELŐLNÉZET
(1) Érzékelő
(3) Légzésjelző lámpa

(2) Elemjelző lámpa

(4) Riasztást jelző lámpa

(5) Hangszóró nyílások
(6) Be/Kikapcsoló gomb

(7) Mód/Kikapcsoló gomb

HÁTULNÉZET
(12) Alkalmazott rész

(8) Övcsipesz
(9) Elemfedél
(10) Elemfedél kioldója
(11) Kioldó védőkorlát
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5.

RÖVID MŰKÖDÉSI ISMERTETŐ
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11
5.12
5.13
5.14

Fontos: Használjon megfelelő méretű pelenkát és győzödjön meg róla,
hogy megfelelően illeszkedik (lsd. 6. Pelenka illeszkedési tudnivalók c.
részt).
Ne kapcsolja be a készüléket, amíg felcsípteti a baba pelenkájára.
Kapcsolja be röviden megnyomva az ON/OFF Be/Kikapcsoló gombot (7)
Az indítási teszt során a jelzőlámpák felvillannak, rezeg a stimulátor, és
3hangot játszik le a készülék, elvégzi az elemtesztet és az érzékelő
tesztelését. Tegye a készüléket egy íróasztalra az érzékelő teszt
elvégzéséhez.
Ha az érzékelő tesztelt, egy indítási hangot hall.
Csatolja fel a Snuza HeroMD-t a pelenkára úgy, hogy az Érzékelő (1)
érintkezzen a baba hasával (lsd. 7. rész a HeroMD elhelyezése).
A légzésjelző lámpa (3) villog minden mozgásnál. Lsd. a 8.2 Megfigyelés c.
részt a teljes leírásért.
Ha 15mp-ig nem érzékel légzést, akkor a készülék rezegni kezd, hogy
megpróbálja felébreszteni a babát.
Ha a légzés visszatér 5mp-en belül a rezgést követően, akkor a légzésjelző
lámpa (3) pirosan villog, hogy jelezze volt egy 15mp-es periódus légzés
nélkül.
Három rezgés után, a rezgő figyelmeztetés bekapcsol – HeroMD csipog
minden 2.mp-ben és a légzést jelző lámpa (3) pirosan villog minden
csippanásnál.
Ha légzés nélküli időtartam eléri a 20mp-et, akkor hallható a teljes riasztás,
a HeroMD rezeg és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog.
A gondozónak meg kell néznie a babát.
A riasztást csak a készülék kikapcsolásával lehet leállítani.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF Be/Kikapcsoló
gombot (7) és a MODE/OFF Mód/Kikapcsoló gomb (6) gombot egyszerre.
Egy kikapcsoló hangot fog hallani és a készülék kikapcsol.
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6.

PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK
Fontos: A megfelelő pelenkázás alapvető a HeroMD
működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét
rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a
pelenkát (ez lesz az a rész ahová a HeroMD-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 HeroMD-t a köldök és matrac közé kell
helyezni középre.

7.

HEROMD ELHELYEZÉSE
Ha csatlakoztatja a Snuza készüléket, tegye az ujjait a baba pelenkája és a baba
bőre közé. Győzödjön meg róla, hogy a készüléket biztonságosan felcsiptette a
pelenkára elkerülve a baba bőrét, hogy nem sértse meg a babát a felcsiptetéskor.
Ellenőrizze, hogy az elemfedél (10) jól zár. Csíptesse fel a HeroMD-t a pelenkára, a
csipeszt teljesen rátolva a pelenkára, ahogy a képen látszik:-
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Győzödjön meg róla, hogy az érzékelő (1) érintkezik a
baba hasával a köldök környékén, vagy a különbőző
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/
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8.

MŰKÖDÉS
8.1

Indítás
A Snuza HeroMD-t ne kapcsolja be, amíg a pelenkára helyezi. A
készüléket egy íróasztalra kell helyezni az önteszt elvégzés idejére.
Kapcsolja be az ON/OFF Be/Kikapcsoló gomb (7) rövid megnyomásával.
Elindul az indítási teszt, ami ellenőrzi a jelző lámpákat, a rezgő stimulátort,
a hangos riasztást és a elemtöltöttségi szintet. Ha valamelyik hibás, akkor
egy Teszt hiba riasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni.
Az elemteszt után az elemjelző lámpa 3-szor villog, és csippan. Az
elemjelző fény színe a következőt jelenti:
Zöld
Sárga/Narancs
Piros

Elem rendben
Elem lemerülőben – a készüléket
használhatja, de cserélje ki az elemet,
amilyen hamar lehetséges.
Elem lemerült – HeroMD nem használható,
cseréljen elemet. Az alacsony elemjelző
figyelmezetetés hallható.

