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 vARovánÍ
usCHoveJTe TenTo návod k obsluze PRo PozdĚJŠÍ PouŽITÍ
PRosÍMe, PŘeČTĚTe sI vARovánÍ A InsTRukCe PŘed MonTáŽÍ A PouŽITÍM PŘÍsTRoJe.

nedodRŽenÍ vARovánÍ A PokYnŮ MŮŽe vÉsT k váŽnÉMu zRAnĚnÍ, nebo sMRTI, nebo ŠkodĚ nA vÝRobku.  



 vARovánÍ a bezpečnost 
Instrukce - speciální baterie
15. vŽdY mějte baterie mimo dosah dětí.
16. Rodičovská jednotka obsahuje vyměnitelnou li-ion 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. 

17. nekoMbInuJTe staré a nové baterie
18. knoflíková baterie představuje malou součástku a nebezpečí udušení. držte 
mimo dosah dětí!
19. Likvidujte baterie odpovědným způsobem podle návodu k použití.
20. Před prvním použitím baterie dobíjejte 9 hodin. Během tohoto období 
zajistěte, aby byl monitor v poloze oFF (vypnuto).
21. Manipulujte s bateriemi tak, aby nedošlo ke zkratování kontaktů 
vodivými materiály, náramky, klíčemi apod.. 
22. zabraňte přebíjení, zkratování, zpětnému nabíjení, spalování apod., 
aby se zabránilo uvolnění toxických látek, vodíku a/nebo kyslíku a nárůstu 
povrchové teploty. 
23. nePouŽÍveJTe nedobíjecí baterii místo určené dobíjecí. Baterie může 
uvolnit korozivní elektrolyt, nebo explodovat.
24. nesmí být instalována baterie opačnou polaritou. nebezpečí poškození 
baterie, výron elektrolytu, nebo výbuchu. 
25. vyjměte baterie z jednotky, pokud produkt skladujete více než 
30 dní, protože by mohlo dojít k úniku elektrolytu a poškození výrobku. 
26. vyjměte a vyhoďte vybité baterie. pravděpodobnost výronu elektrolytu a 
nevratné poškození jednotky je vysoké.  pokud baterie vytekla, nebo odvzdušnila, 
poškozenou jednotku i baterii zlikvidujte ekologicky.
27. 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. 

1. snímací podložka není vhodná pro věk dětí nad 24 měsíců
2. Tento produkt nenahrazuje dohled odpovědné dospělé osoby

•	 tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při monitorování vašeho dítěte. při 
používání monitoru musíte stále poskytovat kontrolu nezbytnou pro zajištění 
bezpečnosti vašeho dítěte.
•	 tento produkt použijte pouze k účelu, popsaném v této příručce.

3. senzorová podložka není určena ke zjištění, zda je dítě mimo 
dětskou postýlku. 
4. Tento monitor by neměl být používán jako zdravotnické zařízení,  
jako prostředek k prevenci syndromu náhlého úmrtí dítěte (sIds) 
- Sledování předčasně narozených dětí, nebo těch, které jsou považovány 
za ohrožené, by mělo být vždy prováděno pod dohledem zdravotnického 
odborníka.
5. vŽdY, když se ozve poplach, zkontrolujte dítě. 
6. uchovávejte šňůry mimo dosah dětí.
7. Použijte dodané nabíječky a napájecí adaptéry. nepoužívejte jiné 
typy, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a akumulátoru 
(pokud je součástí modelu)
8. Montáž provádí dospělý. Malé díly držte mimo dosah dětí.
9. Postupujte podle pokynů a před vlastním použitím vyzkoušejte 
tento monitor a jeho funkce, abyste s ním byli seznámeni. vŽdY se 
ujistěte, že vysílač i přijímač pracují správně a jsou navzájem v 
dosahu - pravidelně kontrolujte také při změně umístění kamery.
10. nedoTÝkeJTe se kontaktních zástrček, zejména ostrými, 
nebo kovovými předměty.
11. nepoužívejte dětský monitor v blízkosti vody (vany). Je třeba 
dbát na to, aby kapalina nevnikla do jednotky a snímače pohybu 
přes jeho otvory.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

12. Mějte monitor mimo zdroje tepla (jako jsou kamna, radiátory 
atd.). Teplo může poškodit skříň nebo elektrické části.
13. 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. 
14. Tento přístroj smí být použitý při teplotách od 10°C do 40°C.

vARovánÍ - nebezpečí uškrcení –  
děti se mohou uškrtit volnými kabely.
•	 uloŽTe kameru a kabely adapterů MIMo dosah dětí alespoň 1 metr.
• nIkdY neprodlužujte kabeláž adapterů. použijte Pouze dodané adaptery. 
• Tento produkt nenÍ hračka. nIkdY ho nenechejte dětem na hraní.

Tento dětský monitor je v souladu se všemi příslušnými normami, týkajícími se 
elektromagnetických polí a při manipulaci popsané v uživatelské příručce je bezpečný. 

 vARovánÍ
vzhledem k vážnému riziku uškrcení dětí a batolat by rodiče a pečovatelé měli mít na paměti následující varování.

OPATRNE!
RISKUJETE ZÁSAH ELEKTRINOU

NEOTVÍRAT
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ani VLHKOSTI
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dŮleŽITÉ bezPeČnosTnÍ 
InsTRukCe
28. 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.
29. ochrana napájecího kabelu - Chraňte napájecí kabel proti pohybování 
po nábytku, nebo zaseknutí nábytkem, nebo jinými předměty. zásuvka musí být 
instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. ujistěte se, že 
adaptér zasunete do zásuvky nejblíže k zařízení a je snadno přístupný. Chcete-li 
se odpojit od sítě, odpojte adaptér.
30. Používejte pouze součásti / příslušenství a náhradní díly určené 
výrobcem. Jakákoli montáž výrobku by měla být v souladu s pokyny 
výrobce. 
•	 nepokládejte tento výrobek na nestabilní plochy, stojan, stativ, konzolu 
nebo stůl. Výrobek může spadnout, způsobit vážné zranění dítěti, nebo dospělé 
osobě a vážné poškození výrobku. 
•	 používejte pouze stojan dodávaný k produktu. 
•	 ujistěte se, že náhradní díly jsou dodávány společností angelcare a mají 
stejné vlastnosti jako originální součást. neoprávněná náhrada může způsobit 
úraz elektrickým proudem nebo požár.

31. odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky nebo při delším 
používání
32. servis - nepokouŠeJte Se opravovat produkt sami, protože při otevírání 
nebo demontáži krytu (s výjimkou dvířek baterií) může dojít k nebezpečnému 
napětí nebo jinému nebezpečí.
•	  zdroj napájení - viz technické specifikace v této příručce.

33. Přetížení - nePŘeTĚŽuJTe zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely, 
ani integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k poškození a požáru, nebo 
úrazu elektrickým proudem. 

34. Anténa kamery - kamera musí být instalována nejméně 20 cm od všech osob 
a nesmí být umístěna ani provozována ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
35. Čištění - před čištěním odpojte všechny jednotky. nikdy neponořujte žádnou 
část monitoru do vody. Čistěte pouze suchou látkou.
36. snímací podložka – 
•	 zdroj vibrací / rušení - 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. 
•	 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. 
•	 Snímací podložka funguje s jakoukoliv velikostí a typem matrace, s výjimkou 
paměťových pěnových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí. 
pevná vyrovnávací deska udržuje stálý tlak na Snímací podložku, což jí umožňuje 
detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky. 
•	 snímací podložka je vyrobena z plastu a neumožňuje cirkulaci 
vzduchu. proto by se mohla v oblasti senzorové podložky vyvinout pod matrací 
plíseň. doporučujeme pravidelné otáčení a větrání matrace, aby se zabránilo 
vzniku plísní.

37. Falešné poplachy se mohou stát z několika důvodů:
•	 po odstranění dítěte z dětské postýlky nebyla kamera (monitor) vypnutá.
•	 Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matrací. ujistěte se, že 
je umístěna na plochém a pevném povrchu a logem angelcare potištěnou 
stranou směrem nahoru. 
•	 Je také třeba nastavit úroveň citlivosti. Viz uživatelská příručka. Vždy se 
ujistěte, že okamžitě zkontrolujete dítě, kdykoli zazní poplach. 
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Model AC417 a AC517 
Monitor pohybu, videa a zvuku PoŽAdAvkY nAsTAvenÍ

obsAHuJe:

Rodičovská jednotka dotyková kamera

stojan na stůl s 
odnímatelnou kovovou 

koulí na stěnu
(pro kameru)

Montáž na zeď
(nutný šroubovák)

bezdrátová snímací podložka
* Vždy instalujte potiskem 

angelcare nahoru *

CR3032 baterie 
(pro Snímací podložku) 

lithium-ion dobíjecí baterie  
(pro rodičovskou jednotku)

2 x AC adapter
(pro rodičovskou jednotku 

a kameru)

kRok 1 - nAbÍJenÍ RodIČovskÉ JednoTkY (9 HodIn)

 

VOLUME

+

-

AC410/AC417

08/04/2016

1

2

zámek prostoru pro baterie

pohled zezadu

1) odemkněte přihrádku na baterie na zadní 
straně a vyjměte kryt. Vložte přiloženou 
nabíjecí baterii do přihrádky. kontakty 
baterie a kontakty v přihrádce musí mít 
kontakt.

2) připojte konektor uSB k rodičovské 
jednotce a zapojte napájecí adaptér do 
elektrické zásuvky.

3) Před prvním použitím, nabíjejte 
jednotku nepřetržitě 9 hodin.
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RodIČovská JednoTkA:

VOLUME

+

-

AC410/AC417
PU
08/04/2016

hlavní vypínač  
on/off 

Mikrofon

indikátor 
viditelný zvuk

indikátor zapnutí (napájení)

přední strana zadní strana

hlasitost +/-
(zboku)

Micro uSB zásuvka 
dobíjení (zboku)

Stojánek sklápěcí  
(vzadu)

prostor dobíjecí baterie 

vARovánÍ - nebezpečí uškrcení –  
děti se mohou uškrtit volnými kabely.
•	 uloŽTe kameru a kabely adapterů MIMo dosah dětí alespoň 1 metr.
• nIkdY neprodlužujte kabeláž adapterů. použijte Pouze dodané adaptery. 
• Tento produkt nenÍ hračka. nIkdY ho nenechejte dětem na hraní.

kRok 2 - uMÍsTĚnÍ snÍMACÍ PodloŽkY PoHYbu

2.1 - nAPáJenÍ snÍMACÍ PodloŽkY

při prvním použití Snímací podložky budete muset vložit přiloženou baterii Cr3032. 

   

1) odstraňte kryt baterie pomocí mince. 
otočte ve směru šipky.

2) Vložte dodanou baterii (Cr3032)  
do bateriového lůžka.   
Pzn.: Symbol “ + “ směřuje nahoru. 

3) uzavřete kryt baterie (dvě tečky musí 
být proti sobě). Snímací deska je nyní 
aktiVnÍ.
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2.2 - InsTAluJTe snÍMACÍ PodloŽku nA PodPoRu MATRACe

dŮleŽITÉ
•	Pokud	vaše	dětská	postýlka	nemá	pevné	dno,	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.
•	Snímací	podložka	funguje	s	 jakoukoliv	velikostí	a	typem	matrace,	s	výjimkou	paměťových	
pěnových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí. pevná vyrovnávací deska 
udržuje stálý tlak na Snímací podložku, což jí umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě 
na okrajích postýlky.

překližka

Snímací podložka

2 1) odstraňte matraci z dětské postýlky.

