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1. FONTOS - 2/9$66$(/(/Ę6=g5
Lényeges, hogy a HeroMD V]tQHVUXJDOPDVIHOVĘUpV]pEHQWDOiOKDWy
pU]pNHOĘPLQGLJpULQWNH]]HQDEDEDKDViYDO
MINDIG:
+DV]QiOMRQPHJIHOHOĘPpUHWĦSHOHQNiW$W~OQDJ\
SHOHQNDEĘOHKHWDEDEDKDViQiODPLPLDWWD
HeroMD elveszítheti az érintkezést a baba hasával.
Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a HeroMD
IHOFVLSWHWpVHHOĘWWKRJ\PHJIHOHOĘYDVWDJViJ~
OHJ\HQ+DV]QiOMDDSHOHQNDU|J]tWĘMpW~J\KRJ\
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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*\Ę]|GM|QPHJUyODKRJ\DHeroMD
derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy
D]pU]pNHOĘ  pULQWNH]LNDEDEDKDViYDO
Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (6) kapcsoló
gombot a HeroMD PĦN|GWHWpVpKH]
Mindig kövesse az alábbi utasításokat, hogy
biztos lehessen abban, hogy a készülék figyeli
J\HUPHNHOpJ]pVpWpVKRJ\PHJHOĘ]KHVVHD
téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása
okozhat.

MEGJEGYZÉS:
Óvatosan kezelje a Snuza HeroMD-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az
pU]pNHOĘVpUOpVpW
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2. BEMUTATKOZÁS

5HQGHOWHWpVV]HUħKDV]QiODW:
A Snuza HeroMD HJ\KDVLPR]JiVILJ\HOĘNpV]OpNDFVHFVHPĘ-légzéskimaradás
érzékeléséhez.
5HQGHOWHWpVV]HUħIHOKDV]QiOy:
(]WDNpV]OpNHWDFVHFVHPĘJRQGR]yhasználhatja. A gondozónak meg kell
értenie a használati útmutató utasításait és a biztonsági intézkedéseket.
Használati környezet:
Otthoni használatra
A Snuza HeroMD EL]WRQViJRVDQpVPHJIHOHOĘHQILJ\HOLJ\HUPHNHOpJ]ĘPR]JiVDLW
DPtJĘDOV]LNPHJWHUHPWYHHJ\EHDYDWNR]iVLOHKHWĘVpJHWDUUDD]HVHWUHKDD
baba légzése leállna.
A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a HeroMD-t.
Nincsenek káEHOHNpU]pNHOĘODSRNQLQFVV]NVpJODSRVIHNYĘIHOOHWUHYDJ\NOVĘ
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
SHUFHQNpQWLOpJ]ĘPR]JiVDDOiHVLN (ez a figyelmeztetés kikapcsolható), vagy
6
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20mp-HQNHUHV]WOQHPpU]pNHOOpJ]ĘPR]JiVW$6QX]DHeroMD HOĘV]|U
gyengéden rezeg 15mp után, hogy megpróbálja felébreszteni a babát.
Ha a rezgéssel sikerül felébreszteni a babát, és ezek után érzékeli a baba
OpJ]ĘPR]JiViWDNNRUPLQGHQOpJ]pVQpOSLURVDQYLOORJDOpJ]pVMHO]ĘOiPSD  
+iURPUH]JpVEHNDSFVROiVDXWiQD5H]JĘULDV]WiVILJ\HOPH]WHWLgQWKRJ\
gyermeke légzése három alkalommal leállt 15mp-UH$UH]JĘULDV]WiVHJ\U|YLG
FVLSSDQiVpVDSLURVOpJ]pVMHO]ĘOiPSD  PS-kénti villanása jelzi. A megfigyelés
IRO\WDWyGLNKDDUH]JĘULDV]WiVDNWtYGHMHO]LDFVHFVHPĘJRQGR]yQDNKRJ\
V]NVpJOHKHWDEDEDPHJYL]VJiOiViUD$UH]JĘULDVztási mód kikapcsolható vagy
az ON/OFF gomb, vagy a MODE/OFF gomb rövid megnyomásával, vagy a
NpV]OpNNLNDSFVROiViYDOpV~MUDEHNDSFVROiViYDO$UH]JĘULDV]WiVIXQNFLy
NLNDSFVROKDWy~J\KRJ\PĦN|GpVN|]EHQPS-ig megnyomja a MODE/OFF
gombot. A funkció kiNDSFVROiViWHJ\U|YLGFVLSSDQiVpVDOpJ]pVMHO]ĘOiPSD  pV
DULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  SLURVYLOORJiVDMHO]L+DDNpV]OpNHWNLNDSFVROMiNPDMG
visszakapcsolják, akkor a funkció újra visszaáll a bekapcsolt módba.

