PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
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WŁÓŻ I NAŁADUJ AKUMULATORY
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OSTRZEŻENIE: Używanie baterii
nieprzeznaczonych do ładowania
może spowodować: awarię urządzenia,
pożar lub wybuch baterii i urządzenia.

AKUMULATORY

ŁADOWARKA

2

URUCHOM URZĄDZENIE I WYREGULUJ GŁOŚNOŚĆ

Naciśnij krótko,
aby włączyć szum

3

Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności

Naciśnij i przytrzymaj,
aby zwiększyć głośność

WŁĄCZ LUB WYŁĄCZ FUNKCJĘ CRYsensor

Naciśnij i przytrzymaj
ponownie,
aby zmniejszyć głośność

5

APLIKACJA

E-zzy

Leniwiec szumi

4

Naciśnij i przytrzymaj ok. 5 sek.,
aż usłyszysz sygnał dźwiękowy

CRYsensor został
włączony lub wyłączony

44 57
m

SKORZYSTAJ Z ASYSTENTA
RODZICA:
• zapisz w kalendarzu “kroki
milowe” dziecka
• zapisz i analizuj statystyki
aktywności dziecka w ciągu
dnia/tygodnia/miesiąca
• prowadź pamiętnik
umiejętności dziecka
• przeczytaj porady pediatry

s

SCHEMAT DZIAŁANIA CRYsensor
26-04-2018
wizyta w przychodni
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CRYsensor

3h

0

CRYsensor

3h

WAŻNE: pozostałe funkcje
i możliwości aplikacji Whisbear®
opisane są na www.whisbear.pl

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE

szum
45 min

szum
45 min

...

DZIĘKI APLIKACJI WHISBEAR®
MOŻNA M.IN.:
• włączyć i wyłączyć szum
• wybrać czas trwania szumu
• regulować poziom głośności
szumu
• wybrać rodzaj szumu

Abc

Wyłącz urządzenie
(nie słychać szumu)

Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności

0

CRYsensor

3h

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE

Do prawidłowego działania potrzebne są 3 akumulatory typu AAA. Akumulatory nie są dołączone.
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OSTRZEŻENIE: Używanie baterii
nieprzeznaczonych do ładowania
może spowodować: awarię urządzenia,
pożar lub wybuch baterii i urządzenia.