Ha az elemjelző fénye zöld vagy sárga/narancs, akkor a HeroMD elvégzi az
érzékelő tesztjét. Az érzékelő tesztelése 1 és 40mp között tarthat, ha a
készülék nem érzékel mozgást.
Az érzékelő teszt során a készülék minden 2.mp-ben csippan és a légzést
jelző lámpa (3) valamint a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog. A
készüléket egy asztalra kell helyezni a teszt alatt. Ha a 40mp letelt, akkor
egy hibariasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni.
Ha az érzékelő teszt rendben lefutott, akkor egy indítási hangot hall, és
légzést jelző lámpa (3) zölden villog jelezve, hogy a megfigyelés
elkezdődött és a HeroMD elhelyezhető a baba pelenkáján. (lsd.7.rész
HeroMD elhelyezése).
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Figyelmeztetés: Győzödjön meg róla, hogy az elemtöltöttség elegendő a
megfelelő működéshez (zöld vagy narancs). Egyéb esetben NE használja
a készüléket. Ha az elemfeszültség túl alacsony a működéshez, az
elemjelző lámpa (2) pirosan villog és minden másodpercben röviden
csippan a készülék. Cserélje ki az elemet a következő használat előtt. (lsd.
10.3 Elemcsere c. rész).
A kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombot
együtt.
8.2

Megfigyelés
A megfigyelés alatt, a légzést jelző lámpa (3) jelzi a baba légzését, míg a
riasztást jelző lámpa (4) figyelmeztet az esetleges problémákra.
Ha nem érzékel légzőmozgást, akkor a riasztást jelző lámpa pirosan villog
minden3.mp-ben. Ha légzést érzékel, akkor a légzést jelző lámpa (3)az
alábbiak szerint villog minden légzésnél:Zöld
Sárga és
légzésszám riasztás
(dupla csippanó
hang minden mpben)

Piros

♪

Piros és Rezgő
riasztás
14

Minden légzőmozgásnál, ha nem
volt előriasztás, vagy rezgés.
A percenkénti légzésszám 8 alá
csökken. Ha a légzésszám 8 fölé
emelkedik percenként, a légzést
jelző lámpa újra zölden villog, és a
figyelmeztetés leáll. Ezen funkció
kikapcsolásához lsd. 9.3 fejezet
Légzésszám riasztás.
Minden légzésnél Volt legalább
egyszer 15mp-es légzéskimaradás,
amikor a légzést a rezgés után újra
érzékelte (lsd. alább).
A rezgő riasztás azt jelzi, hogy
történt 3 rezgés. Ezen funkció
kikapcsolásához lsd. 9.2 részt Rezgő
riasztás.
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A riasztást jelző lámpa (4) az alábbiak szerint jelez:-

(( ))

Pirosan villog és
rezeg, és 5-ször
röviden csippan

))

Pirosan villog és
riaszt

Ha nem érzékel mozgást 15mp-ig, a
HeroMD gyengéden rezegni kezd,
hogy megpróbálja felébreszteni a
babát. A riasztást jelző lámpa (4)
pirosan villog és csipog. Ha újra
légzést érzékel a következő 5mpben, akkor a légzést jelző lámpa (3)
pirosan villog minden
légzőmozgásnál. Ez jelzi, hogy
történt 15mp-es légzéskimaradás.
Ha nem érzékel légzőmozgást
további 5mp-ig a rezgést követően
(összesen 20mp-ig), akkor a riasztás
jelző lámpa (4) pirosan villog és
magas riasztási hang hallatszik. A
gondozónak azonnal meg kell néznie
a babát. A riasztást a HeroMD
kikapcsolásával (nyomja meg az
ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6)
gombokat egyszerre).

MEGJEGYZÉS: Ajánlott, hogy a szülő / gondozó képzett legyen arra a
kezelésre vonatkozóan ami segíthet, ha a babánál légzéskimaradás
történik.
8.3

Ruházat



A HeroMD-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy
a rugalmas bugyi/nadrág derékrészére úgy, hogy az érzékelő (1)
mindvégig érintkezzen a baba hasával.



A készülék puha érzékelő része orvosi minőségű szilikonból készül,
és hipoallergén. Ha esetleg mégis piros kiütés lenne a baba bőrén,
ahol a készülék érintkezik vele, akkor javasolt egy vékony rétegű
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ruhát tenni a baba bőre és a készülék közé, úgy hogy az érzékelő
továbbra is érintkezzen. A készüléket át is helyezheti a baba hasán,
hogy ne érintkezzen a piros kiütéssel, a baba oldala felé.

