
SEN.SEPEANUT 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Θέτοντας το προϊόν σε λειτουργία: 

Α1) Εντοπίστε την λωρίδα πλαστικού. 

Α2) Τραβήξτε την μέχρι να βγει. 

Α3) Πατήστε το κουμπί. 

 

 

 

Χρήση του κουμπιού: 

Β1) Πάρτε τον αισθητήρα στα χέρια σας και τοποθετήστε τον σε κάποια επίπεδη επιφάνεια. 

Β2) Πατήστε το κουμπί μια φορά. 

Β3) Πατήστε το κουμπί δυο φορές. 

Β4) Πατήστε παρατεταμένα. 

 

 

 

 

 

 

Τοποθετώντας τον αισθητήρα: 

C1) Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο κλιπ. 

C2) Τοποθετήστε τον κρίκο για τα κλειδιά σας. 

C3) Αυτοκόλλητα 

C4) Αυτοκόλλητη ταινία 

 



Αλλάζοντας την μπαταρία του προϊόντος: 

D1) Ανοίξτε το Peanut. 

D2) Βγάλτε την μπαταρία. 

       Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία με το σύμβολο “+” 

κοιτάει προς τα πάνω. 

D3) Κλείστε το Peanut. 

 

 

Χρήση 

1) Τραβήξτε την πλαστική λωρίδα για να το θέσετε σε λειτουργία (εικ.Α1-Α3) 

2) Κατεβάστε την εφαρμογή  «SensePeanut» από το App Store (ios) ή από το Google Play 

(Android) 

3) Εγκαταστήστε την εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες. 

 

Το κουμπί του προϊόντος έχει διάφορες λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε στις 

οδηγίες της εφαρμογής. Μπορεί να κάνει μέχρι 3 λειτουργίες, ανάλογα με τον τρόπο που 

θα το πατήσετε (εικ. Β1-Β3) 

 

Χρησιμοποιήστε τα διάφορα πρόσθετα αξεσουάρ για να τοποθετήσετε τον αισθητήρα σε 

διάφορες επιφάνειες: 

-Με το κλιπ μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω στα ρούχα σας ή πάνω σε κάποιο άλλο 

αντικείμενο. 

-Με τον κρίκο μπορείτε να το τοποθετήσετε στο μπρελόκ με τα κλειδιά σας. 

-Με τα αυτοκόλλητα μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή 

αντικείμενο και να το ξεκολλήσετε εξίσου εύκολα για να το τοποθετήσετε αλλού. 

-Με την αυτοκόλλητη ταινία πετυχαίνετε μια πιο μόνιμη και σταθερή τοποθέτηση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Smartphones ή tablet με Bluetooth 4.0+ 

-Smartphones ή tablet με Android 4.3+ 

-Smartphones ή tablet με iOS 8.0+ 



-Εύρος: μέχρι 60m σε οπτική επαφή 

-Επαναφορτιζόμενη μπαταρία CR2032. 

-Διάρκεια ζωής μέχρι 6 μήνες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

- Μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στο σήμα 

Bluetooth του προϊόντος.  

- Μην δίνετε ποτέ το προϊόν σε μικρά παιδιά. 

- Δεν είναι αδιάβροχο. 

- Μην το πετάτε μέσα στη φωτιά. 

- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. 

- Οποιαδήποτε αλλαγή στο προϊόν χωρίς την συγκατάθεση της Sen.se ακυρώνει το 

δικαίωμα του καταναλωτή στην εγγύηση. 

 

Οδηγίες χρήσης και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων: 

SensePeanut.com/Terms 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
O κατασκευαστής: Sen.se SAS 
Διεύθυνση: 34, Avenue des Champs-Elysees 
Δηλώνουμε ότι το προϊόν: 
Sen.sePeanut 
που κατασκευάζεται στην Κίνα, 
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/EC. 
 
  
 

 