AKUMULATORY

POBIERZ
APLIKACJĘ
WHISBEAR®

3

WSTĘP
Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowego, wielofunkcyjnego asystenta rodzica – Leniwica E-zzy. E-zzy łączy w sobie trzy
urządzenia w jednym: urządzenie szumiące, monitor snu oraz osobisty asystent rodzica. Wszystko ukryte w miękkim,
pluszowym leniwcu. Wiemy, że rodzicielstwo bywa skomplikowane, razem z E-zzy przekonasz się, że może być łatwiej.
Rodzicielstwo to skomplikowana sprawa – Make it E-zzy!
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OSTRZEŻENIE!
Zapoznaj się uważnie z zasadami bezpieczeństwa wskazanymi poniżej.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Przed rozpoczęciem korzystania
z naszego produktu przeczytaj cały tekst instrukcji.
• Zachowaj instrukcję!
• W przypadku zawieszenia Leniwca E-zzy na kołysce, łóżeczku lub wózku dziecięcym – aby zapobiec ewentualnemu
urazowi w wyniku zaplątania się dziecka w zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować. Zawsze zapinaj
dokładnie rzepy w zabawce, by chronić dziecko przed kontaktem z urządzeniem dźwiękowym.
• Pamiętaj, że urządzenie dźwiękowe i kabel USB nie są zabawką! Aby uniknąć możliwości wyrządzenia krzywdy dziecku, bez
nadzoru osoby dorosłej, nie pozostawiaj urządzenia dźwiękowego ani i/lub kabla USB w pobliżu dziecka.
• Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość akumulatorów (+/-). Akumulatory trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Używaj tylko najwyższej jakości akumulatorów. Nie wolno mieszać ze sobą akumulatorów różnego typu, ani nowych ze
starymi tego samego typu. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres, wyjmij z niego akumulatory. Wyczerpane
akumulatory należy naładować, w przypadku uszkodzenia akumulatorów należy wyjąć je z urządzenia. Nie wolno zwierać
zacisków zasilania. Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce
zapewniające odpowiedni ich recykling.
• Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej
40°C / 104°F), promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego
żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować wybuch i pożar.
• Nie wolno używać baterii wymiennych i/lub alkalicznych baterii nie przeznaczonych do ładowania może spowodować to
awarię urządzenia, może także spowodować pożar lub wybuch baterii i urządzenia.
• Akumulatory trzymaj z dala od dziecka. Akumulatory powinny być wymieniane i ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
• Pamiętaj, by przy otwieraniu komory zabezpieczającej akumulatory ostre narzędzia oraz śrubki trzymać poza zasięgiem dziecka!
• WAŻNE: Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie dziecka!
• Pamiętaj, aby przed każdym użyciem sprawdzić poszczególne części produktu, w celu wykrycia wszelkich defektów lub
wykrycia potencjalnego zagrożenia, które może wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Jeśli zauważysz jakikolwiek
defekt produktu, niezwłocznie zaprzestań użytkowania oraz skontaktuj się z producentem.
• Nie włączaj zabawki/urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, a także gdy
może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
• Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz
korzystać z zabawki/urządzenia.
• Nie włączaj i nie korzystaj z zabawki/urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
• Kable i foliowe elementy opakowania foliowego mogą zostać połknięte przez dziecko co z kolei może skutkować uduszeniem
lub udławieniem, dlatego trzymaj je z dala od dziecka.
• Z zabawki mogą korzystać dzieci bez ograniczeń wiekowych, jednak gdy w zabawce znajduje się urządzenie dźwiękowe
zaleca się nadzór osoby dorosłej.
• Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu
metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku
połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
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• Urządzenie dźwiękowe emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości 2,4 GHz. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe
mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę zabawki/urządzenia.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne,
jak również w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów i ładowarek.
• Urządzenie ładuj z dala od dziecka.
• Przed ładowaniem urządzenia wyjmij je z zabawki i ładuj zawsze na płaskiej powierzchni.
• Ładowanie urządzenia należy przerwać gdy wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy.
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
• Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów.
• Nie używaj produktu jeśli działa nieprawidłowo, zostanie upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
• Nie używaj produktu do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem.
• Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie może mieć kontaktu z wodą lub jakąkolwiek inną cieczą.
• Narażenie zabawki i/lub urządzenia na działanie wody i innych płynów, może niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność
zespołów elektronicznych.
• Unikaj używania zabawki/urządzenia w środowisku o dużej wilgotności lub zapyleniu, drobinki wody lub pyłów mogą
spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu a w konsekwencji jego trwałe uszkodzenie.
• Nie narażaj zabawki/urządzenia na intensywne działanie promieni słonecznych i nie używaj w bezpośredniej bliskości
urządzeń wydzielających dużo ciepła.
• Nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj ucha bezpośrednio do
włączonego urządzenia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
•
•
•
•

Zabawka-pluszowy Leniwiec
Urządzenie
Kabel USB
instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub
jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem.
Należy zachować opakowanie na wypadek reklamacji.
Opakowanie zabawki nie stanowi jej części.
Przed wręczeniem dziecku zabawki należy
usunąć wszelkie elementy opakowania.
Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać
od prezentowanego na zdjęciach i rysunkach
w niniejszej instrukcji.
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DANE TECHNICZNE

MODEL

E-zzy by Whisbear® ver.1 (FCC ID: SQK-7BLZXX)

Sterowanie

Naciśnięcie przycisku powoduje generowanie szumu.
Jednokrotne wciśnięcie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie szumu. Nie zaleca się
przeprowadzać więcej, niż 5 takich cykli na minutę.
Urządzenie umożliwia sterowanie ręczne/manualne – zarządzanie przyciskiem

Połączenie bezprzewodowe

Bluetooth® Low Smart Energy model MBH7BLZ07 produkcji Fujitsu Component Ltd

Kompatybilność

Smartfony, tablety z technologią Bluetooth®

Gniazda

Port USB stanowi dostępną i przewodzącą część urządzenia.

Dźwięk

Dźwięk emitowany jest przez głośnik o impedancji 8 Ohm zamontowany w urządzeniu.

Mikrofon

Urządzenie wyposażone jest w mikrofon służący analizie dźwięków występujących
w otoczeniu, w celu zapewnienia działania funkcji CRYsensor. Dźwięki są przetwarzane
w czasie rzeczywistym, nie są nigdzie przechowywane ani zapisywane.

Akumulator

Urządzenie przystosowane jest do zasilania akumulatorami AAA. Urządzenie przystosowane
jest do ładowania akumulatorów.
Ogólne warunki zasilania układu:
urządzenie przeznaczone do zasilania akumulatorami
dobrano akumulatory o następujących parametrach:
• Napięcie nominalne 3,6V
• Typ akumulatora NiMH
• Rozmiar akumulatora – AAA/LR03
• Liczba ogniw połączonych szeregowo: 3 szt.
• Napięcie nominalne pojedynczego ogniwa: 1,2V
• Pojemność nominalna ogniwa 900mA
»» zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
»» urządzenie posiada możliwość ładowania za pomocą złącza USB
Parametry ładowarki:
• napięcie zasilania: 4,75 – 5,25V
• nominalny prąd ładowania 190mA
• maksymalna wydajność prądowa źródła: 500mA
• zabezpieczenie przed przeładowaniem pakietu
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• zabezpieczenie czasowe (7h)
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Czas pracy

Wbudowane oprogramowanie pozwala na maksymalnie pracę urządzenia:
90 minut dla urządzenia z nieprzerwanie włączonym szumem
180 minut dla urządzenia w trybie nasłuchu (włączona funkcja CRYsensor)
Sugerowane akumulatory pozwalają na pracę urządzenia:
Maksymalny czas pracy w trybie jałowym – 250 h
Maksymalny czas pracy w trybie nasłuchu (CRYsensor) – 80 h
Maksymalny czas pracy w trybie szumu – 7,5 h

Ładowanie akumulatora

Nie zaleca się korzystania z urządzenia w czasie ładowania. Przez korzystanie rozumie
się w szczególności uruchamianie szumu, zmianę ustawień dotyczących szumu, zdalną
komunikację z urządzeniem.

Dodatkowe

Urządzenie przeznaczone do rutynowego przenoszenia przez użytkownika.
Urządzenie klasy III zgodnie z normą PN-EN 60950-1:2007. W urządzeniu nie dochodzi do
napięć grożących porażeniem.
W warunkach normalnego użytkowania użytkownik bez użycia narzędzi ma dostęp do
sterowania przyciskiem (za pośrednictwem obudowy) oraz do portu USB (w celu ładowania
akumulatorów zasilających urządzenie).

Waga netto

67 g

OBSZAR DOSTĘPU OBSŁUGI
Po zdjęciu górnej części obudowy personel
serwisowy otrzymuje dostęp do wszystkich
układów, z których składa się urządzenie nawet
przy włączonym urządzeniu. Demontaż dolnej
części obudowy wymaga odłączenia zasilania od
urządzenia.
MIEJSCE ZASTRZEŻONEGO DOSTĘPU
Miejsce zastrzeżonego dostępu urządzenia stanowi
koszyczek na akumulatory. Dostęp do ww. wymaga
użycia narzędzia.
NARZĘDZIE
Do odkręcenia pokrywy na baterie zaleca się wkrętak
krzyżowy, rozmiar PH1.
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ELEKTRYCZNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE
URZĄDZENIA:
• Napięcie znamionowe		
3,6V
• Zakres napięcia znamionowego		
2,8 – 3,6V
• Prąd znamionowy			
(jałowy/nasłuch(CRYsensor)/szum)
3/8/40 mA
• Częstotliwość znamionowa		
nie dotyczy
• Zakres częstotliwości znamionowej
nie dotyczy
INNE
Obudowa pełni funkcję dekoracyjną urządzenia.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO
Do uruchomienia urządzenia dźwiękowego potrzebne są trzy
AKUMULATORY TYPU AAA (NiMH). Whisbear® rekomenduje
akumulatory typu (NiMH) rozmiar (AAA) o napięciu (1,2 V), ale
należy pamiętać, że akumulatory poszczególnych producentów
mogą różnić się faktycznymi wymiarami fizycznymi pomimo
jednolitych danych w dokumentacjach.
Aby umieścić akumulatory w komorze, odkręć śrubkę i podważ klapkę. Następnie włóż
akumulatory do urządzenia dźwiękowego i zabezpiecz komorę na akumulatory przekręcając
śrubkę. W przypadku gdyby akumulatory były rozładowane, doładuj je za pomocą zalecanej
ładowarki podłączając ją do portu USB w urządzeniu dźwiękowym.

