Manual de usuário

1

ÍNDICE
1. Descrição do produto

1

Para que serve Liip
Conteúdo da caixa
Visão geral do produto

2. Instruções de uso

3

Instalação e primeiro uso
Como colocar Liip Smart Monitor corretamente
Instruções de lavagem

3. Instruções de segurança importantes

5

Avisos
Condições de uso
Precauções para uso de bateria
Instruções sobre reciclagem e descarte de baterias
Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
Conformidade com RoHS

4. Garantias e termos legais
Recursos
Como obter o serviço de garantia
Exclusões e limitações
Garantias implícitas
Limitação de danos
Lei aplicável
Direitos legais nacionais
Serviço de atenção ao cliente

6

1. Descrição do produto
Para que serve Liip
Liip Smart Monitor oferece tranqüilidade no cuidado e bem-estar do seu bebê, transmitindo
informações sobre o seu estado. Através da tecnologia mais inovadora, Liip detecta os principais sinais vitais do bebê, informa sobre as mudanças que podem ser um problema e informa
as diretrizes para a ação.
Liip Smart Monitor é um novo conceito de monitor para bebês que traz o conhecimento que
você precisa para saber como seu bebê está se saindo.
Conteúdo da caixa
1 Núcleo Liip Smart Monitor
1 Manual de usuário
1 Botão de desligamento e reinicialização
4 Pulseiras intercambiáveis
1 Carregador
1 Cabo USB

x2
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Visão geral do produto

1. Luz indicadora (LED)
2. Botão de reinicialização
3. Lingueta de segurança
4. Conector USB para carregamento de bateria
5. Sensor de pulso e saturação de oxigênio
6. Pino
7. Sensor de temperatura
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2. Instruções de uso
Você encontrará mais informações sobre o uso do Liip Smart Monitor no Guia Didático que preparamos
para você na nossa web www.liip.care.
Instalação e primeiro uso

A

Carregue a bateria do Liip Smart Monitor por 1 hora até
que a luz do led fique verde.

C

Inicie o aplicativo e siga as instruções para criar sua
conta de usuário e vincular seu celular ao seu Liip
Smart Monitor.
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B

Baixe o aplicativo de Liip em seu smartphone em sua
loja de aplicativos.

D

Para ligar o Liip Smart Monitor ao seu smartphone,
você deve digitar o código de conexão. Este código é composto de 6 números e está localizado na
parte inferior da caixa.