3.

(/Ę9,*<É=$7266É*e6ELLENJAVALLATOK

x

Ez a készülék nem alkalmas betegség vagy állapot, mint pl. obstruktív apnoé
PHJHOĘ]pVpUHYDJ\PHJILJ\HOpVpUH

x

.OVĘIRUUiVEyOHOĘIRUGXOyPR]JiVRNDWPLQWSOEDEDNRFVLWROiVDMiUPĦEHQ
utazás, vagy repülés a HeroMD pU]pNHOĘMHpU]pNHOKHWL Ne hagyatkozzon a
HeroMD -UHKDPR]JiVRNIRUGXOKDWQDNHOĘNOVĘIRUUiVRNEyO

x

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.

x

5iGLyIUHNYHQFLiVNpV]OpNHNPLQWSOPRELOWHOHIRQRNEDEDĘU]ĘNNDPHUiV
EDEDĘU]ĘNYH]HWpNQpONOLWHOHIRQRNDGy-YHYĘNYH]HWpNQpONOLURXWHUHNVWE
intereferenciát okozhatnak a készülék légzés- vagy mozgásfigyelési
7

Magyar
PĦN|GpVpEHQ1HKHO\H]]HDNpV]OpNHWP-nél közelebb ilyen
rádiófrekvenciás készülékhez.

x
x
x

A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.

x

$EEDQD]HVHWEHQKDDEDEDEĘUHpU]pNHQQ\pYiOLNRWWDKRODNpV]OpN
pULQWNH]LNDEDEDEĘUpYHOROYDVVDHODIHMH]HWHW+DDEĘUpU]pNHQ\VpJ
továbbra is fennáll, lépjen velünk kapcsolatba a www.snuza.com oldalon.

x

7DUWVDWiYRODKi]LiOODWRNWyONiUWHYĘNWĘOpVPiVJ\HUPHNHNWĘOPHUWD
NiURVRGiVQHPPHJIHOHOĘPĦN|GpVWRNR]KDW.

x
x
x
x
x

Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (2).

Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
Az DSUyUpV]HNPHO\HNHWQHPUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWVRUiQWiYROtWDQDN
el, fulladást okozhatnak.

Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
.HUOMHD]pU]pNHOĘV]NVpJWHOHQKDMOtWiViW iEUD .
1HKDV]QiOMRQDUiQ\WDODQXOQDJ\HUĘWDFVLSHV]KDMOtWiViKR] iEUD .
1HQ\RPMDD]HOHPIHGpONLROGRMiW  DYpGĘNRUOiW  P|Jp.
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4.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
(/Ę/1e=(7
(1) ÉrzpNHOĘ
(3) /pJ]pVMHO]ĘOiPSD

(2) (OHPMHO]ĘOiPSD

(4) 5LDV]WiVWMHO]ĘOiPSD

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

(7) Mód/Kikapcsoló gomb

HÁTULNÉZET
(12) Alkalmazott rész

(8) Övcsipesz
(9) Elemfedél
(10) Elemfedél kioldója
(11) .LROGyYpGĘNRUOiW
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5.