2) umístěte Snímací podložku - Angelcare® 
logem nahoru - pod střed matrace. Měla by být 
umístěna na dřevěné desce, pokud vaše dětská 
postýlka vyžaduje vyrovnání, nebo zpevnění dna. 

3) překryjte matrací.

dŮleŽITÉ!
•	 ujistěte se, že Snímací podložka je uprostřed postýlky, logem potištěnou stranou 

nahoru a na vyrovnávací desce. zkontrolujte před každým použitím.
•	 pŘed prVnÍM pouŽitÍM: pro otestování, že je přístroj připraven k použití, postupujte 

podle pokynů v manuálu.

kRok 3 - nAsTAvenÍ kAMeRY

3.1 - uMÍsTĚnÍ kAMeRY 

kameru lze instalovat na stěnu (viz součásti) nebo pomocí stolního stojanu. V závislosti na zvolené pozici budete 
muset odstranit kovovou kouli z držáku na stěnu.

   

 Place the Camera 
at least 1 metre 

from the cot

Sensor Pad

Vzdálenost minimálně 
1 metr

Snímací podložka

6



2

1) umístěte kameru minimálně 1 metr od 
postýlky.

2) připojte napájecí kabel adapteru do kamery a do 
elektrické zásuvky.

Pzn.: při každém zapnutí kamery probíhá kalibrace teploměru, aby byla zajištěna přesnost. tento automatický 
proces trvá přibližně 30 minut. Barevný displej pro změnu barvy se nastaví do výchozí polohy “oFF”. tuto funkci 
můžete opět zapnout v nastavení režimu na rodičovské jednotce.

kAMeRA

přední strana

reproduktor

Mikrofon

kamera

displej  teploty 
v místnosti

Micro uSB
nabíjecí zásuvka

zadní strana
Magnet stojánku a 
stěnové montáže

vypínač on/oFF
pauza Snímací podložky 
/ pairing button

kRok 4 - zAPnuTÍ MonIToRu

4.1 zAPnuTÍ kAMeRY

1

on

oFF

1) přesuňte vypínačem on/oFF do pozice on.

4.2 zAPnuTÍ RodIČovskÉ JednoTkY

kamera a rodičovská jednotka jsou již spárovány.

1

1) Stiskněte a podržte tlačítko on / oFF po dobu 2 sekund, dokud se 
nezapne obrazovka LCd. 
na 1 sekundu se objeví logo angelcare. 
 
 

na stavové liště na displeji se zobrazí 
ikona síly signálu připojení kamery.

když je rodičovská jednotka zapnutá a kamera je vypnutá, nebo pokud je mezi oběma 
jednotkami ztracené spojení, po 15 sekundách rodičovská jednotka zobrazí ikonu mimo 
dosah a na rodičovské jednotce zazní signál mimo dosah ( viz kapitola odstraňování 
problémů): 

•	 out-of-Range ikona mimo dosah se objeví na obrazovce i stavovém řádku
•	 rodičovská jednotka bude pípat 2 krát každých 10 vteřin
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dŮleŽITÉ IkonY InFoRMAČnÍHo Řádku

Bezdrátová snímací 
podložka - Vybitá baterie

Bezdrátová snímací 
podložka - normal Status

Snímací podložka je
pozastavena

poplach 

“tik” funkce
teplotní alarmy

příliš chladno
příliš horko

kvalita příjmu

Mimo dosah

hlasitostl
úrovně

Stav baterie

plně nabitá baterie 
(zobrazena pouze při 
připojeném dobíjení)

VoX aktivní

ztráta spojení 
Snímací podložky

aktivní kamera

4.3 - dATuM - nAsTAvenÍ

když aktivujete rodičovskou jednotku poprvé, budete vyzváni k nastavení data a času pro záznam dat. pokud se 
rozhodnete tento krok vynechat, můžete se k němu kdykoli vrátit později v nabídce nastavení .

0822 2016

18°C

2

1

1) klepněte na date Mode pro přepínání mezi 
zobrazením Měsíc / den / rok a den / Měsíc / rok.

2) den, měsíc a rok nastavte šipkami nahoru/dolů  
 .  pro uložení volby klepněte na ikonu 
uložit.

4.4 - ČAs - nAsTAvenÍ

02 04

18°C

2

1 1) klepněte na Time mode přepínač pro změnu 
režimu zobrazení času  12h / 24h.

2) hodiny a minuty nastavte šipkami nahoru/dolů  
 .  pro uložení volby klepněte na ikonu 
uložit.

dŮleŽITÉ
Snímací podložka se automaticky aktivuje, když se obrazovka vrátí do režimu zobrazení videa.
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kRok 5 - seznáMenÍ s MonIToReM

Váš monitor angelcare® lze používat s přednastavením z výroby, nebo můžete přizpůsobit nastavení podle vašich 
preferencí.

dŮleŽITÉ
Chcete-li potvrdit nastavení, musíte vždy klepnout na ikonu uložit 
v dolní části obrazovky (ikona bude modrá, pokud je třeba změny 
uložit).

02:04 18°C

02:04 18°C

Volume level

Adjust screen
brightness

Exit or go back
into Main Menu

Zoom

General Settings

Activate Two Way
Talk microphone

Pause Sensor Pad

Main settings menu

Show reporting

Camera Settings

Movement Sensor Pad Settings

Temperature Settings

Pairing units

Tap anywhere on
the screen to access
the feature functions

Save
customized

settings

dŮleŽITÉ
při procházení Menu a Sub-Menu je přenos zvuku mezi kamerou a rodičovskou jednotkou dočasně 
deaktivován. pouze pohybový alarm zůstává aktivní (pokud je funkce zvolena).