9.



A készüléket használhatja úgy is, hogy egy könnyű ruha (pl.
rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amire a HeroMD
csiptetve van.



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.

BEÁLLÍTÁSOK
9.1

Kattogó "tikk" hang beállítása
Ennél a beállításnál a HeroMD egy hallható 'tikk' hanggal is jelzi a
légzőmozgásokat. A hallható 'tikk' hang kikapcsolásához, először
győződjön meg róla, hogy a HeroMD be van kapcsolva, majd nyomja meg
röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (6). Ha hangosítani
szeretné ezt a 'tikk' hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot még
egyszer a közepes hangerőhöz, és újra a legmagasabb hangerőhöz. A
kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer - a
HeroMD egy hangos csippanással jelez. Ezt a funkciót használhatja
babaőrzővel együtt is, hogy távolabbról is 'hallja' a baba mozgásait.

9.2

Rezgő funkció
A megfigyelés alatt, ha a készülék nem érzékel légzést 15mp-ig, akkor a
HeroMD gyengéden rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát.
Ha a következő 5mp-ben újra légzést érzékel, akkor a légzést jelző lámpa
(3) pirosan fog villogni a további légzőmozgásoknál, hogy jelezze, volt egy
15mp-es légzéskimaradás. A rezgő riasztással 3 ilyen rezgés aktiválás és
sikeres felébresztés után a légzést jelző lámpa (3) pirosan villog minden
2.mp-ben és egy csippanó hangot ad. Ez figyelmeztet arra, hogy három
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alkalommal 15mp-re leállt a baba légzése, majd a HeroMD rezgése után újra
lélegezni kezdett. Megjegyzés:- A megfigyelés folytatódik a rezgő riasztás
alatt is. A rezgő funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a
készüléket bekapcsolja. A funkció kikapcsolásához győződjön meg róla,
hogy a HeroMD be van kapcsolva, és nyomja meg a MODE/OFF gombot (6)
legalább 2mp-ig, amíg egy csipipanás hallatszik és a készülék röviden
rezeg, és ezzel egyszerre a légzést jelző lámpa (3) és a riasztást jelző
lámpa (4) pirosan villog. Ha újra be szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor
kapcsolja ki a HeroMD-t (nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6)
gombokat egyszerre), majd kapcsolja be újra (a rezgő funkció bekapcsolt
állapotban van ha a készülélket bekapcsolja).
9.3

Alacsony légzésszám riasztás
Az alacsony légzésszám riasztás figyelmeztet, ha a baba légzéseinek
száma 8 alá csökken percenként. Ezt a riasztást jelzi, hogy a légzést jelző
lámpa (3) sárgán villog és duplán csippan minden mp-ben. Ez a funkció
automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a HeroMD-t bekapcsolja.
A funkció kikapcsolásához győződjön meg róla, hogy a HeroMD be van
kapcsolva, majd nyomja meg az ON/OFF gombot (7) több, mint 2mp-ig,
amíg dupla csippanásst hall és röviden rezeg a készülék, valamint a
légzést jelző lámpa (3) és a riasztást jelző lámpa (4) sárgán villog. Ha újra
be szeretné kapcsolni a funkciót, akkor kapcsolja ki a HeroMD készüléket
(nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombot egyszerre), majd
kapcsolja be újra a készüléket. Az alacsony légzésszám riasztás
alapértelmezve be van kapcsolva, ha a HeroMD-t bekapcsolja.
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10. ELEM
10.1

Elemjelző lámpa
Ha a megfigyelés közben lemerül az elem, akkor az elemjelző lámpa (2) az
alábbiak szerint jelez:-

♪

10.2

3 hallható csippanás
minden 4.mp-ben,
és pirosan villog
minden 2.mp-ben.

Az elem hamarosan lemerül.
Cserélje ki az elemet a következő
használat előtt (lsd. 10.3 Elemcsere
c. rész).

