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1. Výrobek nenahrazuje zodpovědný dohled dospělých. Výrobek je navržen tak, aby 
pomáhal na dítě dohlížet. Abyste však zajistili úplnou bezpečnost vašeho dítěte, musíte 
kromě použití přístroje, věnovat osobní pozornost vašemu dítěti. Dohled nad předčasně 
narozenými, nebo ohroženými dětmi, je prováděn vždy způsobem předepsaným 
zdravotnickým odborníkem. Tento přístroj není zdravotnické zařízení pro prevenci SIDS.

2. nenechávejte volně konec adaptéru připojeného k zásuvce.

3. VžDy se ujistěte, že vysílač a přijímač fungují správně a že jsou v dosahu. před prvním 
použitím zkontrolujte přístroj, pravidelně kontrolujte a zkontrolujte jeho funkci změnou 
Umístění dětské jednotky.

4. VžDy a okamžitě zkontrolujte své dítě, když zazní alarm. 

5. nepoUžíVejTe přístroj v blízkosti vody (např. vana, dřez, atd.).. 

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, 

NE NYISSA FEL

NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK

6. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla (např. trouby, radiátory, atd.). 

7. VžDy umísťujte dětskou i rodičovskou jednotku na rovném povrchu ve svislé poloze a 
umožněte jim ventilaci. nepokládejte jednotky na sedačky, polštáře, postele apod., které 
mohou bránit ventilaci a přehřátí jednotky.

8. Tento monitor používá k přenosu signálů veřejná frekvence. rodičovská jednotka může 
zachytit signály nebo rušení od ostatních chůviček ve vaší oblasti. Váš monitor může dokonce 
zvednout i jiné domácnosti. Chcete-li chránit vaše soukromí, ujistěte se, že obě zařízení jsou 
vypnuty, když je nepoužíváte. pokud dojde k rušení, změňte kanál na obou jednotkách.

9. Výrobek obsahuje malé části. Montáž provádí dospělá osoba. opatrně nebalte a 
nemontujte výrobek a udržujte malé části mimo dosah dětí..

10. přístroj může být používán při pokojové teplotě mezi 10 ° c a 40 ° c.

 upozornění nA bAterie
11. VžDy mějte baterie mimo dosah dětí. rodičovská jednotka používá vyměnitelnou 
alkalickou baterii. Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. náhradní 
baterie používejte pouze doporučené společností Angelcare viz Technické specifikace. 
nebezpečí výbuchu, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněna. Informace 
o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce. nezkratujte napájecí svorky. 
neKoMBInUjTe staré a nové baterie. Knoflíková baterie představuje malou součástku a 
nebezpečí udušení. Držte mimo dosah dětí!.

12. důležité bezpečnostní pokyny

12.1 Dodržujte varování - je třeba dodržovat všechna upozornění na výrobku a v 
uživatelské příručce.

12.2 postupujte podle pokynů – musí být dodrženy všechny pokyny pro provoz a použití.

12.3 Voda a vlhkost - nevystavujte přístroj vodě. neumísťujte baterie do blízkosti van, 
lavórů, dřezů, mytí nebo jakéhokoliv vlhkého prostředí, jako je bazén. Dávejte pozor, aby se 
stříkající kapalina nedostala přes otvory do jednotky nebo senzorové desky.

12.4 Čištění - před čištěním odpojte jednotky. neponořujte žádné části přístroje do vody. 
Čistěte pouze suchým hadříkem. 

12.5 Větrání - nezavírejte větrací otvory. Dbejte na to, aby byl výrobek během používání 
řádně větrán. Dětskou jednotku ani rodičovskou jednotku nezakrývejte žádným předmětem 
(např. přikrývkami). nevkládejte zařízení do zásuvky nebo na jakékoli místo, které má tlumit 
zvuk, ale brání volnému proudění vzduchu.

12.6 zdroje tepla - nepokládejte na zdroj tepla, jako je radiátor, topení, trouba, televize 
nebo jiné zařízení, které vyzařuje teplo (např. zesilovač). Teplo může poškodit kryt nebo 
elektrické části.

12.7 Chraňte kabely – Ujistěte se, že senzor a kabely adaptérů nejsou umístěny na kabelu, 
a že se nedotýkají předmětů viz výše, nebo nejsou skřípnuty mezi nábytkem apod.. 
napájecí kabely musí být vedeny takovým způsobem, aby se minimalizovala možnost 
jejich poškození, nebo aby byly vedeny nad/pod nábytkem. zvláštní pozornost musí být 
věnována místům, kde vodiče opouštějí výrobek. zařízení umístěte do blízkosti zásuvky 
se snadným přístupem.  připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce, která je nejblíže k 
vašemu zařízení a lze ji snadno dosáhnout. Chcete-li se odpojit od sítě, odpojte adaptér.

12.8 příslušenství – používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

12.9 nepokládejte výrobek na nestabilní plochu Výrobek může spadnout, způsobit 
vážná poranění dětí, nebo dospělých a vážně poškodit zařízení. používejte pouze 
stativy, konzole a držáky doporučené výrobcem nebo prodávané s výrobkem. Instalace 
výrobku musí být vždy provedena v souladu s pokyny výrobce.

12.10 odpojte zařízení během bouřky, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.

12.11 Údržba – nepokoušejte se výrobek opravovat sami, protože otevření nebo sejmutí 
víka (kromě dvířek baterie) vás může vystavit nebezpečnému elektrickému napětí, nebo 
jinému nebezpečí.

12.12 náhradní díly - používejte pouze náhradní díl, který je totožný s výrobcem, nebo 
s originálním konstrukčním dílem. použití neoficiálních náhradních dílů může způsobit 
požár, úraz elektrickým proudem a jiná nebezpečí.

12.13 použití – Tento přístroj je určen pouze pro podporu práce rodičů. nenahrazuje 
zodpovědný a přiměřený dohled dospělými osobami a neměl by být používán k jejich 
náhradě. přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské 
příručce..