5g9,'0Ħ.g'e6,,60(57(7Ę
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

)RQWRV+DV]QiOMRQPHJIHOHOĘPpUHWĦSHOHQNiWpVJ\Ę]|GM|QPHJUyOD
KRJ\PHJIHOHOĘHQLOOHV]NHGLN (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)
$]LQGtWiVLWHV]WVRUiQDMHO]ĘOiPSiNIHOYLOODQQDNUH]HJDVWLPXOiWRUpV
KDQJRWMiWV]LNOHDNpV]OpNHOYpJ]LD]HOHPWHV]WHWpVD]pU]pNHOĘ
WHV]WHOpVpW7HJ\HDNpV]OpNHWHJ\tUyDV]WDOUDD]pU]pNHOĘWHV]W
elvégzéséhez.
+DD]pU]pNHOĘWHV]WHOWHJ\ indítási hangot hall.
Csatolja fel a Snuza HeroMD-WDSHOHQNiUD~J\KRJ\D]eU]pNHOĘ  
érintkezzen a baba hasával (lsd. 7. rész a HeroMD elhelyezése).
$OpJ]pVMHO]ĘOiPSD  YLOORJPLQGHQPR]JiVQiO/VGD0HJILJ\HOpVF
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-HQEHOODUH]JpVWN|YHWĘHQDNNRUDOpJ]pVMHO]Ę
lámpa (3) pirosan villog, hogy jelezze volt egy 15mp-es periódus légzés
nélkül.
+iURPUH]JpVXWiQDUH]JĘILJ\HOPH]WHWpVEHNDSFVRO– HeroMD csipog
minden 2.mp-EHQpVDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJPLQGHQ
csippanásnál.
+DOpJ]pVQpONOLLGĘWDUWDPHOpULDPS-et, akkor hallható a teljes riasztás,
a HeroMD UH]HJpVDULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJ
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.
10
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6.

PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK
Fontos: $PHJIHOHOĘSHOHQNi]iVDODSYHWĘDHeroMD
PĦN|GpVpKH]$SHOHQNDIHOVĘYpNRQ\UDJDV]WyVUpV]pW
UiNHOOKDMWDQLDYDVWDJDEEUpV]UHPLHOĘWWEH]iUMDD
pelenkát (ez lesz az a rész ahová a HeroMD-t
csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a
EDEiUD~J\KRJ\DIHOVĘUpV]HpSSHQDN|OG|NDOatt
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
EĘUHN|]p*\Ę]|GM|QPHJUyODKRJ\DNpV]OpNHWEL]WRQViJRVDQIHOFVLSWHWWHD
SHOHQNiUDHONHUOYHDEDEDEĘUpWKRJ\ nem sértse meg a babát a felcsiptetéskor.
(OOHQĘUL]]HKRJ\D]HOHPIHGpO 10) jól zár. Csíptesse fel a HeroMD-t a pelenkára, a
csipeszt teljesen rátolva a pelenkára, ahogy a képen látszik:-
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*\Ę]|GM|QPHJUyODKRJ\D]pU]pNHOĘ  érintkezik a
EDEDKDViYDODN|OG|NN|UQ\pNpQYDJ\DNO|QEĘ]Ę
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/

12

Magyar
8.

0Ħ.g'e6
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.
(OLQGXOD]LQGtWiVLWHV]WDPLHOOHQĘU]LDMHO]ĘOiPSiNDWDUH]JĘVWLPXOiWRUW
a hangos riasztást és a elemtöltöttségi szintet. Ha valamelyik hibás, akkor
egy Teszt hiba riasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni.
$]HOHPWHV]WXWiQD]HOHPMHO]ĘOiPSD-szor villog, és csippan. Az
HOHPMHO]ĘIpQ\V]tQHDN|YHWNH]ĘWMHOHQWL
Zöld
Sárga/Narancs
Piros

Elem rendben
(OHPOHPHUOĘEHQ– a készüléket
használhatja, de cserélje ki az elemet,
amilyen hamar lehetséges.
Elem lemerült – HeroMD nem használható,
FVHUpOMHQHOHPHW$]DODFVRQ\HOHPMHO]Ę
figyelmezetetés hallható.