5.1 - snÍMACÍ PodloŽkA

AkTIvovAT / deAkTIvovAT snÍMACÍ PodloŽku:

      

18°C18°C

2
3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu snímací podložka .

3) klepněte na přepínač aktivovat/deaktivovat 
(při aktivaci je přepínač modrý).  
nastavení uložte klepnutím dole na ikonu uložit.

hlasitost

pauza Snímací podložky

zoom

aktivace mikrofonu 
zpětného hovoru 2-Way

klepněte kdekoliv na 
obrazovku pro přístup 

k funkcím

nastavení jasu

nastavení systému

zobrazení statistiky

exit - návrat do hlavního menu
nastavení

kamera
Snímací podložka

teplota
párování

uložte
změnu nasta-

vení
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konTRolA snÍMACÍ PodloŽkY:

dŮleŽITÉ
•	 otestujte svůj monitor před prvním použitím.
•	 pravidelně testujte monitor, abyste se ujistili, že funguje správně. 
•	 otestujte svůj monitor při každém přesunu Snímací podložky na jiné místo. 

1) po aktivaci Snímací podložky se po 20ti sekundách ozve 
poplach. 

2) hlaďte matraci rukou a potvrďte, že alarm ustal.

PoHYbovÝ AlARM
•	 pokud není detekován žádný pohyb, po 15 sekundách 

zazní z kamery jedno varovné tiknutí “tiC”.
•	 pokud po dalších 5 sekundách není detekován žádný 

pohyb, reproduktor parent unit a Camera bude vydávat 
hlasité nepřetržité pípání - alarm pohybu.

•	 ikona pohybového alarmu se zobrazí na displeji.

kdYŽ AlARM neznÍ
•	 zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou 

během snímání. 
•	 umístěte dětskou postýlku v blízkosti nosné 

stěny, abyste snížili vibrace podlahy.
•	 upravte úroveň citlivosti snímače.
•	 Vypněte na postýlce pohyblivé hračky, 

ventilátory, hlasitou hudbu nebo cokoli 
jiného, co může způsobit vibrace.

PozAsTAvenÍ A ResTARTovánÍ senzoRovÉ PodloŽkY:

dočasně deaktivuje Sensor pad, pokud odstraníte dítě z dětské postýlky, např. pro krmení nebo pohodlí.

18°C

pauSe/unpauSe 
tlačítka Snímací podložka

dŮleŽITÉ
•	Pokud	nepozastavíte	čidlo	senzoru,	ozve	se	alarm, pokud po 20 sekundách nedojde k pohybu.
•	Před	vložením	dítěte	do	dětské	postýlky	se	ujistěte,	že	senzorová	podložka	je	aktivní	-	unpause.

AkTIvACe / deAkTIvACe FunkCe TIC:

 

18°C18°C

2
3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji

2) klepněte na ikonu snímací podložka  .

3) klepněte na přepínač Tic  pro aktivaci funkce 
(přepínač bude modrý). 
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.
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nAsTAvenÍ úRovnĚ CITlIvosTI snÍMACÍ PodloŽkY:

Chcete-li zajistit dostatečné sledování pohybů vašeho dítěte, můžete nastavit citlivost snímače v hlavní nabídce 
nastavení. nastavte vysokou citlivost pro novorozence a nižší citlivost, jak dítě roste a získává váhu. Silnější matrace 
bude také potřebovat vyšší citlivost.

18°C18°C

2
3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu snímací podložka .

 nebo  upravte citlivost snímací podložky.  
 
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

5.2 - zvuk

nAsTAvenÍ HlAsITosTI:

Stisknutím tlačítka pro 
zvýšení hlasitosti / snížení 
hlasitosti upravíte úroveň 
zvuku.

pro umlčení zvuku (Mute), 
tiskněte tlačítko snížení 
hlasitosti, dokud se 
nezobrazí symbol utlumení.

18°C

dŮleŽITÉ
abyste se vyhnuli zpětné vazbě (pískání), 
držte obě jednotky alespoň 3 metry od 
sebe nebo snižte hlasitost.

Pokud neslYŠÍTe ŽádnÝ zvuk:

•	 zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuté. 
•	 zkontrolujte, zda rodičovská jednotka není na Mute.
•	 přibližte rodičovskou jednotku blíže ke kameře.

5.3 - bATeRIe

konTRolA bATeRIe v RodIČovskÉ 
JednoTCe:

odpojte adaptér od jednotky a 
zkontrolujte indikátor úrovně nabití 
baterie.

1/4 full 1/2 full 3/4 full full

JAk nAbÍJeT bATeRII v RodIČovskÉ JednoTCe:

Jednotku nabíjejte připojením k síti až do úplného 
nabití. ačkoliv baterie funguje normálně i při 1/4 
nabití, doporučujeme její plné nabití.

zvukovÝ vÝsTRAHA bATeRIe
•	 Výstraha se aktivuje, když je třeba baterii dobít.
•	 rodičovská jednotka vydá zvukový signál každých 30 sekund. 
•	 na displeji se objeví ikona bateriového alarmu.

11
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nYnÍ JsTe PŘIPRAvenI k PouŽÍvánÍ vAŠeHo MonIToRu
TováRnÍ nAsTAvenÍ

Hlasitost Rodičovské jednotky:  úroveň 3 (ze 4)

Hlasitost reproduktoru kamery:  úroveň 3 (ze 4)

Monitoring pohybu: zAPnuTo
Citlivost snímací podložky:  úroveň 2 (ze 4)

“TIC” Funkce vYPnuTo

Teplotní alarm:  vYPnuTo

ukazatel teploty na kameře:  zAPnuTo

Režim změny barvy kamery podle teploty:  vYPnuTo (bílá barva)

Monitoring pohybu a teploty:  zAPnuTo

Aktivace hlasem (voX):  zAPnuTo 

voX citlivost:  úroveň 2 (ze 4) 

Šetřič obrazovky - časovač:  30 vteřin

Jas obrazu:  úroveň 3 (z 5)

kRok 6 - AkTIvACe A deAkTIvACe dAlŠÍCH FunkCÍ

6.1 - TWo WAY TAlk  - obousMĚRnÉ vYsÍlánÍ  (2-WAY)

Vaše rodičovská jednotka je vybavena funkcí obousměrného vysílání, která vám umožní mluvit s dítětem, aniž 
byste byli u něj.