12.14 zdroje energie – provozujte výrobek pouze ze zdroje napětí, který vyhovuje 
parametrům adaptéru. obraťte se na prodejce nebo na místního poskytovatele napájení, 
pokud si nejste jisti napětím v elektrické síti.

12.15 přetížení - nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely, nebo rozdvojkami. 
riskujete požár, nebo úraz elektrickým proudem.

12.16 Vniknutí předmětů a tekutin – nikdy netlačte žádný předmět do výrobku mezerami 
v pouzdře, protože mohou ovlivnit nebezpečné napěťové body, nebo mohou způsobit 
požár, nebo úraz elektrickým proudem. nikdy na výrobek nelijte kapaliny.

uživAtelská příručkA 
UChoVejTe pŘírUČKU pro pozDější poUžITí.

pŘeD MonTáží A poUžíVáníM VýroBKU SI pozorně pŘeČTěTe Upozornění A poKyny.

IgnoroVání VAroVání A poKynů Může způSoBIT Vážné porAnění neBo SMrT neBo pošKození proDUKTU.

SenzoroVá poDLožKA neSMí BýT poUžíVánA DoSpěLýMI neBo DěTMI STAršíMI 24 MěSíCů.

nepoUžíVejTe SenzoroVoU poDLožKU Ke KonTroLe, zDA je DíTě V KoLéBCe..

 upozornění
Montáž provádí dospělý.
při montáži udržujte malé části mimo dosah dětí.

Angelcare ® je hrdý na všechny své produkty.
pokud jste nešťastní nebo máte dotazy:
usA a Canada: angelcare@cdecinc.ca
eu: kontaktujte svého lokálního distributora podpora@angelcare.cz.

 upozornění
varování - Nebezpečí uškrcení - Děti se 

mohou uškrtit volnými kabely. 
• Dětskou jeDnotku a kabely adaptéru udržujte mimo dosah dětí 
(alespoň 1 metr).. • nikDy nepoužívejte prodlužovací kabely pro adaptéry. 
Používejte pouze dodávané adaptéry. • Produkt není hračka. 
nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

oPaTrnE!
rISKUJETE ZáSaH ELEKTrInoU

nEoTvíraT
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ani VLHKOSTI
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12.17 Anténa – Minimální vzdálenost osob v okolí antény vysílače je 20 cm. Anténa nesmí 
být zvětšena a nesmí být používána ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem..

12.18 elektrické rušení - Ve volném prostoru nesmí být anténní systém umístěn v blízkosti 
elektrického vedení vysokého napětí, nebo jiného zdroje elektromagnetického záření, 
nebo elektrických rozvodů.

12.19 Vibrace – pokud je snímací podložka aktivní, nepoužívejte pohyblivou dětskou 
postýlku, ani jiné příslušenství pro dětské postýlky, které mohou způsobovat vibrace 
(kolotoče). Další zdroje vibrací mohou být ventilátory, pračky, hlasitá hudba apod. Tyto 
zdroje vibrací mohou ovlivňovat výkon vašeho monitoru Angelcare® a poplach nebude 
znít, pokud bude systém nadále zachytávat jakýkoli jiný pohyb, než vašeho dítěte. před 
použitím monitoru se ujistěte, že všechny zdroje vibrací jsou vyloučeny. 

12.20 odstranit všechny zdroje vibrací při použití monitoringu pohybů dechu.

12.21 F a l e š n é  p o p l a c h y  m o h o u  m í t  n ě k o l i k  p ř í č i n . 
- po odstranění dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnutá. 
- Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matrací. Ujistěte se, že je umístěna 
na plochém a pevném povrchu, logem Angelcare a natištěným textem  nahoru. 
- je také třeba nastavit úroveň citlivosti. Viz Uživatelská příručka Krok 4,3. 
Vždy okamžitě zkontrolujte své dítě, když uslyšíte poplach.

12.22 pokud vaše dětská postýlka nemá pevné dno, stacionární, zcela plochou, pevnou 
rovinu, včetně pružin nebo lamel (rošt, šprušle), umístěte pevnou vyrovnávací desku mezi 
základnu postýlky a Snímací podložku, abyste zajistili správnou činnost. Vyrovnávací 
deska musí být větší než plocha Snímací podložky. Tedy rozměry nejméně 33 x 33 cm 
a tloušťku 6 mm.

13. důležité bezpečnostní pokyny pro používání bAterií

13.1 používejte pouze baterie typu a velikosti uvedené v uživatelské příručce. nesprávné 
použití baterií může způsobit požár.

13.2 před prvním použitím dobíjejte přiložené baterie pro rodičovskou jednotku 
nepřetržitě 10 hodin, instalované v rodičovské jednotce. Během dobíjení jednotku vypněte. 
používejte pouze adaptér Angelcare dodávaný se zařízením.

13.3 nepoužívejte adaptéry Angelcare s jiným zařízením.

13.4 Adaptér od dětské jednotky odpojujte pouze při její deaktivaci. 

13.5 nevhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat.

13.6 Manipulujte s bateriemi tak, aby nedošlo ke zkratování kontaktů vodivými materiály, 
náramky, klíčemi apod.

13.7 VžDy mějte baterie mimo dosah dětí.

13.8 Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. náhradní baterie 
používejte pouze doporučené společností Angelcare viz Technické specifikace.

13.9 nebezpečí poškození, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněna. 
Informace o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce.

13.10 nezkratujte napájecí svorky.

13.11 neKoMBInUjTe staré a nové baterie v Dětské jednotce.

