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Dodatkowe uwagi

NIE

Jak dziaùa WhyCry Mini

NIE

1. Baterie. Aby w³o¿yæ nowe baterie, nale¿y odkrêciæ œrubki
i otworzyæ pokrywkê. Zastosowano takie zamkniêcie, by dziecko
nie mia³o mo¿liwoœci dostêpu do baterii. Zaleca siê wy³¹czenie
urz¹dzenia gdy nie jest u¿ywane, aby przed³u¿yæ ¿ywotnoœæ baterii.

TAK

WhyCry wy³apuje wszystkie dŸwiêki wydawane przez dziecko. W³¹cz urz¹dzenie
(przycisk (1) na pozycjê ON (w³¹czony) i po³ó¿ WhyCry Mini niedaleko dziecka w
odpowiedniej odleg³oœci (patrz tabela poni¿ej). Gdy WhyCry Mini jest w³¹czony
Power (4) i Ready (5) bêd¹ œwieciæ zielonym œwiat³em. Œwiate³ka siê wy³¹cz¹ kiedy
baterie bêd¹ s³abe.

TAK

WhyCry Mini zosta³ klinicznie przetestowany i certyfikowany jako
urz¹dzanie, które analizuje p³acz dziecka z dok³adnoœci¹ powy¿ej 90% oraz
98% gdy analiza wykorzystana jest z Tabel¹ Ruchów Dziecka.
Zazwyczaj jest to pùacz krótki, który powoli opada i ponownie siæ
wznosi. Znajdê ciche miejsce, z maùym oúwietleniem. Weê dziecko na
ræce i delikatnie je koùysz w ciszy. Chodê z dzieckiem, a nastæpnie poùóý
je kiedy przestanie pùakaã. Mów delikatnie do dziecka aby ukoiã je
Zestresowane
tonem Twojego gùosu.
Úpiàce

O zdrowie psychiczne i emocjonalne nowo narodzonego dziecka
dbajà rodzice. Szybki, efektywny oraz prosty w uýyciu WhyCry
Mini - Analizator Pùaczu Niemowlaka pomoýe rozpoznaã powód
pùaczu dziecka, dziæki temu bædziesz móg³ szybciej odpowiedzieã
na jego potrzeby. Wykorzystujàc WhyCry Mini wraz z Tabelà
Ruchów Dziecka oraz Wskazówkami szybko staniesz siæ
ekspertem w zrozumieniu pùaczu dziecka, na razie jego jedynego
sposobu komunikowania siæ.

5. Czas analizy. Parametry p³aczu dziecka mog¹ byæ bardzo ró¿ne
i zale¿¹ od stanu psychicznego dziecka. Urz¹dzenie potrzebuje
minimum 10 sek. aby dokonaæ analizy parametrów okreœlaj¹cych
(poprzez p³acz) stan psychiczny dziecka. Kiedy dziecko p³acze
z powodu g³odu i stresu, urz¹dzenie potrzebuje trochê wiêcej czasu
do analizy w celu unikniêcia przeci¹¿enia systemu. W takim
przypadku wa¿ne jest, aby odpowiednio wczeœniej rozpoznaæ
potrzeby dziecka i czekaj¹c na rezultat staraæ siê uspokoiæ dziecko.
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1. W zale¿noœci jak g³oœno dziecko p³acze, po³ó¿ urz¹dzenie
WhyCry Mini bli¿ej lub dalej dziecka. Optymalne rezultaty
analizy s¹ osi¹gane gdy w tle nie ma innych dŸwiêków.

DELIKATNIE

Opis produktu

TAK

2. Odleg³oœæ urz¹dzania od dziecka. Aby unikn¹æ najczêstszych
b³êdów robionych podczas analizy, urz¹dzenie musi le¿eæ
w odpowiedniej odleg³oœci od dziecka (patrz tabela wagi dziecka
i odleg³oœci). Gdy urz¹dzenie szybko nie poka¿e wyniku lub
uwa¿asz, ¿e dziecko p³acze ciszej ni¿ zwyk³e, po³ó¿ WhyCry Mini
bli¿ej dziecka.

TAK

Dystrybutor
QElements
Ul. Obroñców Pokoju 41
05-800 Pruszków
info@qelements.pl
www.zrozumdziecko.pl
Wyprodukowano w Chinach dla Retiz Korea Co.Ltd.

www.zrozumdziecko.pl

Zazwyczaj dziecko bædzie pùakaã jeszcze bardziej kiedy bædziesz straã
siæ je stymulowaã. Zmieñ pozycjæ. Mów delikatnym gùosem lub
ukoùysz dziecko. Przytul dziecko do piersi tak aby czuùo bicie Twojego
serca. Sprawdê temperaturæ w pokoju i ogólne warunki komfortowe
miejsca, gdzie dziecko úpi.

Zazwyczaj pùacz zaczyna siæ od dùugiego postækiwania dziecka z
dùugimi bezoddechowymi przerwami. Przyczynà moýe byã mokra
pielucha, zàbkowanie lub ciasne, niewygodne ubranie. Jeýeli dziecko
ma gazy, masuj jego brzuszek. Sprawdê czy niemowlæ nie ma zaparã
Rozdraýnione
stolca.
Znudzone

Zalecana odleg³oœæ
30 – 50 cm
50 – 100 cm
100 – 150 cm
150 – 200 cm

SAPANIE
INNE DÊWIÆKI

Waga dziecka
Do 4kg
Od 4 do 6 kg
Od 6 do 7 kg
Powy¿ej 7 kg

6. Ró¿ne wyniki analizy. Normalne jest ze nastrój dzicka zmienia siê
z czasem. Je¿eli wynik analizy wskazuje G³ód, a dziecko nie zostaje
nakarmione jego nastrój zmieni siê w kombinacjê G³odu i Stresu.
W takim wypadku urz¹dzenie poka¿e zmiennie oba stany
w zale¿noœci od tego, które bêdzie przewa¿aæ w czasie badania.
Oczywistym jest, ¿e gdy pierwotny powód p³aczu dziecka (G³ód)
zniknie niemowlê przestanie p³akaæ.