x3
AKUMULATORY

Aby włączyć urządzenie, naciśnij na jego górną część w dowolnym miejscu. Jednokrotne, krótkie naciśnięcie uruchamia dźwięk szumu.
Urządzenie dźwiękowe może być także uruchamiane poprzez przyciśnięcie, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni Leniwca E-zzy.
ŁADOWANIE
Przed pierwszym użyciem zabawki należy włożyć nowe akumulatory do urządzenia szumiącego, a następnie podłączyć
urządzenie do ładowania. Należy skorzystać z dołączonego do zestawu kabla USB, który powinien zostać podłączony do
ładowarki (ładowarka nie jest dołączona do zestawu). Kabel USB należy podłączyć do portu USB w urządzeniu.
Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa do 2 godzin. Po tym czasie odłącz kabel USB od urządzenia.
Urządzenie najlepiej ładować po jego pełnym rozładowaniu.
Urządzenie sygnalizuje wyczerpanie akumulatorów krótkim, przerywanym sygnałem dźwiękowym. Niski poziom naładowania
akumulatorów może mieć wpływ na jakość i głośność szumu. W przypadku pogorszenia jakości lub wyraźnego obniżenia
głośności szumu, należy naładować akumulatory lub je wymienić.
Należy używać wyłącznie ładowarek zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Używanie niezgodnych ładowarek i przewodów
może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może
spowodować uszkodzenie ładowarki lub urządzenia. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
Nie należy pozostawiać ładowanego urządzenia bez nadzoru z uwagi na ryzyko pożaru.
ZASADY DZIAŁANIA URZĄDZENIA Z NIEAKTYWNĄ FUNKCJĄ CRYsensor
Urządzenie dźwiękowe włącza i wyłącza się przez jednokrotne krótkie naciśnięcie na
jego górną część w dowolnym miejscu. Po 45 minutach działania urządzenie łagodnie
wycisza się i automatycznie wyłącza. Domyślny czas trwania szumu może być zmieniony
z poziomu aplikacji.

szum
45 min

9

ZASADY DZIAŁANIA URZĄDZENIA Z AKTYWNĄ FUNKCJĄ CRYsensor
Inteligentna funkcja CRYsensor analizuje dźwięki otoczenia i jest szczególnie wrażliwa na płacz dziecka. Szum włącza sie
automatycznie, kiedy urządzenie usłyszy dźwięki i zinterpretuje je jako płacz. Może uruchomić się także w przypadku innych głośnych
dźwięków, mogących obudzić dziecko oraz na ruch dziecka w przypadku, gdy E-zzy Leniwiec znajduje się w pobliżu dziecka.

0

CRYsensor

3h

0

CRYsensor

3h

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE

szum
45 min

szum
45 min

...