13.12 Knoflíková baterie představuje malou součástku a nebezpečí udušení. Držte mimo 
dosah dětí.

13.13 Likvidujte baterie odpovědným způsobem podle návodu k použití

13.14 Vyjměte baterie z jednotky, pokud produkt skladujete více než 30 dní, protože 
by mohlo dojít k úniku elektrolytu a poškození výrobku. nepoUžíVejTe tento výrobek, 
nebo baterie dodávané s tímto výrobkem,nebo určené pro použití s tímto výrobkem, v 
prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí a vyhněte se přímému slunečnímu záření

Model AC117
Monitor pohybů dýchání s 
obousměrným přenosem zvuku

příprAvA uvedení do provozu
příslušenství:

2 ks síťový adaptér
(pro Rodičovskou jednotku a Dětskou 

jednotku)

2 ks dobíjecí baterie AAA
(pro Rodičovskou jednotku)

2X

2X

Bezdrátový snímač pohybu
* Vždy umístěte logo Angelcare směrem nahoru.*

CR3032 baterie pro 
snímač pohybu 

Rodičovská 
jednotka

Dětská 
jednotka

Stolní stojan Dětské 
jednotky
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krok 1 - nAbijte rodičovskou jednotku (10 hodin) 

10

2

3

1

prostor baterií

1) Sejměte kryt baterií na zadním 
panelu. Do přihrádky vložte 
přiložené dobíjecí baterie.

2) připojte kabel USB k rodičovské 
jednotce a napájecí adaptér do 
elektrické zásuvky.

3) před použitím nejprve nabíjejte 
vypnutou jednotku 10 hodin 
nepřetržitě.

rodičovská jednotkA:

Mikrofon

Mikro-USB 
konektor nabíjení

Vypínač

MENU 
nabídka/opuštění

Hlasitost 
zvýšit

Hlasitost 
snížit

Prostor baterií

Potvrdit funkci/Pozastavit

Tlačítko zpětného 
vysílání 2-Way

ok

upozornění
• Dětskou jednotku umístěte mimo dosah dětí (nejméně 1 metr)
• nikdy neprodlužujte kabel napájecího adapteru
• Používejte pouze adaptery dodané s přístrojem 
• Produkt není hračka. nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály
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krok 2 - uMístění senzorové podložky
2.1 – nApájení senzorové podložky (Model AC117)

při prvním použití čidla musíte vložit přiloženou knoflíkovou baterii Cr3032. 

  

1) Sejměte kryt baterie pomocí mince, 
otočením ve směru šipky.

2) Vložte přiloženou baterii Cr3032.  
poznámka: symbolem + nahoru. 

3) Vraťte kryt baterie na místo a otočte 
jím do polohy dvou teček nad sebou.

2.2 – uMístěte sníMACí podložku nA rošt postÝlky

důležité
pokud dětská postýlka nemá rovné pevné dno,, ale pružinový, nebo lamelový rošt 
(šprušle), umístěte na dno pevnou vyrovnávací desku, abyste zajistili správné fungování 
systému. Vyrovnávací deska musí být větší, než plocha snímací podložky. Tedy rozměry 
nejméně 33 x 33 cm a tloušťku 6 mm
Snímací podložka funguje s jakoukoliv velikostí a typem matrace, s výjimkou 
paměťových pěnových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí.
rovná pevná vyrovnávací deska udržuje Snímací podložku bez deformací, což jí 
umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky.

překližka, 
sololit, lamino

Snímací podložka

2 1) Vyjměte matraci z dětské postýlky.

2) Umístěte snímač do středu postele, 
nápisem Angelcare ® nahoru. 
pokud použijete podkladovou desku, 
měla by být umístěna uprostřed. 

3) Vraťte matraci do postýlky.

FIGYELMEZTETÉS
Snímací podložka nesmí být používána dospělými nebo dětmi staršími 24 měsíců.

•	 po uplynutí 24 měsíců věku dítěte by se neměla Snímací podložka používat (s ohledem na hmotnost 
dítěte). Vyjměte podložku z postýlky a uschovejte pro pozdější použití.

•	 před prvním použitím: zkontrolujte, zda je přístroj připraven k použití. Informace o tom, jak ověřit 
správnost instalace, naleznete v příručce.

UPOZORNĚNÍ
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krok 3 - nAstAvení dětské jednotky
3.1 – vyberte Místo pro dětskou jednotku

důležité
Dětskou postýlku postavte nejlépe ke zdi, mimo průvan. Umístěte dětskou jednotku na rovnou a pevnou 
plochu tak, aby směřovala k postýlce a alespoň 1 metr od ní. připojte adaptér k elektrické zásuvce, která je 
nejblíže k zařízení a je k ní snadný přístup.

 

1

1) Sejměte kryt baterie a vložte 
2 alkalické baterie typu AAA (nejsou 
součástí dodávky). 
 
 
 
 
 

poznámka:

Baterie slouží jako záloha napájení 
Dětské jednotky v případě výpadku 
proudu. 

Érzékelőlap

2

vzdálenost 
Alespoň 

1 Metr

2) Dětskou jednotku umístěte na 
rovný a stabilní povrch tak, aby 
směřovala k postýlce a měla 
od ní odstup 1 m (mimo dosah 
dítěte) 

3) ověřte, že čidlo pohybu není 
posunuto.

4) Vložte matraci zpět do postýlky.

5
5) připojte adaptér k dětské 

jednotce a zapojte jej do 
elektrické zásuvky.

poznámka: při každém zapnutí Dětské jednotky se automaticky kalibruje interní teploměr, aby byla 
zajištěna přesnost. proces trvá 30 sekund. 
Ve výchozím nastavení je indikátor teploty změnou barvy vypnutý. změnu lze provést nastavením 
rodičovské jednotky.

snímací podložka 
čidlo pohybu
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dětská jednotkA:

Kontrolka napájení
Indikace nízkého stavu baterie

Zapnutí nebo vypnutí 
indikace teploty /
Vyhledání Rodičovské 
jednotky Pozastavení 

snímání snímací 
podložky

Přepínač 
citlivosti snímací 
podložky (čidla)

Vypínač

Reproduktor Mikro-USB 
konektor napájení

Mikrofon

Kontrolka senzoru /
Indikace teploty

Přihrádka na 
baterie

krok 4 - zApnutí zAřízení

připrAveno k použití
Angelcare ® lze použít ve výchozím nastavení (továrním) i uživatelském nastavení.

vÝChozí nAstAvení

režim snímání:
pohyb: zApnuto
zvuk: zApnuto

přenos zvuku (voX): zApnuto

tiC funkce - tikání při pohybu:  vypnuto

voX citlivost:  vypnuto

teplota:  Celsius
 
teplotní alarm:  vypnuto
nastavené teploty pro spuštění alarmu:  vysoká: 30 ˚C  
 nízká: 19 ˚C

 
zApnutí zAřízení

Stiskněte tlačítko napájení na 
rodičovské jednotce na 2 sekundy..