AkTIvACe 2-WAY:

18°C18°C

1

1) podržte ikonu Mikrofonu  pro aktivaci 
dvousměrného hovoru (ikona zmodrá).

2) uvolněte ikonu Mikrofonu  pro deaktivaci 
funkce dvousměrného hovoru. 

nAsTAvenÍ HlAsITosTI RePRodukToRu kAMeRY:

18°C

2
3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu kamera  pro nastavení 
kamery. 

3)  nebo  upravte hlasitost Two Way Talk. 
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit. 
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6.2 - ReŽIM HlAsová AkTIvACe (voX) nebo sTálÝ PŘenos zvuku

umožňuje vybrat možnost, jak zvuk monitorovat. Váš monitor je přednastavený na “Sound activated” (VoX on). 
to znamená, že vysílá zvuky pouze tehdy, když je detekuje, na základě nastavení úrovně citlivosti. Chcete-li šetřit 
energii, po 10 sekundách se přenos zvuku zastaví, pokud nebude zjištěn žádný zvuk. po zjištění zvuku se přenos 
automaticky aktivuje. nebo můžete přepnout na funkci “Sériový zvuk” (VoX oFF). zvuková kontrola je nepřetržitě 
zapnutá a přenáší všechny zvuky okolí kamery.

PoznáMkA: 
při deaktivaci VoX, se aktivuje režim stálého přenosu zvuku.

AkTIvACe/deAkTIvACe voX:

18°C

2

3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu kamera  pro nastavení 
kamery. 

3) klepněte na voX přepínač pro aktivaci/
deaktivaci funkce. 
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

nAsTAvenÍ CITlIvosTI MIkRoFonu (voX):

18°C

2

3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu kamera  pro nastavení 
kamery. 

3)  nebo  upravte citlivost voX. 
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

6.3 - zobRAzenÍ TePloTY MÍsTnosTI

CHCeTe-lI zMĚnIT CelsIus nA FAHRenHeIT :

 

18°C

2

3
1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu Teplota  

3) klepněte na ikonu úprav edit .

                

18°C

4 4) klepněte na ikonu Jednotky,  přepínačem zvolte 
°C nebo °F.  
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.
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TePloTnÍ AlARM
•	 Výstraha (alarm) se aktivuje, když teplota dosáhne maximální nebo 

minimální nastavené teploty.
•	 rodičovská jednotka vysílá čtyři po sobě jdoucí pípnutí každých 5 sekund. 
•	 na displeji se zobrazí ikona Teplotní alarm.

 
AkTIvACe / deAkTIvACe vÝsTRAHY TePloTY v MÍsTnosTI:

     

18°C

2
3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu Teploty   pro vstup do 
nastavení.

3) klepněte na ikonu úprav edit  pro vstup do 
nastavení.

                

19 30

18°C

4

5

4) klepněte na přepínač Teplotní Alarm pro 
aktivaci funkce teplotního alarmu (přepínač bude 
modrý).

5) nastavte horní a dolní limitní teploty klepnutím na 
šipky nahoru / dolů .   
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

 
AkTIvovAT / deAkTIvovAT zobRAzovánÍ TePloTY nA kAMeŘe A bARevnÉ IndIkACe:
umožňuje nastavit LCd displej na kameře. Můžete úplně vypnout displej nebo nastavit barevné zobrazení teploty na 
kameře. pomocí této volby se číslice kamery rozsvítí, když teplota překročí nebo klesá vaše předvolby. LCd displej 
fotoaparátu se změní na červenou, pokud je teplota příliš horká, modrá, pokud je příliš studená a bílá, pokud je 
správná.

18°C

2 3

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu Teploty   pro vstup do 
nastavení.

3) klepněte na ikonu úprav edit  pro vstup do 
nastavení LCd displeje.

 

18°C

4

5

4) klepněte na přepínač lCd display pro aktivaci/
deaktivaci LCd displeje na kameře.

5) klepněte na přepínač Colour Changing Mode 
pro aktivaci režimu změny barvy podle teploty 
(přepínač zůstane modrý).  
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

6.4 - ŠeTŘIČ obRAzovkY

umožňuje nastavit spořič obrazovky a baterie - screen saver. 

18°C

2

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu úprav edit  pro vstup do 
nastavení šetřiče obrazovky.
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00:00:30 00:01:00 00:02:00 00:03:00

18°C

4

3

3) klepněte na přepínač screen saver pro zapnutí 
nebo vypnutí režimu (zapnutý zůstane modrý).

4) Vyberte prodlevu od 30 vteřin do 3 minut.  
Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko uložit.

RuČnÍ nAsTAvenÍ:
Chcete-li ručně aktivovat režim, rychle krátce stiskněte na rodičovské jednotce hlavní vypínač.

PoznáMkA: 
dotyková obrazovka bude černá, když je video v režimu spořiče obrazovky. poklepáním na obrazovku se vrátíte 
do režimu Video.

6.5 - MonIToRInG PoHYbu A TePloTY

analýza aktivity a sledování teploty v místnosti vám poskytnou přehled o aktivitě vašeho miminka během spánku, 
což vám pomůže lépe přizpůsobit rutiny a reagovat na jejich potřeby. Monitorování pohybu zaznamenává data 
každých deset sekund. třikrát za hodinu systém shromažďuje shromážděná data a na rodičovské jednotce je 
možné zobrazit přehled pohybové aktivity.