Elem élettartam
Az elem élettartama a használattól függ. Az elem élettartama eltérő lehet,
függően a napi használati időtől, és/vagy a riasztási időtől, és/vagy a
riasztások számától. A készülék felesleges be és kikapcsolása is túl hamar
lemerítheti az elemet. Ha a riasztások száma magas, akkor ellenőrizni kell
a pelenkai elhelyezést.
A készülék garanciája nem vonatkozik az elemre.
Az átlagos használati idő kb. 4-6 hónap, ha kb. 8 órát használja naponta.
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10.3

Elemcsere
Minden MD készülékhez: használjon CR2 (CR15270) elemet, ami a
legtöbb kereskedőnél megtalálható. (a helyi forgalmazókról és az elem
információkról tájékozódhat a www.snuza.com weboldalon).
10.3.1 Használja a körmét, vagy egy pici lapos csavarhúzót. Egy csípő
mozdulattal (2.ábra és 3.ábra), finoman húzza vissza az elemfedél kioldóját
(10) a készülék hátoldalán és emelje fel ezzel egyidőben az elemfedelet
(4.ábra).
Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

10.3.2 Vegye ki a lemerült elemet finoman a tenyerébe csapva a HeroMD-t a
nyitott elemtartóval lefelé.
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10.3.3 Tegye be az új elemet, először a negatív végét, ahogy az 5.ábra
mutatja. Győződjön meg róla, hogy a polaritás helyes (a pozitív vége az
elemen ‘+’ jellel jelölve, és az elemtartóban is '+'-val jelölve). Helyezze
vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg róla, hogy jól zár (6.ábra).
Fig 5

Fig 6

Ne használja a készüléket az elemtartó fedél nélkül.
10.3.4 Tesztelje a készüléket úgy, hogy bekapcsolja, és győződjön meg
róla, hogy az elemjelző lámpa (2) zölden villog.
10.3.5 Ha a készülék riaszt az elemcsere után, csak nyomja meg az
ON/OFF és az OFF/MODE gombokat egyszerre a kikapcsoláshoz.
MEGJEGYZÉS: Az elem helytelen elhelyezése biztonsági kockázatot jelent,
kövesse az alábbi utasításokat.
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11. KARBANTARTÁS
11.1

Ártalmatlanítás
Az elemet, a készüléket és a csomagolást az országban, az ezekre
érvényes megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell
eldobni és újrahasznosítani.

11.2

Tisztítás 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.



Amikor kicseréli az elemet, akkor a szennyeződést, ami beszorul az
elemtartóba, egy száraz ruhával ki tudja törölni, ha az elemfedelet (9)
úgyis levette. Győződjön meg róla, hogy a tömítés is tiszta, mielőtt
visszarakja az elemfedelet, mert az kárt okozhat a tömítésben.



Ha nem használja a készüléket, tegye a HeroMD-t a védőtokba a
biztonságos tárolás miatt. Ne tárolja nedves, párás helyen.

12. PROBLÉMAMEGOLDÁS



Ellenőrizze a helytelen rögzítést, és a HeroMD elhelyezését a pelenkán (lsd.
6.rész Pelenka illeszkedési tudnivalók és 7.rész HeroMD elhelyezése).



Elemhiba. Az elemjelző lámpa (2) piros (lsd. 9.3 rész Elemcsere).
Kérjük látogassa meg a www.snuza.com weboldalt további információkért.
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13. LEMONDÓ NYILATKOZAT
A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, és 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, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.
14. 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 24
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 eredeő és a szállítási
sérülésekre.
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15. TECHNIKAI ADATOK
BF típusú részek

CE jelzés a MDD 93/42/EEC II.melléklete
szerint

IP52

IP52 A készülék háza védett a csepegő
vízzel szemben
Készülék gyári száma (az első két szám a
gyártás évét jelöli

Lsd. az Ártalmatlanítás c. részt a
készülék ártalmatlanításához

Átlagos élettartam

A HeroMD várható élettartama 2 év a
gyártástól számítva.
Megengedett környezeti működési
feltételek:
· Hőmérséklet: 5 ºC és 40 ºC között.
· Páratartartalom: 15% és 93% között,
nem lecsapódó
· Légnyomás: 700HPA és 1060HPA
között
· 25 °C relatív páratartalom szabályozás

Környezeti feltételek

Megengedett környezeti feltételek
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szállításkor és tároláskor a
védőtokból kivéve használatok
között:
Áramforrás:
Elem specifikáció:

nélkül; és
+70°C (93%-os páratartalom mellett, nem
lecsapódó) között
Belső áramforrás
Gyakori név: CR2
IEC: CR17355
3.0 Volt
800 mAh
Méret (mm): 26 x 15 x 15
Lithium
75dBm 10cm-nél

Hangnyomásszint:

Szkennelje be az alábbi QR kódot az elektromágneses kompatibilitási táblázat
megtekintéséhez:

Kapcsolat:
A Snuza HeroMD működésével vagy karbantartásával, esetleg meghibásodással
kapcsolatosan keressen minket:
Internet:
Email:
Tel:
Address:

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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