+DD]HOHPMHO]ĘIpQ\H]|OGYDJ\ViUJDQDUDQFVDNNRUD+HURMD elvégzi az
pU]pNHOĘWHV]WMpW$] pU]pNHOĘWHV]WHOpVHpVPSN|]|WWWDUWKDWKDD
készülék nem érzékel mozgást.
$]pU]pNHOĘWHV]WVRUiQDNpV]OpNPLQGHQPS-ben csippan és a légzést
MHO]ĘOiPSD  YDODPLQWDULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJ$
készüléket egy asztalra kell helyezni a teszt alatt. Ha a 40mp letelt, akkor
egy hibariasztást fog hallani, és a készüléket nem lehet használni.
+DD]pU]pNHOĘWHV]WUHQGEHQOHIXWRWWDNNRUHJ\LQGtWiVLKDQJRWKDOOpV
OpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  ]|OGHQYLOORJMHOH]YHKRJ\DPHJILJ\HOpV
elNH]GĘG|WWpVD+HURMD HOKHO\H]KHWĘDEDEDSHOHQNiMiQ(lsd.7.rész
HeroMD elhelyezése).
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)LJ\HOPH]WHWpV*\Ę]|GM|QPHJUyODKRJ\D]HOHPW|OW|WWVpJHOHJHQGĘD
PHJIHOHOĘPĦN|GpVKH] ]|OGYDJ\QDUDQFV (J\pEHVHWEHQ1(KDV]QiOMD
a készüléket. Ha az HOHPIHV]OWVpJW~ODODFVRQ\DPĦN|GpVKH]D]
HOHPMHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJpVPLQGHQPiVRGSHUFEHQU|YLGHQ
FVLSSDQDNpV]OpN&VHUpOMHNLD]HOHPHWDN|YHWNH]ĘKDV]QiODWHOĘWW(lsd.
10.3 Elemcsere c. rész).
A kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (7) és a MODE/OFF (6) gombot
együtt.
8.2

Megfigyelés
$PHJILJ\HOpVDODWWDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  MHO]LDEDEDOpJ]pVpWPtJD
ULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  ILJ\HOPH]WHWD]HVHWOHJHVSUREOpPiNUD
+DQHPpU]pNHOOpJ]ĘPR]JiVWDNNRUDULDV]WiVWMHO]ĘOiPSDSLURVDn villog
minden3.mp-EHQ+DOpJ]pVWpU]pNHODNNRUDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  D]
alábbiak szerint villog minden légzésnél:Zöld
Sárga és
légzésszám riasztás
(dupla csippanó
hang minden mpben)

Piros

ݜ

3LURVpV5H]JĘ
riasztás
14

0LQGHQOpJ]ĘPR]JiVQiOKDQHP
YROWHOĘULDV]WiVYDJ\UH]JpV
A percenkénti légzésszám 8 alá
csökken. Ha a légzésszám 8 fölé
emelkedik percenként, a légzést
MHO]ĘOiPSD~MUD]|OGHQYLOORJpVD
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).
$UH]JĘULDV]WiVD]WMHO]LKRJ\
történt 3 rezgés. Ezen funkció
NLNDSFVROiViKR]OVGUpV]W5H]JĘ
riasztás.

Magyar
$ULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  D]DOiEELDNV]HULQWMHOH]:-

(( ))

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
EDEiW$ULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  
pirosan villog és csipog. Ha újra
OpJ]pVWpU]pNHODN|YHWNH]ĘPSEHQDNNRUDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  
pirosan villog minden
OpJ]ĘPR]JiVQiO(]MHO]LKRJ\
történt 15mp-es légzéskimaradás.
+DQHPpU]pNHOOpJ]ĘPR]JiVW
további 5mp-LJDUH]JpVWN|YHWĘHQ
(összesen 20mp-ig), akkor a riasztás
MHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJpV
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: $MiQORWWKRJ\DV]OĘJRQGR]yNpS]HWWOHJ\HQDUUDD
kezelésre vonatkozóan ami segíthet, ha a babánál légzéskimaradás
történik.
8.3