AkTIvACe / deAkTIvACe MonIToRovánÍ PoHYbu A TePloTY:

dŮleŽITÉ
Chcete-li zaznamenat údaje o pohybu a teplotě, ujistěte se, že jste nastavili datum a čas v krocích 4.3 a 4.4.

Funkce grafování není k dispozici během prvních 20 minut použití, protože systém shromažďuje první soubor dat, 

která se zobrazí. Během této doby ikona grafu nebude funkční  

18°C

2

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu úprav edit  pro vstup do 
nastavení .

18°C

3
3) klepněte na přepínač Monitoring pro zapnutí/

vypnutí funkce (při zapnutí je přepínač modrý).

18°C

45

 

4) klepnutí na ikonu koš  vymaže dříve uložená data 
grafu. pokud nebyla dosud uložena žádná data, tato 
možnost nebude k dispozici (tato volba nebude k 
dispozici až do 20 minut po aktivaci této funkce).

5) Šipka zpět  zruší volbu mazání uložených dat. 
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
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RePoRTY o PoHYbu A TePloTĚ:

          

18°C

1

1) klepněte na ikonu Grafy   na zapnuté 
obrazovce.

17 20 20 18 23 24 24 20 18

18°C

2

3

2

2) Ve zprávách o pohybu a teplotách klepnutím na 
šipky můžete procházet hodinu po hodině nebo 
den za dnem.

3) Šipkou zpět  se vrátíte na obraz videa.

 

6.6 - JAs obRAzovkY

umožňuje nastavit jas obrazovky LCd na rodičovské jednotce.

18°C1 1) ikonou  nebo  snížíte / zvýšíte úroveň jasu 
obrazu.

2) klepněte opět na ikonu Jas   pro návrat do 
hlavního Menu (Main Menu).

 
6.7 - dIGITAlnÍ zooM A Posun

umožňuje přiblížení na dvojnásobek normálního zobrazení. 

               

18°C

1
1) klepnutím na ikonu zvětšovače  aktivujete 

zoom (přiblížení obrazu).
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18°C
2 2) pomocí šipek můžete přiblížit to, co chcete 

vidět blíže.

3) klepnutím na libovolné místo na obrazovce (kromě 
šipek), se můžete vrátit do hlavního menu. obraz 
zůstane zvětšený. po zvětšení bude ikona lupy modrá.

               

18°C

4

4) klepněte na modrou ikonu lupy  pro návrat do 
normálního pohledu. zoom je deaktivován.

kRok 7 - PŘIdAT PŘÍsluŠensTvÍ

Váš monitor angelcare umožňuje přidávat další kamery. obraťte se na svého místního distributora, abyste zjistili, 
co je k dispozici ve vaší zemi.

dŮleŽITÉ 
•	 pokud máte snímací desku připojenou k monitoru angelcare, může být spárována pouze s kamerou 1. Budík 

v rodičovské jednotce bude znít pouze v případě, je-li vybrána kamera 1, nebo v rozděleném zobrazení. 
Je-li vybrána jiná kamera, zvuk budíku z rodičovské jednotky nezazní.

•	 aktuálně můžete poslouchat pouze zvuk z jedné kamery. při rozdělené obrazovce bude zvuk přenášen 
z čísla kamery, aktuálně zvýrazněné na informačním panelu rodičovské jednotky.

odsTRAnĚnÍ PRoblÉMŮ

PÉČe o dobÍJeCÍ bATeRII

•	 ujistěte se, že jste baterii nabíjeli 9 hodin před prvním použitím a že je plně nabita.
•	 Chcete-li zachovat maximální životnost baterie, doporučujeme baterii pravidelně plně vybíjet.
•	 pokud se vaše rodičovská jednotka nepoužívá, vypněte ji. 

zTRACenÉ sPoJenÍ kAMeRY (dĚTskÉ JednoTkY) A RodIČovskÉ JednoTkY

•	 pokud dojde ke ztrátě spojení kamery a rodičovské jednotky, pro jeho obnovení (spárování) postupujte podle následujících kroků.

18°C

3

2

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu Párování  pro vstup do nabídky párování.

3) klepněte na ikonu koš  pro odstranění kamery 1.  
Jakmile se objeví ikona koš  , klepněte na ikonu  pro 
připojení kamery 1. 
 
 
 

indikátor napájení rodičovské jednotky 
začne blikat, což indikuje, že je v režimu 
propojení.

4) Stiskněte a držte tlačítko na kameře vpravo nahoře Pause / 
Pairing  na 2-3 vteřiny.

5) Jakmile se objeví ikona koš  , kamera je připojena.
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zTRáTA sPoJenÍ snÍMACÍ PodloŽkY s dĚTskou JednoTkou (kAMeRou)

•	 pokud dojde ke ztrátě spojení Snímací podložky s kamerou, pro jeho obnovení (spárování) postupujte podle následujících kroků.

18°C18°C

18°C

3

2

1) klepněte na ikonu nastavení  na displeji.

2) klepněte na ikonu Párování  pro vstup do nabídky 
párování.

3) klepněte na ikonu koš  pro odstranění uložené 
snímací podložky. Jakmile se objeví ikona koš , 
klepněte na ikonu  pro přidání Snímací podpožky. 
 
 
 

indikátor napájení rodičovské jednotky 
začne blikat, což indikuje, že je v režimu 
propojení.

4) klepnutím na ikonu  připojíte Snímací podložku.