NAPRÆÝONE
CIAÙO

3. Dodatkowe dŸwiêki. Najczêstsz¹ przyczyn¹ b³êdnej analizy s¹
ha³asy takie jak muzyka w tle, szczekaj¹cy pies, rozmowy itd.
Postaraj siê aby miejsce gdzie dokonujesz analizy by³o tak ciche jak
to mo¿liwe. Nie mów nic gdy urz¹dzenie dokonuje analizy (miga
wskaŸnik Ready (5)).

SSIE
RÀCZKI

2. Kiedy WhyCry Mini analizuje p³acz dziecka, wskaŸnik
Ready (5) bêdzie miga³. Analiza trwa oko³o 10 sekund.
Podczas analizy pamiêtaj, aby nadzorowaæ dziecko.

SZUKA
JEDZENIA

3. Je¿eli WhyCry Mini nie ukoñczy analizy, wskaŸnik Reset
(6) bêdzie miga³ na czerwono. Naciœnij przycisk Reset (2),
aby zacz¹æ analizê ponownie. Upewnij siê aby inne dŸwiêki
by³y jak najmniejsze, a WhyCry Mini le¿a³o w zalecanej
odleg³oœci od dziecka.

7. Nag³y p³acz. P³acz spowodowany nag³ym uderzeniem,
upadkiem, g³oœnym dŸwiêkiem czy poczuciem strachu sprawi, ¿e
dziecko bêdzie w stanie paniki. Panika objawia siê niestabilnym
p³aczem w formie i energii. W takim wypadku urz¹dzenie wska¿e
aby uruchomiæ je ponownie (Restart). W wypadku paniki dziecka
opiekun powinien natychmiast wyciszyæ i uspokoiæ dziecko, nie
czekaj¹c na rezultat analizy.

ZACISKA
PIÀSTKI

4. Analiza dŸwiêków. WhyCry Mini poprzez wbudowany mikrofon,
wykrywa ka¿dy dŸwiêk w miejscu pomiaru dokonuj¹c analizy
p³aczu dziecka. Dodatkowe dŸwiêki jak g³os doros³ego czy muzyka,
s¹ tak¿e wy³apywane i analizowane przez procesor, wtedy wyniki s¹
bezwartoœciowe. WhyCry Mini analizuje tylko p³acz niemowlaka,
nie u¿ywaj urz¹dzenia do analizy innych dŸwiêków.

KOPIE

4. Wymieñ baterie w urz¹dzeniu, gdy miga na zielono
wskaŸnik Power (4).

MACHA
R¥CZKAMI

Tabela Ruchów Dziecka

Przycisk ON/OFF - w³¹cz/wy³¹cz
Przyciski Reset – ponowne uruchomienie
Mikrofon
Power - wskaŸnik mocy baterii
Ready- wskaŸnik gotowoœci - wskazuje kiedy urz¹dzenie jest gotowe do analizy
Reset - WskaŸnik ponownego uruchomienia
WskaŸniki prognozy - wskazuj¹ prawdopodobny powód p³aczu niemowlaka

KRÆCI
GÙÓWKÀ

WhyCry Mini jest wysoce wiarygodnym urz¹dzeniem
i wyj¹tkowo przydatnym w okresie kiedy dziecko jeszcze nie
mówi, to jest do oko³o 10 miesiêcy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ha³asy
w tle mog¹ wp³ywaæ na b³êdn¹ diagnozê. Ostateczne rezultaty
analizy powinny byæ u¿yte jako odnoœnik i dodatkowo
porównane z Tabel¹ Ruchów Dziecka oraz Schematem
Wskazówek zawartym w instrukcji obs³ugi.

Zazwyczaj dziecko przestaje pùakaã, gdy siæ z nim pobawisz. Stymuluj
dziecko. Mów do dziecka delikatnym gùosem. Masuj rækà brzuszek
dziecka.

Gùodne

Zazwyczaj wysoki, wymagaj¹cy, energiczny p³acz. Dziecko jest g³odne.

Wskazówki

Dok³adniejsza analiza p³aczu

Dodatkowe wskazówki

1 rok gwarancji
Dystrybutor zobowi¹zuje siê do naprawy lub wymiany uszkodzonego
urz¹dzania WhyCry Mini w ci¹gu 1 roku od zakupu. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieodpowiedniego u¿ytkowania to jest
innego ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi oraz uszkodzeñ mechanicznych.

Analizator p³aczu Dziecka

Analizator p³aczu dziecka, nie zastêpuje nadzoru doros³ego nad dzieckiem.
WhyCry Mini nie mo¿e byæ wykorzystywany jako urz¹dzenie medyczne i nie
zastêpuje odpowiedniego nadzoru medycznego. WhyCry Mini nie jest
przeznaczony do analizy p³aczu dzieci z powa¿nymi problemami
zdrowotnymi. WhyCry Mini nie jest zabawk¹.
WhyCry Mini nie analizuje cichego zachowania dziecka.
Nie u¿ywaj urz¹dzenia je¿eli by³o wystawione na dzia³anie gor¹ca lub ognia.
Nie u¿ywaj urz¹dzenia blisko wody lub gdy by³o zamoczone.
U¿ywaj tylko czterech baterii 1,5V AAA.

Ostrze¿enie:

