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1) PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Nucupesä

Virtalähde

Nucu alusta (pesän pohjaosan sisällä)

USB – Micro USB -kaapeli

3,5mm äänijohto

Huomautuksia:
1. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä Nucu asiakaspalveluun
• info@nucu.fi
2. Sairaalakäytössä virtalähteen tulee olla Medical-hyväksytty. Tarkista, että virtalähteestä
löytyy “Approved Medical Device” teksti

2) NUCUPESÄN OHJAUSYKSIKÖN SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

3) NUCUPESÄN PERUSTILA
Nucupesä menee aina käynnistyessään ns. Perustilaan. Perustilassa laite käyttää seuraavia
asetuksia:
1. Toistetaan syke ääniraitaa, jos käyttäjä ei ole asettanut toisin
2. Äänenvoimakkuuden taso asetetaan tasolle kaksi
3. Ääniraidan jatkuva toistotila asetetaan päälle
Nucupesä sisältää aina seuraavat ääniraidat:
1. Syke
2. Sade
3. Nuku nuku nurmilintu

4) KÄYTTÖ
Nucupesän kaikkia toimintoja hallitaan ohjausyksikössä sijaitsevilla painikkeilla ja liittimillä. Kun
olet asettanut haluamasi äänimaiseman ja äänenvoimakkuuden aseta Nucu-pesä tasaiselle
alustalle ja laske vauva siihen. Tarkkaile vauvan vointia alustalla. Älä jätä vauvaa ilman valvontaa
alustalle.
Huomautuksia:
1. Ohjausyksikkö menee lepotilaan 30 sekunnissa mikäli mitään painikkeita ei paineta.
Lepotilassa painikkeet eivät ole aktiivisia. Lepotilassa äänenvoimakkuuden tasojen sekä
akun varaustason merkkivalot sammuvat
2. Ohjausyksikön saa aktivoitua lepotilasta painamalla virtapainiketta
kerran.
Ohjausyksikön aktivoituessa äänenvoimakkuuden tasojen sekä akun varaustason
merkkivalot syttyvät

AKTIIVINEN OHJAUSYKSIKKÖ

LEPOTILASSA OLEVA OHJAUSYKSIKKÖ

Toiminto

Toimintaohjeet

Käynnistä Nucupesä

Paina virtapainiketta kerran. Virran
merkkivalon sytyttyä laite on
käyttövalmis

Sammuta Nucupesä

Pidä virtapainiketta pohjassa kunnes
virran merkkivalo sammuu (noin 3
sekunnin ajan)

Lisää äänenvoimakkuutta

Vähennä
äänenvoimakkuutta

Painike

Paina äänenvoimakkuuden
lisäämispainiketta kerran. Jokaisella
painalluksella äänentaso nousee
yhden pykälän
Paina äänenvoimakkuuden
vähentämispainiketta kerran.
Jokaisella painalluksella äänentaso
laskee yhden pykälän

Siirtyminen edelliseen
ääniraitaan

Paina Edellinen ääniraita -painiketta
kerran.

Siirtyminen seuraavaan
ääniraitaa

Paina Seuraava ääniraita -painiketta
kerran

Ääniraidan jatkuvan
toiston asetus

Paina Ääniraidan toistopainiketta
kerran. Merkkivalon palaessa
ääniraidan jatkuva toistotila on
päällä. Merkkivaloen ollessa
sammuksissa toistotila on pois päältä

Mobiililaitteen liittäminen
äänilähteeksi

Kts. Kohdasta 6) Mobiililaitteen
liittäminen nucupesään

Omien ääniraitojen
lisääminen nucupesään

Kts. Kohdasta 7) Ääniraitojen
lisääminen nucupesän soittolistaan

Huomautus: Nucupesä ei sammu, jos se on kytketty USB-kaapelilla tietokoneeseen.

5) AKUN LATAAMINEN JA KÄYTTÖAIKA
Nucun akun lataaminen tapahtuu virtalähteen ja siihen liitettävän micro USB -kaapelin avulla. Nucu
voidaan ladata myös sen ollessa käytössä.
Lataamisen vaiheet:

1. Kytke USB -kaapelin päät
a) virtalähteen USB -liitäntään

Nucupesän Micro USB -liitäntään

2. Kytke virtalähde verkkovirtaan. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää n. 10 tuntia.
Käyttöaika: Täysi akku kestää käytössä n. 19 tuntia.

6) MOBIILILAITTEEN LIITTÄMINEN NUCUPESÄÄN
Halutessasi voit liittää mobiililaitteen Nucupesään ja toistaa haluamiasi ääniä Nucupesän kautta.
Vaiheet:

1. Kytke 3,5mm äänijohdon päät
a) Nucu-pesään

b) mobiililaitteeseen

2. Valitse mobiililaitteella soitettava ääniraita ja laita se soimaan

Huomautus: Kun mobiililaite kytketään Nucupesään ohjausyksikkö menee lepotilaan.
Mobiililaitteesta tulee Nucupesän käyttäjä. Tämä tarkoittaa, että ääniraidan valinta sekä
äänenvoimakkuuden tason säätäminen tehdään mobiililaitteella.

7) ÄÄNIRAITOJEN LISÄÄMINEN NUCUPESÄN SOITTOLISTAAN (WINDOWS PC)
1. Tarkista, että Nucupesä on sammuksissa eikä USB-kaapelia ole vielä kytketty
2. Kytke USB -kaapelin päät
a) Nucupesän Micro USB -liitäntään

b) Tietokoneen USB -liitäntään

3. Nucupesä käynnistyy USB -kaapelin kytkemisen jälkeen automaattisesti. Nucupesä näkyy
nyt USB-muistilaitteena omassa tietokoneessa

–

4. Kopioi haluamasi äänitiedostot Nucupesä USB -muistilaitteeseen normaalisti kopioi -> liitä
toiminnoilla

8) PUHDISTUSOHJEET
Nucupesän kangasosat ovat konepestäviä. Puinen alusta voidaan puhdistaa desinfiointiaineella.
Pese Nucupesä tarpeen mukaan.
Kankaan päämateriaali: 100% puuvilla, hoito-ohjeet:
Puhdistamisen vaiheet:
1. Aukaise
a) reunapehmusteen vetoketju

b) pohjaosion vetoketju

A
B

2. Vedä ulos
a) alusta sekä sen päällä oleva patja

b) reunapehmuste

A
A
B

3. Pyyhi alusta desinfiointiaineella

4. Pese kangasosat pyykinpesukoneessa

5. Anna kangasosien kuivua hyvin

9) KASAAMINEN PUHDISTUKSEN JÄLKEEN
Puhdistuksen jälkeen kaikkien osien ollessa kuivia, voit koota pesän käyttökuntoon.
Kokoamisen vaiheet:
1)
2)
3)
4)

Pujota patja pohjaosion sisään
Liu’uta alusta patjan alle
Asettele reunapehmuste paikoilleen
Sulje pohjaosion ja reunapehmusteen vetoketjut huolellisesti

10) TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖSUOSITUKSET
•
•
•
•

Suositeltu käyttölämpötila -10°C – 40°C
Nucu on pöly- ja roisketiivis, IP54
Akun lataustoiminnon lämpötila rajoitettu 0°C – 40°C välille
Nucu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa

11) ASIAKASTUKI
•
•

info@nucu.fi
www.nucu.fi/tuki