5) Jakmile se objeví ikona koš  je Snímací podložka 
připojena k dětské jednotce (kameře).

zvuk se nePŘenáŠÍ

•	 zkontrolujte úroveň hlasitosti na rodičovské jednotce a kameře, abyste se ujistili, že jsou nastaveny na odpovídající úroveň.
•	 zkuste přenést rodičovskou jednotku blíže ke kameře a zjistěte, zda se vám ozve zvuk.
•	 nabijte rodičovskou jednotku. 

slAbÝ PŘÍJeM

•	 přibližte jednotky blíž k sobě.
•	 změňte polohu jedné nebo obou jednotek.
•	 umístěte jednotky na rovný povrch mimo dosah dítěte.
•	 nabijte rodičovskou jednotku. 

RuŠenÍ, InTeRFeRenCe, sTATIkA  
(z JInÝCH MonIToRŮ, bezdRáTovÝCH TeleFonŮ, vYsÍlAČek ATd.)

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

AkusTICká zPĚTná vAzbA (PÍskánÍ A zvukY z RodIČovskÉ JednoTkY)

•	 přesuňte jednotky dál od sebe (alespoň 3 metry).
•	 Snižte hlasitost na rodičovské jednotce. 

ČeRnÝ dIsPleJ RodIČovskÉ JednoTkY (RodIČovská JednoTkA Je vYPnuTA)

•	 rodičovskou jednotku znovu zapněte stiknutím a držením tlačítka napájení on/oFF po dobu 2 sekund.
•	 nabijte rodičovskou jednotku. 

FAleŠnÉ AlARMY

•	 Vypněte kameru.
•	 ujistěte se, že mezi matrací a Snímací podložkou není ložní prádlo, nebo dutina. 
•	 pokud je dětská postýlka opatřena pružinovou nebo lamelovou základnou, položte mezi tuto základnu postýlky a Snímací podložku 

pevnou desku o rozměrech nejméne 33 cm x 33 cm x 6 mm.
•	 ujistěte se, že Snímací podložka je umístěna tak, jak je popsáno v požadavcích na nastavení. Může být nutné upravit citlivost 

senzoru. další informace naleznete v kroku 5.1. 
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AlARM neznÍ

•	 zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou, když je monitor zapnutý. Vypněte na postýlce mechanické hračky, větráky apod.
•	 umístěte dětskou postýlku blíže nosné zdí, abyste zabránili detekci pohybů přenášených podlahou (pračky, ždímačky, chůze atd.)
•	 Možná budete muset snížit citlivost snímání. další informace naleznete v kroku 5.1. 

RodIČovská JednoTkA nezobRAzuJe zPRávY o PoHYbu A TePloTĚ

•	 zkontrolujte, zda je nastaven čas a datum. Viz krok 4.3 & 4.4.
•	 zkontrolujte, zda je aktivováno hlášení o pohybu a teplotě. Viz krok 6.5. 
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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. 

Výše uvedeným prohlášením nejsou dotčena práva spotřebitele, 
která se ke koupi věci váží podle platných právních předpisů Čr.

záRuČnÍ lHŮTY

Severní amerika 1  rok

uk, Jižní afrika, rusko 1  rok

eu 2  roky

 
 
 
 
 
 
dŮleŽITÉ! Tento Angelcare ® monitor je produkt pro osobní 
péči. Prosím, nevracejte tento produkt do obchodu. Pokud 
máte nějaké dotazy nebo potřebujete poradit, kontaktujte 
prosím svého distributora před vrácením tohoto produktu.

My v Angelcare ® stojíme za všemi našimi výrobky. Pokud 
nejste zcela spokojeni nebo máte jakékoli dotazy, obraťte 
se na svého distributora před vrácením tohoto produktu:

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

zákAznICká PÉČe-oMezená záRukA

CHRAňTe ŽIvoTnÍ PRosTŘedÍ
Symboly koše znamenají, že v souladu s místními zákony a 
předpisy musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány 
odděleně od domovního odpadu. Jakmile výrobek/baterie 
dosáhne konce životnosti, vezměte jej do sběrného místa 
určeného místními úřady. oddělená likvidace a recyklace 
pomůže šetřit přírodní zdroje a chránit lidské zdraví a životní 
prostředí. informace o odstraňování baterií naleznete v 
uživatelské příručce.

TeCHnICkÉ sPeCIFIkACe
 

Rozsah:  
otevřené pole (otevřená plocha bez překážek): až 250 metrů.

Počet kanálů:  
uSa/Canada: 24 channels. 
eu: 24 channels.

zdroj napájení:  
1 dobíjecí Li-ion baterie (akumulátor) (rodičovská jednotka) 
100 - 240 VaC / 5 VdC adapter pro rodičovskou jednotku 
100 - 240 VaC / 5 VdC adapter pro kameru (dětskou jednotku)

1 Cr3032 3V baterie (bezdrátová Senzorová podložka)

výstraha: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, 
nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkosti.

při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie, 
která je součástí rodičovské jednotky, je uživatelsky vyměnitelná 
dobíjecí baterie typu Li-ion, vyráběná spolecností icon energy 
System (Shenzhen) Co Ltd. používejte výhradně náhradní baterie 
doporučené společností angelcare. pro získání informací o 
náhradních bateriích prosím kontaktujte zákaznický servis 
angelcare: www.angelcarebaby.com nebo kontaktujte místního 
distributora. pokyny budou součástí náhradní baterie. Všechny 
baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

baterie:
•	 uPozoRnĚnÍ: nebezPeČÍ vÝbuCHu, Je-lI bATeRIe 

nAHRAzenA nesPRávnÝM TYPeM

Přenos: 

přenos mezi rodičovskou jednotkou a kamerou probíhá na 
frekvenci 2,4 Ghz pro evropu/asii/afriku/austrálii.

přenos mezi kamerou a Snímací podložkou probíhá na frekvenci 
2,4 Ghz pro evropu/asii/afriku/austrálii

Maximální přenášený RF výkon: 
•	20dBm	(100mW)	mezi	Kamerou	a	Rodičovskou	jednotkou 
•	20dBm	(100mW)	mezi	Kamerou	a	Snímací	podložkou