0

CRYsensor

3h

AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE

Urządzenie dźwiękowe włącza i wyłącza się przez jednokrotne krótkie naciśnięcie na jego górną część w dowolnym miejscu.
W ustawieniach domyślnych aplikacji po 45 minutach szumienia urządzenie łagodnie wycisza się i automatycznie przechodzi
do 3-godzinnego trybu czuwania CRYsensor.
Jeśli podczas 3-godzinego trybu czuwania CRYsensor dziecko zaczyna płakać, urządzenie przez kilka sekund analizuje
„usłyszany” płacz, a następnie automatycznie uruchamia szum na kolejne 45 minut. Po tym czasie ponownie przechodzi
do 3-godzinnego trybu CRYsensor. Cykl ten powtarzany jest do momentu wyłączenia urządzenia. Urządzenie można wyłączyć
ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku lub nastąpi ono automatycznie, jeśli płacz nie zostanie wykryty podczas 3-godzinnego
trybu CRYsensor.
Domyślny czas trwania szumu oraz trybu CRYsensor można zmienić z poziomu aplikacji.
Wyjęcie akumulatorów powoduje powrót do ustawień domyślnych urządzenia.
AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI CRYsensor
Aby aktywować lub dezaktywować funkcję CRYsensor przyciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez ok. 3 sekundy, gdy urządzenie
jest wyłączone (gdy urządzenie nie szumi). Zmiana stanu funkcji CRYsensor sygnalizowana jest krótkim sygnałem dźwiękowym.
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REGULACJA GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO
Dostosuj głośność do potrzeb Twojego dziecka.

Naciśnij krótko,
aby włączyć szum

Naciśnij i przytrzymaj,
aby zwiększyć głośność

Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności

Naciśnij i przytrzymaj ponownie,
aby zmniejszyć głośność

Zwolnij przycisk
po ustaleniu
odpowiedniej głośności

W celu regulacji dźwięku należy przez minimum 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk, gdy urządzenie jest już włączone
(gdy urządzenie szumi). Pierwsze przytrzymanie zwiększa głośność urządzenia, a drugie przytrzymanie zmniejsza poziom
głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez minimum 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone (gdy urządzenie nie
szumi) powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji CRYsensor.
Urządzenie zapamiętuje wybraną głośność szumu i po kolejnym włączeniu urządzenia dźwięk jest automatycznie ustawiony
na wybraną ostatnio głośność.
OBSŁUGA URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ
ŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH®
Włącz Bluetooth® w telefonie, a następnie sparuj telefon z urządzeniem E-zzy za pomocą aplikacji Whisbear®.
• Udane parowanie zostanie potwierdzone komunikatem „Znaleźliśmy Leniwca E-zzy!”
• Teraz możesz zacząć korzystać z Leniwca E-zzy.
URUCHAMIANIE URZĄDZENIA DŹWIĘKOWEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI
Aplikacja Whisbear® w wersji podstawowej służy do zarządzania Leniwcem E-zzy, łącząc się za pomocą modułu Bluetooth®.
W tym samym momencie do jednego Leniwca E-zzy może być podłączone jedno urządzenie. Po rozłączeniu urządzenia
z telefonem, inne urządzenie może połączyć się z E-zzy jeśli jest z nim sparowane za pomocą tego samego konta.
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USTAWIENIA W APLIKACJI WHISBEAR®
poprzez aplikację whisbear® można m.in.:
• włączyć i wyłączyć szum
• wybrać czas trwania szumu. Dostępne opcje 15/25/45/60/75/90 minut. Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana E-zzy szumi
domyślnie 45 minut. Aplikacja informuje o czasie, który pozostał do zakończenia szumienia.
• regulować poziom głośności szumu Aplikacja rozpoznaje ustawienia ręczne i wyświetla je w aplikacji. Regulacja głośności
możliwa jest także za pomocą ręcznego ustawienia w urządzeniu (patrz rozdział regulacja głośności urządzenia dźwiękowego)
• wybrać rodzaj szumu i zmienić go w wybranym momencie
• włączyć szum o konkretnej godzinie (WAŻNE: nie wyłączenie tej funkcji będzie równoznaczne z uruchamianiem szumu
o danej godzinie każdego dnia)
• włączyć i wyłączyć funkcję CRYsensor. Jeśli CRYsensor zostanie włączony/wyłączony ręcznie, aplikacja poinformuje
o tym użytkownika
• ustawić czas trwania trybu czuwania CRYsensor
• określić poziom hałasu w otoczeniu – funkcja zmienia czułość CRYsensor. Dostępne ustawienia: 1) cicho – CRYsensor
bardziej wrażliwy na dźwięki (np. w pomieszczeniu, gdzie śpi dziecko jest bardzo cicho); 2) głośno – CRYsensor mniej wrażliwy
na dźwięki (np. w pomieszczeniu obok, którego śpi dziecko jest głośniej); 3) standard – domyślne ustawienie CRYsensor
Funkcja CRYALERT poinformuje o uruchomieniu szumu. Gdy aplikacja pracuje w tle użytkownik również otrzymuje powiadomienie.
WAŻNE: pozostałe funkcje i możliwości aplikacji Whisbear® dostępne są na www.whisbear.pl
UMIESZCZANIE URZADZENIA W ZABAWCE
Urządzenie dźwiękowe należy umieścić w kieszeni zabawki i zabezpieczyć przed dzieckiem, zamykając kieszeń na rzep.
Leniwca E-zzy z zabezpieczonym w środku urządzeniem dźwiękowym można w łatwy sposób przymocować do łóżeczka
dziecięcego, wózeczka, bądź fotelika samochodowego. Na końcu łapek Leniwca w środku zabawki wszyte są magnesy. Po
zbliżeniu do siebie dwóch przednich bądź dwóch tylnych łapek magnesy przyciągają się, łącząc łapki.
PORADNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami:
Urządzenie nie daje się włączyć