Ruházat

x

A HeroMD-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy
DUXJDOPDVEXJ\LQDGUiJGHUpNUpV]pUH~J\KRJ\D]pU]pNHOĘ  
mindvégig érintkezzen a baba hasával.

x

$NpV]OpNSXKDpU]pNHOĘUpV]HRUYRVLPLQĘVpJĦV]LOLNRQEyONpV]O
pVKLSRDOOHUJpQ+DHVHWOHJPpJLVSLURVNLWpVOHQQHDEDEDEĘUpQ
DKRODNpV]OpNpULQWNH]LNYHOHDNNRUMDYDVROWHJ\YpNRQ\UpWHJĦ
15
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UXKiWWHQQLDEDEDEĘUHpVDNpV]OpNN|]p~J\KRJ\D]pU]pNHOĘ
továbbra is érintkezzen. A készüléket át is helyezheti a baba hasán,
hogy ne érintkezzen a piros kiütéssel, a baba oldala felé.

9.

x

$NpV]OpNHWKDV]QiOKDWMD~J\LVKRJ\HJ\N|QQ\ĦUXKD SO
rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amire a HeroMD
csiptetve van.

x

$W~OVRNUXKDWRPStWKDWMDDULDV]WiVKDQJMiW*\Ę]ĘGM|QPHJUyOD
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
OpJ]ĘPR]JiVRNDW$KDOOKDWy WLNN KDQJNLNDSFVROiViKR]HOĘV]|U
J\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DHeroMD be van kapcsolva, majd nyomja meg
röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (6). Ha hangosítani
szeretné ezt a 'tikk' hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot még
HJ\V]HUDN|]HSHVKDQJHUĘK|]pV~MUDDOHJPDJDVDEEKDQJHUĘK|]$
kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer - a
HeroMD egy hangos csippanással jelez. Ezt a funkciót használhatja
EDEDĘU]ĘYHOHJ\WWLVKRJ\WiYRODEEUyOLV KDOOMD DEDEDPR]JiVDLW

9.2

5H]JęIXQNFLy
A megfigyelés alatt, ha a készülék nem érzékel légzést 15mp-ig, akkor a
HeroMD gyengéden rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát.
Ha DN|YHWNH]ĘPS-EHQ~MUDOpJ]pVWpU]pNHODNNRUDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD
 SLURVDQIRJYLOORJQLDWRYiEELOpJ]ĘPR]JiVRNQiOKRJ\MHOH]]HYROWHJ\
15mp-HVOpJ]pVNLPDUDGiV$UH]JĘULDV]WiVVDOLO\HQUH]JpVDNWLYiOiVpV
sikeres felébresztés után a légzést jHO]ĘOiPSD  SLURVDQYLOORJPLQGHQ
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:- $PHJILJ\HOpVIRO\WDWyGLNDUH]JĘ riasztás
DODWWLV$UH]JĘIXQNFLyDXWRPDWLNXVDQEHNDSFVROWiOODSRWEDQYDQDPLNRUD
NpV]OpNHWEHNDSFVROMD$IXQNFLyNLNDSFVROiViKR]J\Ę]ĘGM|QPHJUyOD
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
UH]HJpVH]]HOHJ\V]HUUHDOpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  pVDULDV]WiVWMHO]Ę
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)
JRPERNDWHJ\V]HUUH PDMGNDSFVROMDEH~MUD DUH]JĘIXQNFLyEHNDSFVROW
állapotban van ha a készülélket bekapcsolja).
9.3

Alacsony légzésszám riasztás
Az alacsony légzésszám riasztás figyelmeztet, ha a baba légzéseinek
s]iPDDOiFV|NNHQSHUFHQNpQW(]WDULDV]WiVWMHO]LKRJ\DOpJ]pVWMHO]Ę
lámpa (3) sárgán villog és duplán csippan minden mp-ben. Ez a funkció
automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a HeroMD-t bekapcsolja.
$IXQNFLyNLNDSFVROiViKR]J\Ę]ĘGM|QPHJ 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
OpJ]pVWMHO]ĘOiPSD  pVDULDV]WiVWMHO]ĘOiPSD  ViUJiQYLOORJ+D~MUD
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