Společnost angelcare Monitors inc. tímto prohlašuje, že tento 
dětský monitor je ve shodě se směrnicí 2014/53/eu. Úplné znění 
eu prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové 
adrese: https://International.angelcarebaby.com/
declaration-of-Conformity

erP dodržování  
pouŽÍVeJte pouze náSLeduJÍCÍ ČÍSLa ModeLů napáJeCÍho 
zdroJe znaČky anGeLCare ®:

eu (VČetně něMeCka) – ČÍSLo ModeLu: k05S050100G

uk-ČÍSLo ModeLu: k05S050100B

značky shody, specifické pro toto zařízení.
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první pomoc

Pokud se ozve alarm monitoringu dechu, okamžitě zkontrolujte, zda je poplach skutečný. V 
případě falešného poplachu zjistěte jeho příčinu, změňte podmínky v dětské postýlce, nebo 
zvyšte citlivost zařízení.

Okamžitě zkontrolujte životní funkce dítěte: 

•	 dýchání	
•	 srdeční	puls
•	 krevní	oběh
Kontrola dýchání je nejjednodušší, vzestupný a sestupný pohyb hrudníku lze snadno vidět 
pouhým okem. Nakloněním se dolů nad tvář dítěte můžete ucítit dýchání a zvuk z nosu i úst. 
Kontrola tepu může být zjištěna na bodech krčních, nebo zápěstních tepen. 
Kontrola krevního oběhu. Nejjednodušší způsob, jak sledovat krevní oběh, je vyšetření pleti 
vašeho dítěte. V případě zdravého krevního oběhu je kůže dítěte růžová. U nedostatečného 
krevního oběhu, nedostatku kyslíku, je barva pleti modrošedá.

Všechny tři funkce jsou důležité, ale alarm signalizuje, když zařízení nezachytává pohyby.

Pokud dítě nedýchá, zavolejte záchranáře na telefonní čísla 155 nebo 112 a proveďte 
následující opatření pro udržení životních funkcí, až do opětovného zahájení životních funkcí, 
nebo příchodu záchranářů.

pokud je dítě… vhodná naléhavá opatření

…v bezvědomí

…nedýchá

…mÁ puls

Vyrovnejte hlavu dítěte a okamžitě začněte s umělým dýcháním 
asi 30 krát za minutu.
Neaplikujte hrudní masáž!
Pokračujte v umělém dýchání, dokud dítě nedýchá samo, nebo dokud 
nepřijede sanitka. 

…v bezvědomí

…nedýchá

… ŽÁdný puls

Vyrovnejte hlavu dítěte a okamžitě začněte s umělým dýcháním 
3x vdech, pak 15x hrudní masáž a pak znovu 3x vdech.
Můžete zastavit akci, až pokud vaše dítě dýchá samo.

umělé dýchÁní

1. Narovnejte hlavu dítěte - položte jednu ruku na čelo   
a dvěma prsty pod bradou (obrázek A). Vraťte hlavu zpět 
do běžné polohy. Pokud se hrudník dítěte nezvedne 
po nádechu, okamžitě zkontrolujte, zda je hlava dítěte 
ve správné poloze. Nejčastějším nedostatkem umělého 
dýchání je nevhodná pozice hlavy.

2. Dýchání do nosu a úst

Dejte svá ústa na nos a ústa dítěte současně, těsně, jak je 
to možné. (obrázek B)
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3. Vdechy

POZOR! Objem dětsk ých plic je malý! Vdechujete 
pouze  objem vzduchu zadržený ve vašich  ústech. 
Dětsk ý hrudník se zvedá, když vdechuje vzduch 
a při výdechu klesá. Vdech trvá přibližně 1 až 1,5 
sekundy. Dýchací cesty mezi nosem a ústy dítěte 
musí být volné, k  výdechu dítěte dochází samovolně. 
Po vdechnutí zkontrolujte hrudník dítěte, jestli se zvedne 
(obr. C)

Pokud se dítěti hrudník nezvedá, pak tu může být něco, co 
uzavírá dýchací cesty. Odstraňte překážku, otočte dětskou 
hlavu na stranu a menším prstem uvolněte ústa a dýchací 
cesty dítěte, pak vraťte hlavu dítěte do předchozí polohy 
a pokračujte v dýchání. (obrázek D)

masÁŽ srdce

1. Podmínky k masáži 

Potřebujete pevný povrch. Pokud není v blízkosti 
stůl, může být vhodná podlaha. Neprovádějte 
masáž srdce na matraci, nebo na posteli, protože to 
může mít za následek poškození páteře dítěte.  
K nalezení správného tlakového bodu  je potřeba 
svléknout horní části těla dítěte

2. Tlakový bod

Stlačujte dvěma prsty (prostředníčkem a 
prsteníčkem) hrudní kost v její dolní třetině, asi 
1 prst (1 - 1,5 cm) pod myšlenou spojnicí prsních 
bradavek (obr. B) s frekvencí stlačení cca 120 za 
1 minutu u novorozence a 100 za 1 minutu u 
kojencek

3. Masáž srdce

Stlačení proveďte do hloubky jedné třetiny až poloviny vzdálenosti hrudní kosti od páteře 
(asi 2 cm). 
Poměr stlačení a vdechů je 3:1 u novorozenců a 5:1 u kojenců. 
Na konci každého stlačení uvolněte tlak, aniž byste zvedali prsty z hrudníku. 
Pohyb musí být pravidelný a vláčný s udržením stejné doby stlačení a uvolnění.

Další způsob masáže je obejmout hrudník rukama a stlačovat hrudní kost oběma palci 
a kontrolovat, zda se dítě hýbe nebo dýchá.

Poznámky:

záchranka 155  nebo  112

www.sids.cz
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