• Wyjmij i włóż akumulatory w celu restartu urządzenia
• Naładuj lub wymień akumulatory

Nie można sparować urządzenia • Sprawdź, czy smartfon ma włączoną komunikację Bluetooth®
ze smartfonem
• Sprawdź, czy zabawka nie jest połączona z innym urządzeniem, albo nie jest
przypisana do innego konta
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Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem producenta.

ZASADY UŻYTKOWANIA
Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
• Unikaj kontaktu zabawki z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych.
• Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów
urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
• Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
• W celu wyczyszczenia Zabawki WYJMIJ urządzenie dźwiękowe.
• Zabawkę można prać ręcznie w temperaturze max 30°C/86°F
• Zabawkę można prać w pralce automatycznej w temperaturze max 30°C/86°F, w cyklu do tkanin delikatnych
• Zabawki nie można myć w zmywarce
• Zabawki nie można wybielać, ani nie można stosować innych środków chemicznych.
• Zabawki nie należy suszyć w pralko-suszarce.
• Zabawki nie należy prasować.
• Zabawki nie należy prać chemicznie.
• Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
• Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
• Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
• UWAGA: Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje w sytuacjach spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem
zabawki lub niezastosowaniem się do zaleceń umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZABAWKI
• Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
• Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego.
• Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do
wyznaczonego punktu, w którym takie odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w
wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Dalszych
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
• Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
INSTRUKCJA
Zgody. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana,
rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków.
Wygląd. Zdjęcia zabawki użyte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu kolorem lub wielkością.
Znaki towarowe. Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi.
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UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Whisbear Sp. z.o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bluetooth® Smart MBH7BLZ07 jest zgodny z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.whisbear.pl
GWARANCJA
• Produkt posiada gwarancję 2 lata
• W przypadku niewłaściwego użytkowania produktu, zniekształcania go lub w sytuacjach, w których produkt podlegał
nieautoryzowanym naprawom, produkt nie podlega gwarancji
• Podstawą gwarancji jest oryginalny dowód zakupu
• Instrukcję należy zachować jako źródło późniejszych informacji
Zabawka wykonana została z atestowanych i antyalergicznych tkanin, bezpiecznych dla dzieci. Zabawka może być używana
od pierwszego dnia życia dziecka.
Badania wykonane przez TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. Zgodnie z: European New Toy Safety Directive 2009/48/EC
TÜV-Reference No. 0164116401d 001 oraz w UL International i Instytucie Łączności, przy Państwowym Instytucie Badawczym.
Dane producenta: Whisbear Sp. z o.o. ul. Zielona 32 02-913 Warszawa Polska
Obsługa Klienta
+48 506 071 902
app.whisbear@whisbear.com
www.whisbear.pl
Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde ich użycie przez
Whisbear Sp. z.o.o. jest licencjonowane. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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