(OHPMHO]ęOiPSD
+DDPHJILJ\HOpVN|]EHQOHPHUOD]HOHPDNNRUD]HOHPMHO]ĘOiPSD  D]
alábbiak szerint jelez:-

ݜ

10.2

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

Az elem hamarosan lemerül.
Cserélje NLD]HOHPHWDN|YHWNH]Ę
KDV]QiODWHOĘWW lsd. 10.3 Elemcsere
c. rész).

Elem élettartam
Az elem élettartama a használattól függ. Az HOHPpOHWWDUWDPDHOWpUĘOHKHW
IJJĘHQDQDSLKDV]QiODWLLGĘWĘOpVYDJ\DULDV]WiVLLGĘWĘOpVYDJ\D
riasztások számától. A készülék felesleges be és kikapcsolása is túl hamar
OHPHUtWKHWLD]HOHPHW+DDULDV]WiVRNV]iPDPDJDVDNNRUHOOHQĘUL]QLNHOO
a pelenkai elhelyezést.
A készülék garanciája nem vonatkozik az elemre.
$]iWODJRVKDV]QiODWLLGĘNE-6 hónap, ha kb. 8 órát használja naponta.
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10.3

Elemcsere
Minden MD készülékhez: használjon CR2 (CR15270) elemet, ami a
OHJW|EENHUHVNHGĘQpOmegtalálható. (a helyi forgalmazókról és az elem
információkról tájékozódhat a www.snuza.com weboldalon).
10.3.1 +DV]QiOMDDN|UPpWYDJ\HJ\SLFLODSRVFVDYDUK~]yW(J\FVtSĘ
mozdulattal (2.ábra és 3.ábra), finoman húzza vissza az elemfedél kioldóját
(10 DNpV]OpNKiWROGDOiQpVHPHOMHIHOH]]HOHJ\LGĘEHQD]HOHPIHGHOHW
(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 7HJ\HEHD]~MHOHPHWHOĘV]|UDQHJDWtYYpJpWDKRJ\D]iEUD
PXWDWMD*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DSRODULWiVKHO\HV DSR]LWtYYpJHD]
elemen ‘+’ jellel jelölve, és az elemtartóban is '+'-val jelölve). Helyezze
YLVV]DD]HOHPWDUWyIHGHOpWpVJ\Ę]ĘGM|QPHg róla, hogy jól zár (6.ábra).
Fig 5

Fig 6

Ne használja a készüléket az elemtartó fedél nélkül.
10.3.4 7HV]WHOMHDNpV]OpNHW~J\KRJ\EHNDSFVROMDpVJ\Ę]ĘGM|QPHJ
UyODKRJ\D]HOHPMHO]ĘOiPSD  ]|OGHQYLOORJ
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

x

)LQRPDQW|U|OMHOHHJ\QHGYHVUXKiYDODV]HQQ\H]ĘGpVeket. Enyhe
szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.

x

Ne használjon más tisztítószert, mert azok káros vegyszereket
tartalmazhatnak.

x

A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves
lesz, törölje rögtön szárazra.

x

$PLNRUNLFVHUpOLD]HOHPHWDNNRUDV]HQQ\H]ĘGpVWDPLEHV]RUXOD]
elemtartóba, egy száraz ruhával ki tudja törölni, ha az elemfedelet (9)
~J\LVOHYHWWH*\Ę]ĘGM|QPHJUyODKRJ\DW|PtWpVLVWLV]WDPLHOĘWW
visszarakja az elemfedelet, mert az kárt okozhat a tömítésben.

