
Stručný popis inteligentnej ponožky Smart Sock
Inteligentná ponožka Smart Sock™ 2 od Owlet pomocou dvoch senzorov monitoruje životné funkcie bábätka.

Veľkosť 3
3-18 mesiacov

Veľkosť 2
1-3 mesiace

Veľkosť 1
0-1 mesiac

Senzory inteligentnej 
ponožky Smart Sock

Senzor sníma pulzovú frekvenciu 
a hladinu kyslíka bábätka.

Okienka ponožky
Senzory zarovnajte do 
stredu okienok ponožky.

Padne každej nožičke

Inteligentnú ponožku Smart Sock od 
Owlet možno nasadiť na pravú aj ľavú 
nožičku. Dbajte, aby obrys senzora    
a senzor na vonkajšej strane nožičky 
boli za malíčkom, iba tak je ponožka 
správne nasadená a môže získavať 
potrebné údaje.

Pravá nožička
Inteligentná ponožka je vydutá 
na priehlavku.

Ľavá nožička

Inteligentná ponožka je 
vydutá na chodidle.

Nasadenie inteligentnej 
ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku neuťahujete 
príliš tesno. 
Ak pásik presiahne suchý zips, 
vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky.



Stručný popis základne
Stačí jediný pohľad na základňu a zistíte, ako sa darí vášmu bábätku

Kontrolka inteligentnej 
ponožky Smart Sock Registrácia Kontrolka Wi-Fi siete Zapnutie/vypnutie

Stavové svetlo
Stlmenie svetla

Zelené svetlo signalizuje, 
že inteligentná ponožka 
Smart Sock je pripojená 
k základni.

Pri nastavovaní výrobku vás 
aplikácia vyzve, aby ste toto 
tlačidlo jedenkrát stlačili.

Zelené svetlo signalizuje, že 
základňa je pripojená k Wi-Fi 
sieti.

Ak chcete základňu vypnúť, 
stlačte ju a uvoľnite. 
Základňa zapípa a svetlo 
zhasne.

Svetelný krúžok vás 
informuje o stave vášho 
bábätka. Podrobnosti 
nájdete v aplikácii.

Stlačením a podržaním základne 
môžete prepínať medzi jasným 
denným režimom a tlmeným 
nočným režimom svetla.



Bliká zeleno
Prvé meranie pulzovej 
frekvencie a hladiny kyslíka

Farby svetla základne
Základňa sa môže rozsvietiť piatimi farbami, ktoré indikujú rôzne stavy, a vydávať zvukové upozornenia. 
Ak si chcete vypočuť príklady, prejdite do aplikácie.

Stav

Pulz aj hladina kyslíka sú v norme.

Bliká červeno

Pulz alebo hladina kyslíka je mimo 
stanoveného rozsahu.

Pomaly pulzuje zeleno Svieti bielo

Inteligentná ponožka Smart 
Sock je pripojená a nabíja sa.

Bliká modro Bliká žlto

Inteligentná ponožka Smart Sock je 
odpojená zo základne.

Inteligentná ponožka Smart Sock 
spadla z nožičky, je zle nasadená 
alebo posunutá.



Pre pokojný spánok

Predstavenie výrobku