Stiskněte tlačítko napájení 
na Dětské jednotce 
na 2 sekundy..

poznáMkA:
po zapnutí na displeji rodičovské jednotky 
bliká ikona (žádné spojení). proces připojení je 
dokončen během 30 sekund, ikona přestane 
blikat a zobrazí se další informační značky. 
pokud do 30 sekund nepřestane blikat, musíte 
vypnout obě jednotky a zapnout je znovu.
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pokud je rodičovská jednotka zapnutá, zatímco Dětská jednotka není přítomná, 
nebo není spojení mezi oběma jednotkami navázáno

– bliká ikona mimo dosah na rodičovské jednotce.
– rodičovská jednotka 3x pípne každých 15 sekund.

důležité ikony

jen  pohyb

Dobré spojení

plná

VoX zapnutý 

ikony režimu detekce:
Indikuje, že je aktivována pohybová funkce 

voX ikona: Indikuje, zda je dětská 
jednotka v režimu VoX

ikona připojení: Indikuje kvalitu 
spojení mezi rodičovskou 
jednotkou a Dětskou jednotkou.

jen zvuk

Střední kvalita spojení

1/2

Stálý přenos zvuku — VoX 
vypnutý

ukazatel úrovně hlasitosti

indikace teploty

ikony teplotního alarmu:

ikona stavu nabití baterie:  
baterie rodičovské jednotkypohyb, zvuk a “TIK”

špatné spojení

Vybitá

Animace nabíjení

pohyb a zvuk

příliš teplo

Mimo dosah / out-of-range

pohyb a “TIK”

příliš zima

 

krok 5 - testování A seznáMení s MonitoreM

Monitor Angelcare ® můžete použít s továrním nastavením, nebo s přizpůsobením dle svých preferencí.

změny provedené v hlavní 
nabídce se projeví až po 
stisknutí tlačítka MenU/exit 
pro potvrzení.

důležité
V režimu MenU, systém dočasně vypne zvuk 
mezi rodiči a dítětem.

5.1 – Menu A zMěnA nAstAvení 

nabídku otevřete stisknutím a podržením tlačítka MenU rodičovské jednotky. položky nabídky se nabízejí ve 
smyčce. Krátkým stisknutím tlačítka ok přejdete na další možnost. jakmile vyberete požadovanou možnost, 
stiskněte tlačítko exit z menu, jinak budou změny ztraceny. položky nabídky jsou seřazeny následovně:

STISKnUTí A poDržení MenU:  pohyb ....................................... KroK 5.2

STISKnUTí OK 1x:  pohyB A TIK ............................................. KroK 5.2

STISKnUTí OK 2x:  zVUK ................................................. KroK 5.5

STISKnUTí OK 3x:  VoX ................................................... KroK 5.6

STISKnUTí OK 4x:  TepLoTA ............................................... KroK 5.7
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5.2 – AktivACe / deAktivACe senzorové podložky

nAstAvení detekCe pohybu

Umožňuje detekovat pohyby dítěte.

2

1) Stiskněte a podržte tlačítko Menu, dokud 
nezabliká ikona detekce pohybu   

2) šipkami nAhoru a dolů aktivujte (on), 
nebo deaktivujte (oF) detekci pohybu. 
Pro deaktivaci nejdříve aktivujte zvukový 
režim 

3) Stisknutím ok přejdete k dalšímu 
nastavení funkcí, nebo stiskněte eXit pro 
uložení volby.

nAstAvení funkCe “tik” (tikání)

Umožňuje detekci pohybu dítěte slyšet jako zvuk

důležité
pro aktivaci funkce TIK musí být detekce pohybů zapnuta.

 

1

1) Stiskněte a podržte tlačítko Menu potom 
stiskněte tlačítko ok, dokud se nezobrazí 
‘Ikona TIK’     .

2) šipkami nahoru, nebo dolů, 
aktivujte/deaktivujte funkci “TIK”.

3) Stisknutím ok přejdete k dalšímu 
nastavení funkcí, nebo stiskněte eXit pro 
uložení volby.

TESTOVÁNÍ SNÍMACÍ DESKY:

1 2

1) Lehce položte ruku na matraci. 
 
 
 
 

 
z rodičovské jednotky zazní “TIK” 
každých 5 vteřin (pokud je TIK aktivní) a 
blikne ikona.

2) Sundejte ruku z matrace. po 15 sekundách 
uslyšíte “TIK” před poplachem a 5 sekund 
později se spustí alarm pohybu.

3) opakujte lehké pohyby rukou ve všech čtyřech 
rozích matrace. 
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pohybovÝ AlArM
•	 pokud po 15 sekundách nebude detekován žádný pohyb, z Dětské jednotky 

uslyšíte jedno’ TIK ‘ – pre-alarm.
•	 pokud po dalších 5 sekundách stále není zjištěn žádný pohyb na matraci, 

Dětská jednotka a rodičovská jednotka budou vydávat hlasité pípání - 
jedná se o pohybový alarm.

•	 Světlo Dětské jednotky bude blikat červeně.
•	 Ikona snímače a hladiny zvuku na rodičovské jednotce budou blikat.

pokud AlArM nezní

•	 zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou v době, kdy je monitoring pohybů v provozu. 
•	 přesuňte dětskou postýlku ke stěně.
•	 nastavte úroveň citlivosti senzoru.
•	 Vypněte dětské kolotoče, ventilátory, hlasitou hudbu, nebo cokoli jiného, co může způsobovat vibrace.

zAstAvení AlArMu

položte ruku zpět na 
matraci

Stiskněte tlačítko pAuse 
na Dětské jednotce.