x

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

12. PROBLÉMAMEGOLDÁS

x

(OOHQĘUL]]HDKHO\WHOHQU|J]tWpVWpVDHeroMD elhelyezését a pelenkán (lsd.
6.rész Pelenka illeszkedési tudnivalók és 7.rész HeroMD elhelyezése).

x

(OHPKLED$]HOHPMHO]ĘOiPSD  SLURV(lsd. 9.3 rész Elemcsere).
Kérjük látogassa meg a www.snuza.com weboldalt további információkért.
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13. LEMONDÓ NYILATKOZAT
A vásárlók saját NRFNi]DWXNUDIHOHOĘVVpJNUHKDV]QiOMiNDNpV]OpNHWpVD6QX]D
,QWHUQDWLRQDO 3W\ /WGpVDQQDNWDJMDLDONDOPD]RWWDLJ\Q|NHLV]HU]ĘG|WW
SDUWQHUHLNpSYLVHOĘLJ\iUWyLIRUJDOPD]yLpVHJ\HVOHWHL 618=$ QHP
WDUWKDWyDNIHOHOĘVQHNVHPPLO\HQKiWUiQ\ért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a
YHYĘYDJ\PiVV]HPpO\DNLNDSFVRODWEDQYROWDNpV]OpNKDV]QiODWiYDOYDJ\
gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a
YHYĘYDJ\PiVV]HPpO\DNpV]OpNKLEiMiEyOYDJ\PLQden jótállásból, vagy
PLQGHQHJ\pEMRJDODSMiQIHOPHUOWRNEyOHOV]HQYHGHWWH]HNDIHOHOĘVVpJHNH]iOWDO
NL]iUWDNpVDYHYĘH]iOWDOVHPPLO\HQNiUSyWOiVUDQHPMRJRVXOW
14. GARANCIA
A Snuza International (Pty) Ltd garantálja, hogy ez a termék mentes az
DQ\DJKLEiNWyOpVQHPKLEiVRGLNPHJDPĦN|GpVpEHQD]HUHGHWLYiViUOiV
GiWXPiWyODPLWEORNNDOYDJ\V]iPOiYDOLJD]ROQLV]NVpJHVV]iPtWRWWHOVĘ4
hónapban. A garanciális kötelezettség a termék cseréjére, javítására vonatkozik,
de nem vonatkozik a szállítási költségekre. A garancia kiterjed minden országra,
DKRODWHUPpNHWIRUJDOPD]]iN$WHUPpNKDV]QiOyMDHOIRJDGMDD]HEEĘON|YHWNH]Ę
IHOHOĘVVpJHW)HQQWDUWMXNDMRJRWH]HQJDUDQFLiOLVMRJRNPHJYiOWR]WDWiViUDPLQGHQ
HOĘ]HWHVEHMHOHQWpVQpONO(]DJDUDQFia nem vonatkozik az elemre, a helytelen
DONDOPD]iVUDPDQLSXOiOiVUDDKHO\WHOHQKDV]QiODWEyOHUHGHĘpVDV]iOOtWiVL
sérülésekre.
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15. TECHNIKAI ADATOK
BF típusú részek

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

IP52

IP52 $NpV]OpNKi]DYpGHWWDFVHSHJĘ
vízzel szemben
.pV]OpNJ\iULV]iPD D]HOVĘNpWV]iPD
gyártás évét jelöli

Lsd. az Ártalmatlanítás c. részt a
készülék ártalmatlanításához

Átlagos élettartam

A HeroMD várható élettartama 2 év a
gyártástól számítva.
0HJHQJHGHWWN|UQ\H]HWLPĦN|GpVL
feltételek:
· +ĘPpUVpNOHWºC 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
23
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szállításkor és tároláskor a
YpGĘWRNEyONLYpYHKDV]QiODWRN
között:
Áramforrás:
Elem specifikáció:

nélkül; és
+70°C (93%-os páratartalom mellett, nem
lecsapódó) között
%HOVĘiUDPIRUUiV
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 PĦN|GpVpYHOYDJ\NDUEDQWDUWiViYDOHVHWOHJPHJKLEiVRGiVVDO
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
24