Como colocar Liip Smart Monitor corretamente
Liip Smart Monitor deve ser usado preferencialmente na perna esquerda. O núcleo deve ficar
voltado para a frente, com o USB voltado para
cima e o logotipo da Liip voltado para cima.
Deve ser segurado com firmeza, para que não
gire em torno da perna do bebê ao exercer a
menor pressão.
De 10 a 12 meses, o Liip Smart Monitor também
pode ser usado no pulso. Neste caso, a maneira
correta de colocá-lo é no braço esquerdo, com
o USB voltado para a mão e o logotipo da Liip
olhando para dentro.
Instruções de lavagem
Os materiais utilizados no Liip Smart Monitor são
hipoalergénicos e facilmente laváveis para facilitar a manutenção de uma higiene adequada. O
núcleo e as pulseiras devem ser lavados separadamente.
As pulseiras devem ser lavadas à mão com água
fria. Não use água sanitária. Não use secadora.
Recomenda-se que cole o velcro à pulseira para
evitar que ela adira a outros tecidos.
O núcleo deve ser lavado com um pano seco,
tomando um cuidado especial para manter os
sensores livres de sujeira para o funcionamento
adequado dos mesmos.
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3. Instruções de segurança importantes
Avisos
Liip Smart Monitor foi cuidadosamente concebido para cumprir os regulamentos em vigor na
União Europeia, evitando o risco de afogamento por pequenas peças ou por longos cabos, bem
como danos causados por arestas vivas ou pontos afiados.
Liip Smart Monitor deve ser usado sob a supervisão de um adulto.
Liip Smart Monitor não é um produto higiênico e não deve ser usado para fins diagnósticos, terapêuticos ou de prevenção de doenças em países onde as leis não o permitem
Condições de uso e segurança
1. Leia as instruções.
2. Mantenha as instruções.
3. Respeite todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este dispositivo perto de água.
6. Não coloque o dispositivo próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos que geram calor.
7. Use este produto somente sob a supervisão de um adulto.
8. Use somente o carregador e o cabo vendido com o dispositivo ou certificados de acordo com a norma EN 60950-1.
9. Quaisquer reparos devem ser feitos por pessoal de serviço qualificado. O aparelho deve ser reparado quando estiver danificado de alguma
forma, por exemplo: quando o cabo de alimentação ou ficha estiver
danificado, quando derramar líquido quando o aparelho for exposto à
chuva ou humidade, quando o aparelho não funcionar normalmente ou
depois de uma queda.
10. Não exponha este aparelho a salpicos ou pingos e certifique-se de
que não há objetos com líquidos, como óculos, sobre o aparelho.
11. Para desconectar completamente o aparelho da rede elétrica, desconecte o plugue do cabo de alimentação do receptáculo AC.
12. O plugue de alimentação do cabo de alimentação deve permanecer
pronto para ser usado novamente.
13. Não exponha as baterias a calor excessivo, como sol, fogo ou situação semelhante.
14. Não tente abrir, desmontar ou consertar o dispositivo por conta própria.
15. Não deixe cair, não o jogue fora ou tente dobrá-lo.
Precauções para uso de bateria
1. Não tente abrir a bateria.
2. Não perfure, desmonte ou cause curto-circuito na bateria.
3. Não jogue no fogo ou no lixo, não o exponha a temperaturas acima
de 60 ° C.
4. Não use a bateria para outros usos para os quais ela foi projetada.
5. Não use baterias danificadas ou não recomendadas pela Wearables
Inteligentes, S.L.
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Instruções sobre reciclagem e descarte de baterias
A nova Diretiva 2006/66 / EC sobre baterias e acumuladores que
substitui a anterior Diretiva entrou em vigor em 26 de setembro de
2008. A Diretiva aplica-se a todos os tipos de baterias e acumuladores (AA, AAA, baterias de botão, chumbo ácido, recarregável),
incluindo aqueles que são incorporados em aparelhos elétricos, exceto para aplicações militares, médicas e de ferramentas elétricas.
A Diretiva estabelece normas para coleta, tratamento, reciclagem e
descarte de baterias, e objetiva proibir certas substâncias perigosas
e melhorar o desempenho ambiental das baterias e de todos os operadores da cadeia de suprimento.
A bateria do seu dispositivo não é removível e não é possível ao usuário removê-lo. Os centros de reciclagem ou recuperação são aqueles
que gerenciam o desmantelamento do produto e a extração da bateria. Se, por qualquer motivo, for necessário substituir a bateria, o
procedimento deve ser realizado em centros de serviço autorizados.
Na União Européia e em outros lugares, é proibido descartar baterias
junto com o lixo doméstico. Todas as baterias devem ser descartadas
de maneira que não seja prejudicial ao meio ambiente. Entre em contato com funcionários locais de gerenciamento de resíduos para obter informações sobre coleta, reciclagem e descarte ambientalmente
seguras de baterias usadas.
Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
A Diretiva 2012/19 / EU sobre WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos),
resultou em uma mudança fundamental no tratamento de equipamentos elétricos que estão no final de sua vida útil. O objetivo desta diretiva
é, como primeira prioridade, a recuperação dos referidos resíduos, a fim
de reduzir a eliminação. O logotipo WEEE está no produto e na caixa
e indica a coleção de equipamentos elétricos e eletrônicos.
O logotipo de WEEE é composto pela lixeira de rodas com
um traço cruzado, conforme mostrado abaixo.
Este produto não deve ser descartado com outros resíduos
domésticos.