Stiskněte 
libovolné 
tlačítko na 
rodičovské 
jednotce.

nebo nebo

5.3 – pozAstAvení A restArt sníMACí podložky (senzoru)

Umožňuje vám pozastavit snímání, když odstraníte dítě z dětské postýlky, např. pro krmení nebo pohodlí.

pozastavení/restart snímání senzoru

1) na rodičovské jednotce stiskněte 
a podržte pauza sensor pad (tlačítko 
oK) po dobu nejméně 2 sekund 
     nebo 
na Dětské jednotce stiskněte pAUzA.

2) pro restart snímací podložky podržte 
na rodičovské jednotce tlačítlo pAUzA 
(Tlačítko oK). 
    nebo 
na Dětské jednotce stiskněte pAUzA.

důležité
•		Pokud	nepozastavíte	čidlo	senzoru	a	pokud	není	detekován	pohyb,	po	20	sekundách	se	spustí	alarm.
•	Před	opětovným	uložením	dítěte	do	dětské	postýlky	se	ujistěte,	že	je	snímací	podložka	aktivní.
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5.4 – nAstAvení Citlivosti sníMACíCh podložek

Citlivost snímacího senzoru můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašemu dítěti, postýlce a podmínkám uvedení 
do provozu. nastavte vysokou citlivost pro novorozence, nebo nižší citlivost pro starší a těžší dítě. Vyšší citlivost 
je nutná i v případě silnější matrace. posunutím tlačítka úrovně citlivosti přepnete mezi nízkou, střední a vysokou 
úrovní.

pro dosažení optimálních výsledků nejprve 
použijte střední úroveň citlivosti a zvyšte nebo 
snižte pouze v případě potřeby.

poznáMkA: 
pokud dochází k falešným poplachům, 
upravte úroveň citlivosti.

důležité
•	 Snímací podložka není určena pro dospělé, děti a kojence starší 24 měsíců.
•	 Až ukončíte používání snímací podložky, prosíme, deaktivujte pohybovou funkci, vyjměte ji z dětské 

postýlky a uložte ji pryč.

5.5 – zvuk

Aktivování zvuku:

2

1) Stiskněte a podržte Menu a poté stiskněte 
tlačítko oK, dokud nezačne blikat ikona 
přenosu zvuku  .

2) šipkama nahoru nebo dolů fukci zapněte 
nebo vypněte.

3) Stiskněte tlačítko ok pro přechod na další 
nastavení nebo stiskněte tlačítko eXit pro 
potvrzení volby.

test zvuku:
požádejte někoho, aby promluvil do Dětské 
jednotky, nebo ji umístěte poblíž rádia, abyste 
zajistili zdroj zvuku.

důležité
Aby nedošlo ke zpětné vazbě (písknutí), držte 
obě jednotky alespoň 3 metry od sebe.

když zvuk nezní:

•	 zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuté.

•	 zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapojeny do 
funkčních elektrických zásuvek.

•	 zkontrolujte baterie v obou jednotkách 
(v případě potřeby je vyměňte nebo dobijte).

•	 přibližte rodičovskou jednotku blíže k Dětské 
jednotce.
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nAstAvení hlAsitosti 
zvuku 

AktivovAt tiChÝ režiM 
“Mute”

zApnutí režiMu 2-WAy 
konverzACe

zvýšit 
hlasitost

Snížit 
hlasitost

Stiskněte tlačítko snížení 
hlasitosti, dokud se neobjeví l0. 
Ikona blikajícího zvuku indikuje 
režim ztlumení MUTe.

Chcete-li si 
promluvit 
s dítětem, 
stiskněte 
a podržte 
tlačítko..

5.6 – režiM zvuku voX (AktivACe hlAseM) nebo stálÝ přenos (voX vypnutÝ)

Umožňuje nastavit  způsob přenášení zvuku: voX (přenos aktivuje hlasitost zvuku, na základě zvolené 
úrovně citlivosti mikrofonu), nebo kontinuální (stálý příjem a přenos zvuku).

2

1) Stiskněte a podržte Menu a poté tiskněte 
tlačítko ok, dokud ikona VoX    
nezačne blikat.

2) šipkami nahoru nebo dolů funkci VoX 
zapnete, nebo vypnete. 

3) Tlačítkem ok přejdete na další nastavení, 
nebo kliknutím na tlačítko exit potvrďte 
vybranou možnost.

nAstAvení Citlivosti (voX):

Citlivost mikrofonu je nastavitelná. Systém tak bude přenášet zvuk pouze v případě, že dosáhne zadané 
úrovně.

2
tAkto:

1) Když je přenos hlasu zapnutý (VoX), 
stiskněte a podržte tlačítko Menu a poté 
stiskněte tlačítko ok, dokud ikona VoX    
na displeji nezačne blikat.

2) šipkami nahoru nebo dolů vyberte 
požadovanou úroveň citlivosti mikrofonu.

3) Tlačítkem ok přejdete na další nastavení, 
nebo kliknutím na tlačítko exit potvrďte 
vybranou možnost.
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5.7 – teplotA

volbA jednotek teploty - Celsius nebo fAhrenheit:

2

1) Stiskněte a podržte tlačítko Menu a poté 
stiskněte tlačítko ok, dokud ikona ˚C / ˚f 
nebude blikat.

2) šipkami nahoru nebo dolů vyberte stupnici 
Celsiovu, nebo Fahrenheita.

3) Tlačítkem ok přejdete na další nastavení, 
nebo kliknutím na tlačítko exit potvrďte 
vybranou možnost.

teplotní AlArM - zApnutí A vypnutí

2

1) Stiskněte a podržte tlačítko Menu a 
poté stiskněte tlačítko ok, dokud ikona 
indikace teplot   teplotního alarmu, 
nezačne blikat.

2) šipkami nahoru nebo dolů zapnete/
vypnete teplotní alarm.

3) Stisknutím tlačítka ok potvrďte svou volbu 
a nastavte teplotní rozsah následovně:.

nAstAvení teplotního rozsAhu:

poznáMkA:
Chcete-li nastavit teplotní rozsah, zapněte teplotní alarm viz výše.

1

1) Bliká ikona nízké teploty 
nastavte hodnotu pro alarm nízké teploty 
(od 5 do 19 ° C) tisknutím šipek nahoru 
nebo dolů.

2) Stisknutím tlačítka ok potvrďte svou volbu 
a pokračujte v nastavení alarmu vysoké 
teploty.

rozsah nízkých teplot je 5 ° až 19 ° C 
a rozsah vysokých teplot je 22 ° až 37 ° C.

3

3) Bliká ikona vysoké teploty    
nastavte hodnotu pro alarm vysoké teploty 
(od 22 do 37 ° C) tisknutím šipek nahoru 
nebo dolů.

4) Tlačítkem ok přejdete na další nastavení, 
nebo kliknutím na tlačítko exit potvrďte 
vybranou možnost.
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teplotní AlArM

•	 Alarm se zapne, když teplota dosáhne nastavené maximální nebo minimální teploty.

•	 rodičovská jednotka pípne 3x každých 5 sekund, pokud teplota překročí jeden z nakonfigurovaných 
rozsahů. odpovídající ikona bliká na rodičovské jednotce, aby vás informovala.

krok 6 - dAlší funkCe 

6.1 – teplotní indikátor nA dětské jednotCe

při této volbě teplotní indikátor Dětské jednotky změní barvu, když je měřená teplota pod nebo stoupá nad 
zadanými hodnotami. Symbol teploty bude červený místo výchozí bílé, pokud teplota stoupne nad horní 
nastavenou hodnotu, nebo je modrá, pokud klesne pod dolní nastavenou hodnotu.

červená –  Teplota v místnosti je příliš vysoká.

Modrá –  Teplota v místnosti je příliš nízká.

bílá –  Teplota v místnosti je vyhovující.

vypínač
Teplotního
indikátoru
(světla)

6.2 – MiMo dosAh — out-of-rAnge 

zařízení má alarm mimo dosah, který vás informuje, když jednotky vzájemně nekomunikují. 
Stav mimo dosah může být způsoben vzdáleností jednotek, nebo fyzickými rušivými vlivy.

dosAh: 

otevřený terén (otevřený bezbariérový prostor): až 230 metrů.

AlArM mimo dosah
•	 Alarm se aktivuje, když spolu jednotky nekomunikují.

•	 rodičovská jednotka vydá každých 15 sekund třikrát pípnutí.

•	 Ikona mimo dosah bude blikat na obrazovce.

důležité
pokud vypnete Dětskou jednotku, zazní zvuk mimo dosah. znovu zapněte Dětskou jednotku a aktivujte 
spojení.
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zAstAvení AlArMu mimo dosah:

Chcete-li rodičovskou 
jednotku vypnout, 
stiskněte na 2 sekundy.

zapněte Dětskou 
jednotku.

nebo

6.3 – funkCe vyhledávání rodičovské jednotky

Umožňuje nalezení rodičovské jednotky.

Stiskněte a přidržte 
tlačítko teplotního 
světla

vyhledání rodičovské jednotky:

Stiskněte a přidržte tlačítko “teplotní světlo” 
na boku dětské jednotky. rodičovská jednotka 
bude pípat.

ChCete-li pípání deAktivovAt:

Stiskněte libovolné tlačítko na rodičovské 
jednotce, 
nebo na tlačítko Vyhledat rodičovskou jednotku 
na jednotce Dětské.

 

řešení potíží 

MAnipulACe s dobíjeCíMi bAterieMi

•	 Akumulátory nabíjejte v jednotce, vždy 10 hodin před prvním použitím.
•	 Chcete-li maximalizovat výdrž baterií, měli byste je občas zcela vybít. Výkon baterií se může snížit, pokud 

jsou neustále nabíjeny. pokud rodičovskou jednotku nepoužíváte, vypněte ji.
•	 Vybité baterie mohou zhoršit výkon monitoru. pokud nejste spokojeni s výkonem vaší rodičovské 

jednotky, vyměňte dobíjecí baterie (2 dobíjecí baterie niMh).
•	 Doporučuje se vyměnit baterie každých šest měsíců.
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Kontrolka napájení
Indikace nízkého stavu baterie

Bliká zeleně Dětská jednotka je k dispozici v 
pohotovostním režimu

Bliká žlutě Baterie dětské jednotky jsou slabé

Bliká zeleně přístroj je zapnutý

Kontrolka snímací desky
Indikace teploty

Bliká červeně není detekován pohyb

Bliká bíle Monitoring je pozastaven

Bliká modře Došlo ke ztrátě spojení mezi Dětskou 
jednotkou a snímací podložkou

Svítí červeně Teplota v místnosti je příliš vysoká

Modré světlo Teplota v místnosti je příliš nízká

Svítí bíle Teplota v místnosti je optimální

ztrátA spojení  Mezi rodičovskou jednotkou A dětskou jednotkou

•	 pokud je spojení ztraceno, nejdříve přesuňte rodičovskou a Dětskou jednotku blíže k sobě a zajistěte, že 
jsou obě jednotky zapnuté, aby se připojení resetovalo. pokud jste stále odpojeni a nevidíte varování mimo 
dosah, proveďte postup opětovného připojení, který je popsán níže:

3

1) Vypněte obě jednotky

2) zapněte Dětskou jednotku

3) Stiskněte hlavní vypínač Dětské jednotky ještě 
čtyřikrát za sebou. 
 
 
 
 
 
 
 

Indikátor senzoru na Dětské 
jednotce rychle bliká zeleně 
(jednotka je v režimu 
připojování).

ZeleNá

        

5

6

4) zapněte rodičovskou jednotku. Ikona mimo 
dosah     bude blikat (indikuje, že Dětská 
jednotka je v režimu připojování).

5) Stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu na 
rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte pípnutí.