Você tem a responsabilidade de remover todos os resíduos de seu equipamento elétrico ou eletrônico e, para esse fim, deve levá-los ao ponto
de coleta especificado para a reciclagem dos referidos resíduos perigosos. A coleta isolada e a recuperação adequada dos resíduos de seus
equipamentos elétricos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a conservar os recursos naturais. Da mesma forma, a reciclagem adequada de resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos garantirá a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para
obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta
de resíduos para equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o centro da cidade local, o serviço de descarte de lixo doméstico,
a loja onde comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.
Conformidade com RoHS
Por meio deste documento, a Wearables Inteligentes SL declara
que este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011
sobre a restrição ao uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.
Ondas eletromagnéticas
Por meio deste documento, a Wearables Inteligentes Sl declara que
este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 no que se refere à harmonização de legislação dos Estados-Membros sobre a comercialização
de equipamento de rádio, incluindo as orientações sobre a exposição a
ondas eletromagnéticas, de acordo com as normas EN 301.489-1 e EN
301.489-17, e as diretrizes relativas à radiofreqüência, de acordo com
a EN 300.328.
Este dispositivo é um transmissor e receptor de ondas de rádio é
projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio
(campos eletromagnéticos de radiofreqüência) recomendados pelas
diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma importante
margem de segurança para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente de sua idade ou estado de saúde. Seguindo esses
critérios, a norma estabelece que a potência irradiada legal máxima
para este dispositivo é de 20mW. Os resultados dos testes realizados
são os seguintes:
Mode

Frecuency
(MHz)

Max.
Output
power
(dBm)

Max.
Antenna
gain (dBi)

Max.E.I.R.P
(dBm)

Max.E.I.R.P
(mW)

2402

4.0

+0.6

4.6

2.88

Bluetooth

2440

4.0

+0.6

4.6

2.88

2480

4.0

+0.6

4.6

2.88

A potência máxima irradiada pelo dispositivo é de 2,88mW, portanto,
atende aos requisitos legais.

4. Garantias e termos legais
Wearables Inteligentes S.L. (“Liip”) garante ao comprador original que
seu dispositivo eletrônico Liip Smart Monitor (o “Produto”) estará livre
de defeitos de materiais e de fabricação com uso normal por um período
de um (1) ano * a partir de a partir da data de aquisição, a menos que
o comprador resida no Espaço Econômico Europeu (EEE) e tenha comprado seu produto Liip no EEE, onde o período de garantia é de dois (2)
anos * a partir da data de aquisição (o “Período de Garantia”).
A Liip não garante que a operação do Produto seja ininterrupta ou que
esteja livre de falhas. A Liip não será responsável pelos danos decorrentes da falha em seguir as instruções em relação ao uso do Produto.
Esta Garantia Limitada não cobre o software incorporado no produto
e os serviços prestados pela Liip aos proprietários do produto. O contrato de licença que acompanha o software e os termos dos serviços
da Liip são usados para obter detalhes sobre seus direitos com relação
ao seu uso.
Recursos
Se for detectado um defeito de hardware e Liip receber uma reclamação válida dentro do Período de Garantia, a seu exclusivo critério e
de acordo com as disposições da lei, Liip (1) consertará o Produto sem
encargos, usando peças de reposição novas ou reparadas ou (2) mudará o Produto para um Produto novo ou reparado. Em caso de defeito, de
acordo com o estipulado por lei, estes são seus únicos recursos possíveis. Os custos de envio podem ser aplicados exceto onde proibido pela
lei aplicável. Esta Garantia Limitada é válida somente nas jurisdições em
que os produtos são comercializados por Liip ou por meio de seus distribuidores ou agentes autorizados e é válida na extensão permitida pelas
leis aplicáveis a essas jurisdições. Todos os produtos de hardware de
substituição serão garantidos durante o restante período de garantia
original ou por trinta (30) dias, o que for mais longo, ou durante qualquer período adicional aplicável em sua jurisdição.
Como obter o serviço de garantia
Para usufruir do serviço de garantia, você deve entregar o Produto, com
os custos de transporte pagos e em sua embalagem original ou em um
pacote que forneça o mesmo grau de proteção no endereço especificado pela Liip. De acordo com as leis aplicáveis, Liip pode solicitar que
você forneça uma prova de compra, que você atende a determinados
requisitos de registro ou ambos antes de usufruir do serviço de garantia.

* A vida útil da bateria do produto em termos de vida útil dependerá das
condições de uso e da configuração do dispositivo. Como as baterias
são consideradas consumíveis, as especificações indicam que você obterá o melhor desempenho para o seu produto durante os primeiros seis
(6) meses após a compra e aproximadamente para mais 200 recargas.
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Exclusões e limitações
Esta garantia limitada aplica-se apenas ao produto fabricado pela ou
para Liip e podem ser identificados pela marca “Liip” a marca ou logotipo apresentado. A Garantia Limitada não se aplica a (a) produtos
e serviços da Liip além do Produto, (b) produtos de hardware que não
sejam da Liip, (c) consumíveis (como baterias) ou (d) software, mesmo
se incluídos no pacote ou será vendido com o Produto ou integrado no
Produto. Esta garantia a qualquer produto ou parte produto que tenha
sido alterado ou modificado (por exemplo, para alterar as funções ou
capacidades) por alguém que não seja representante Liip ou não se
aplica se o Produto é inserido ou instalado em uma caixa não fornecida
pela Liip. Além disso, esta garantia limitada não se aplica nos seguintes
casos: (a) danos causados pela utilização com produtos não-Liip, (b)
danos causados por acidente, mau uso, mau uso, inundação, incêndio,
terremoto ou outras causas, (c) danos externo causado pelo uso do
produto fora das utilizações permitidas ou indicado descrito por Liip
ou em conjunto com uma fonte de tensão ou alimentação adequada,
ou (d) os danos causados por manutenção (incluindo atualizações e
extensões) feitos por qualquer pessoa que não seja o representante da
Liip. A recuperação e reinstalação de programas de software e dados
do usuário não são cobertas por esta garantia limitada. Nenhum distribuidor, agente ou funcionário da Liip está autorizado a realizar qualquer
modificação, extensão ou adição nesta Garantia Limitada. Se qualquer
termo é declarado ilegal ou não aplicável, a legalidade ou aplicabilidade dos termos restantes permanecerão válidas e não serão afetados.
Garantias implícitas
EXCEPTO NA MEDIDA DO PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL,
TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM) ESTÃO
LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de uma garantia implícita,
portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.
Limitação de danos
EXCEPTO NA MEDIDA EM QUE AS LEIS APLICÁVEIS PROIBEM, A LIIP
NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS,
INDIRETOS, ESPECIAIS OU CONSEQÜENTES, INCLUINDO, MAS NÃO
SE LIMITANDO À, PERDA DE BENEFÍCIOS, RECEITAS OU DADOS EM
RESULTADO DE QUALQUER VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES. OU GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, OU EM CONFORMIDADE COM
QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, MESMO QUE O LIIP TENHA SIDO
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.. Algumas jurisdições não
permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentários ou conseqüenciais, portanto, a limitação ou exclusão acima pode
não se aplicar a você.
Lei aplicável
Esta Garantia Limitada será regida pelas leis da Espanha e da União Européia,
sem qualquer efeito de conflito de leis que possa permitir a aplicação da legislação de outra jurisdição.
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Direitos legais nacionais
Os consumidores residentes em algumas jurisdições podem ter direitos
legais abrangidos pela legislação nacional aplicável à venda de bens para
consumo, incluindo, entre outros, as leis nacionais que transpõem a Diretiva
99/44 / CE. Esses direitos não serão afetados pelas garantias estabelecidas
nesta Garantia Limitada.
Serviço de atenção ao cliente
Para qualquer reclamação sobre a aplicação da garantia legal do seu produto, de acordo com as disposições do Real Decreto Legislativo 1/2007,
pode contactar-nos através do nosso endereço de email liip@liip.care ou por
correio normal:
Wearables Inteligentes, S.L.
Avenida Benjamin Franklin 12-22
46980 Paterna
España

Versão do documento
Data: 14/05/2018
Número da versão: 5
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