6) Stiskněte tlačítko ok na rodičovské jednotce. 
Ikona mimo dosah    bliká rychleji, což 
znamená, že rodičovská jednotka je v režimu 
připojování.
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rodičovská jednotka zobrazí během procesu opětovného 
připojování ikonu h1-h2. opětovné připojení je úspěšné, 
pokud rodičovská jednotka zobrazuje běžné zobrazení 
displeje.

ztrátA spojení dětské jednotky s bezdrátovou sníMACí podložkou (MoDeL AC117)

•	 pokud je spojení ztraceno, nejdříve přesuňte rodičovskou a Dětskou jednotku blíže k sobě a zajistěte, 
že jsou obě jednotky zapnuté, aby se připojení resetovalo. pokud jste stále odpojeni, proveďte postup 
opětovného připojení, který je popsán níže. 
Během provozu se ujistěte, že v místnosti není žádný jiný bezdrátový senzor..

3

4

1) Vypněte obě jednotky.

2) Vyjměte a znovu vložte baterii snímací 
podložky.

3) zapněte Dětskou jednotku podržením 
vypínače na 2 sekundy. 
 
 
 
 
 

Indikátor napájení Dětské 
jednotky svítí zeleně.

4) Stiskněte a podržte tlačítko pAUzA na Dětské 
jednotce po dobu 3 sekund. 
 
 
 
 
 
 

Indikátor Snímací podložky 
na Dětské jednotce bliká 
modře.

MOdRá

•	 Dokončete operaci opětovného připojení do 30 sekund.
•	 opětovné připojení je úspěšné, když z Dětské jednotky zazní potvrzovací zvuk. 

poznáMkA:
Během provozu se ujistěte, že v místnosti není žádný jiný bezdrátový senzor.

fAlešné poplAChy

•	 Vypněte dětskou jednotku.
•	 Ujistěte se, že mezi matrací a snímací podložkou není ložní prádlo. 
•	 pokud je dno postýlky pružinové, lamelové, nebo prohnuté, vytvořte novou rovinu – uložte na dno 

překližku o tloušťce nejméně 6 cm, rozměru 33 cm x 33 cm a na ni umístěte snímací podložku.
•	 zkontrolujte, zda je snímací podložka umístěna v souladu s pokyny pro uvedení do provozu. 
•	 Možná budete muset zvýšit citlivost snímání (viz krok 5.4).
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AlArM nezní

•	 zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou, když je monitor zapnutý.
•	 Umístěte dětskou postýlku do blízkosti zdi, abyste zabránili snímání pohybů z prostoru mimo postýlky 

(pohyby podlahy).
•	 Vypněte mechanické hračky, ventilátory, hlasitou hudbu nebo cokoli jiného, co může způsobit vibrace 

(pračky, ždímačky).
•	 Možná budete muset snížit citlivost snímání (viz krok 5.4).

nesvítí kontrolkA nApájení nA dětské jednotCe

•	 zkontrolujte připojení nebo jinou elektrickou zásuvku.
•	 zapněte Dětskou jednotku podržením vypínače po dobu 2 sekund.

slAbÝ příjeM

•	 přesuňte jednotky blíže k sobě.
•	 změňte polohu jedné, nebo obou jednotek.
•	 Umístěte jednotky na rovnou plochu tak, aby se k nim dítě nedostalo.
•	 Vyměňte baterie, nebo dobijte rodičovskou jednotku.

stAtiCkÝ šuM, zkreslení, rušení (z jinÝCh dětskÝCh Monitorů, bezdrátovÝCh telefonů, 
přijíMAčů ptt Atd.) 

•	 otočte rodičovskou jednotku, nebo ji odneste od zdroje rušení.

rušení (rodičovská jednotkA vydává hlAsitÝ šuM A zvuk)

•	 Umístěte jednotky dál od sebe (nejméně 3 m od sebe).
•	 Snižte hlasitost rodičovské jednotky.

displej rodičovské jednotky je černÝ (rodičovská jednotkA je vypnutá)

•	 zapněte rodičovskou jednotku stisknutím a podržením vypínače..
•	 Vyměňte baterie za nové, nebo dobijte rodičovskou jednotku.

kontrolkA pohybu bliká červeně (sníMAč pohybu nedetekuje pohyb)

•	 Dbejte na to, aby mezi matrací a snímací podložkou s čidlem nebyly žádné lůžkoviny. 
•	 Snímací podložka (senzor) musí být na rovině a stabilní. pokud je dno postýlky pružinové, lamelové, nebo 

prohnuté, umístěte na dno vyrovnávací desku o tloušťce nejméně 6 cm a šířce 33 cm x 33 cm. Teprve na ni 
umístěte snímací podložku.

•	 zkontrolujte, zda je snímací podložka umístěna podle informací o nastavení. 
•	 Možná budete muset zvýšit citlivost snímání (viz krok 5.4).

bez nApájení

•	 zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte baterie.
•	 Stiskněte tlačítko zapínání jednotky na 2 sekundy a zapněte jednotku.
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erp-shodA

poUžíVejTe poUze AngeLCAre ® znAČKoVé nApájeCí 
jeDnoTKy náSLeDUjíCího MoDeLU:
eVropSKá UnIe (VČeTně něMeCKA) – K05S050060g
VeLKá BrITánIe – K05S050060B

podívejte se na značku shody, která je specifická pro toto zařízení.

teChniCká speCifikACe

 
dosah:  
otevřený terén (otevřený bezbariérový prostor): 

•	 	Mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou: až 230 metrů.
•	 	Mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou: až 6 m.
napájení:  
2 kusy AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky), nebo 100–240 V 
AC/5 V DC adaptér pro Dětskou jednotku.
2 kusy AAA Dobíjecí baterie a 100–240 v AC/5 V DC adaptér pro 
rodičovskou jednotku.
1 kus 3 V Cr3032 baterie (připojeno) k desce bezdrátového senzoru 
(snímací podložce)
pozor: pro zmírnění rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte 
výrobek dešti nebo vlhkosti..

nebezpečí požáru, pokud jsou baterie nesprávně vyměněny. Baterie 
dodávaná pro rodičovskou jednotku jsou 2 akumulátory AAA niMh, 
vyrobené společností gpI InTernATIonAL LIMITeD (gn60AAAhC, 1.2V 
600mAh). používejte pouze náhradní baterii doporučenou společností 
Angelcare. Chcete-li získat informace o náhradních bateriích, kontaktujte 
prosím zákaznický servis společnosti Angelcare: www.angelcarebaby.
com nebo se obraťte na svého místního distributora. Uchovávejte 
všechny baterie mimo dosah dětí.

baterie:
•	 Nepoužívejte	nemíchejte	staré	a	nové	baterie.
•	 	Nepoužívejte	nemíchejte	alkalické	baterie	a	dobíjecí	baterie.
•		upozornění: použití nesprávného typu baterie může způsobit 
požár.

přenos: 
•	Mezi rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou probíhá na frekvenci 
1.88 – 1,9 ghz pro evropu / Asii / Afriku / Austrálii. 
•	Mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou probíhá na frekvenci 
2.4 ghz pro evropu / Asii / Afriku / Austrálii

Maximální hodnoty rF signálu:
•	 	24 dBm	(250 mW)	mezi	Rodičovskou	jednotkou	a	Dětskou	jednotkou:
•	 	20 dBm	(100 mW)	mezi	Dětskou	jednotkou	a	snímací	podložkou

rF kanálů mezi rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou: 10
rF kanálů mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou: 79

Společnost Angelcare Monitors Inc. tímto prohlašuje, že tento Baby 
Monitor je v souladu se směrnicí 2014/53 / eU. Úplné znění prohlášení 
eC/Ce prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

záruční podMínky
Angelcare ® zaručuje původnímu majiteli tohoto výrobku, že Angelcare ® monitor je bez 
jakýchkoliv vad materiálu a zpracování po dobu trvání záruční doby (viz níže uvedená 
záruční tabulka pro určení záruky pro vaši zemi). pokud tento monitorovací systém 
nefunguje správně, pokud je používán v souladu s běžnými podmínkami a během záruční 
doby, Angelcare ® bude produkt opravovat nebo vyměňovat dle našeho uvážení zdarma. 
Kontaktujte prosím svého místního distributora, aby ověřil záruční a záruční dobu.

K produktu musí být přiložen doklad o koupi, nebo jiný doklad prokazující, že monitorovací 
systém spadá do záruční doby. Angelcare ® uhradí náklady na opravu nebo výměnu 
produktu a zaslání zpět k vám.

tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl poškozen v důsledku nesprávné 
údržby, nehody, nesprávného napájecího napětí nebo jakékoliv jiné formy zneužití. 
záruka je také neplatná, pokud vlastník výrobku jakýmkoli způsobem opraví nebo 
modifikuje. Angelcare ® neručí za žádné náhodné nebo následné škody s ohledem 
na tento výrobek. záruka rovněž vylučuje jakoukoliv odpovědnost, která je uvedena 
výše. žádná jiná záruka se neposkytuje.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou Angelcare ®, ani na 
problémy, které vyplývají z používání, které nejsou v souladu s pokyny k produktu, 
nedodržení pokynů k produktu nebo problémy způsobené použitím příslušenství. , díly 
nebo součásti, které nebyly dodány společností Angelcare.

záKonná práVA Se V jeDnoTLIVýCh zeMíCh LIší. něKTerýCh zeMíCh neDoVoLTe 
VyLoUČení neBo oMezení náhoDnýCh neBo náSLeDnýCh šKoD, proTo Se nA VáS 
Výše UVeDená oMezení neMUSí VzTAhoVAT.. 

nejSMe žáDnýM způSoBeM oDpoVěDnI zA jAKýKoLI VýSLeDeK VypLýVAjíCí z 
poUžITí TohoTo proDUKTU. 

pozor! tento přístroj AngelCAre® je hygieniCkÝ vÝrobek. neberte jej zpět 
do obChodu. Máte-li nějAké dotAzy nebo potřebujete poMoC, obrAťte se 
nA svého distributorA před vráCeníM produktu do obChodu

dodAtek:  inforMACe o eXpoziCi rádiovÝM vlnáM A o AlternAtivníM AbsorbovAnéM vÝkonu (sAr)

návrh rodičovské jednotky je v souladu se stávajícími předpisy o vystavení rádiovým vlnám. Tyto předpisy jsou založeny na vědeckých pokynech, 
které stanoví bezpečnostní bariéry k zajištění bezpečnosti všech, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Tyto pokyny měří expozici rádiovým vlnám 
na základě specifické míry absorpce (SAr). Testy na SAr byly prováděny standardními metodami, přičemž rodičovská jednotka používala všechna 
frekvenční pásma, která musí přenášet nejvyšší přípustný výkon. Maximální úroveň SAr doporučená mezinárodní Komisí pro ochranu před neionizujícím 
zářením	(ICNIRP)	je	2	W/kg,	měřeno	na	10	g	tkáně.	Úrovně	SAR	měřené	rodičovskou	jednotkou	jsou	následující:	při	přímém	styku	s	tělem	dosáhla	emise	
1,8	GHz	DECT	v	0,042	W/kg	(10	g).	Emise	1,8	GHz	DECT	vyústila	v	0,021	W/kg	(10	g)	výkon	před	obličejem.	Podle	těchto	výsledků	je	tento	přístroj	v	
souladu s pokyny pro vystavení rádiovým vlnám při umístění 0 mm nebo před obličejem.
,

united states and Canada:  
please contact us at: angelcare@cdecinc.ca

other countries:  
Find your local distributor by visiting our website:  
international.angelcarebaby.com.

česká republika: podpora@angelcare.cz

záruční lhůty

Severní Amerika 1  rok

jižní Afrika, rusko 1  rok

eU 2  roky

oChrAnA životního prostředí
Symboly přeškrtnutého odpadkového koše znamenají, že v souladu s místními zákony 
a předpisy by výrobek a/nebo jeho baterie nebo akumulátory neměly být uváděny do 
komunálních kolektorů. jakmile produkt nebo položka nebo baterie dosáhnou konce 
životnosti, vezměte ji do sběrného místa určeného místními orgány. Selektivní sběr 
a recyklace odpadů mohou pomoci šetřit přírodní zdroje a chránit zdraví a životní 
prostředí. Informace o vyjmutí baterií a akumulátorů naleznete v uživatelské příručce.
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