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PŘÍRUČKA NÁVODU K OBSLUZE 
UScHOVEJTE PřÍRUČKU PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

PROSÍM, 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.

SENZOROVÉ PODlOŽKY NEJSOU URČENY PRO POUŽITÍ DOSPĚlÝMI, NEBO DĚTMI 
STaRŠÍMI 24 MĚSÍcŮ.

SENZOROVÉ PODlOŽKY NEJSOU URČENY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POlOHY DÍTĚTE, JESTlI JE 
MIMO POSTÝlKU.

 VAROVÁNÍ
Vyžaduje se montáž dospělou osobou.
Při montáži udržujte malé součásti mimo dosah dětí.

My z angelcare® stojíme za všemi našimi produkty, Pokud nejste zcela spokojeni, nebo 
máte nějaké dotazy, prosíme, kontaktujte nás:
Česká republika: info@angelcare.cz 
Belgium, The Netherlands or Luxemburg: s’il vous plaît contactez-nous au: info@mykko.be
Other countries: please contact angelcare@cdeinc.ca 
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1. TENTO PRODUKT NEMŮŽE NaHRaDIT 
DOHlED ZODPOVĚDNÉ DOSPĚlÉ OSOBY. 
Tento produkt je určený k pomoci při 
sledování vašeho dítěte. Při použití 
monitoru musíte ještě zajistit dohled 
nezbytný pro zachování bezpečnosti 
vašeho dítěte. Monitoring předčasně 
narozených dětí, považovaných za rizikové, 
by měl být vždy prováděn pod dohledem 
zdravotníka. Tento monitor by neměl být 
používán jako zdravotnický prostředek, ani 
jako prostředek prevence (SIDS) syndromu 
náhlého úmrtí kojenců.

2. VaROVÁNÍ —  nebezpečí uškrcení — Děti 
se mohou UŠKRTIT kabelem. Držte napájecí 

kabely z dosahu dětí 
(více než 1 metr).
NIKDY nepoužívejte 
senzorové desky BEZ 
chráničů přívodních 
kabelů. Zkontrolujte 
chránič kabelů před 
každým použitím. 
Pokud jsou chrániče 

poškozené, nebo zlomené ihned přestaňte 
desky používat.

3. Nikdy nepoužívejte prodloužení kabelů 
ac adapteru napájení. Používejte POUZE 
dodané ac napájecí adaptery.

4. Když je ac adaptér v elektrické zásuvce, 
nedotýkejte se jeho konce.

5. VŽDY se ujistěte, že vysílač a přijímač  
pracují správně a jsou vzájemně v dosahu. 
Testujte monitor před prvním použitím, 
pravidelně a při změně umístění chůvičky.

6. VŽDY zkontrolujte dítě, kdykoliv zazní 
alarm. 

7. NEPOUŽÍVEJTE monitor v blízkosti vody 
(vany, umyvadla atd.)

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

8. Držte monitor MIMO DOSaH zdrojů 
tepla (kamna, radiátory, zářiče atd.).

9. VŽDY umísťujte dětskou i rodičovskou 
jednotku na rovném povrchu ve svislé 
poloze a umožněte j im venti lac i . 
Nepokládejte jednotky na sedačky, 
polštáře, postele apod., které mohou 
bránit ventilaci a přehřátí jednotky.

10. Tento monitor používá veřejné 
frekvence pro přenos signálů. Rodičovská 
jednotka může zachytit signály, nebo rušení 
jiných chůviček z vašeho okolí. Váš monitor 
může být zachycen jinými domácnostmi. 
Pro ochranu vašeho soukromí se ujistěte, 
že jsou obě jednotky vypnuty, když se 
nepoužívají. V případě RUŠENÍ přelaďte 
obě jednotky na jiný kanál.

11. Tento produkt NENÍ hračkou, nenechte 
děti, aby si s ním hrály.

12. Tento produkt obsahuje malé součásti, 
je vyžadována montáž dospělým. Buďte 
opatrní při vybalování a sestavování a 
držte děti z dosahu.

13. Používejte a skladujte monitor při 
teplotách mezi 10 °c a 40 °c.

 BATERIE - VAROVÁNÍ
14. V Rodičovské jednotce používejte 
P O UZE a a a D O B Í J Ec Í  b ate r i e . 
NEKOMBINUJTE staré a nové baterie, nebo 
alkalické, standardní nebo dobíjecí baterie. 
Vložte baterie se správnou POlaRITOU. 
N EP OUŽÍVE JTE zkratovac í  spony 
apod.. Používejte POUZE doporučené 
a srovnatelné baterie (velikost, napětí) 
a dodaný adaptér. VYJMĚTE BaTERIE, 
pokud monitor delší dobu nepoužíváte, 
nebo jsou-li VYBITÉ. Vybité baterie 
likvidujte - nedobíjejte, pokud nejsou 
dobíjecí. Dobíjení baterií jen pod dozorem 
dospělého. Všechny baterie držte MIMO 
DOSaH dětí!

 UPOZORNěNÍ

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

OPATRNě!
RISKUJETE ZÁSAH ELEKTŘINOU

NEOTVÍRAT
NEVYSTaVUJTE DEŠTI ani VlHKOSTI
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15. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

15.1 Přečtěte si tyto pokyny - Všechny 
bezpečnostní pokyny je třeba přečíst před 
uvedením přístroje do provozu.

15.2 Uschovejte si tyto pokyny a návod k 
obsluze pro pozdější použití.

15.3 Dbejte všech varování – Všechna 
varování uvedená na výrobcích a v návodu 
je třeba dodržovat.

15.4 Dodržujte všechny pokyny – Všechny 
provozní pokyny a Návod k použití je třeba 
dodržovat.

15.5 Voda a vlhkost - NEPOUŽÍVEJTE 
toto zařízení v blízkosti vody. Např. vany, 
umyvadla, kuchyň. dřezu, ve vlhkém 
prostředí, blízkosti bazénu apod. Dbejte, 
aby nepadly žádné předměty na jednotky, 
a aby nevnikla voda otvory do snímacích 
desek či jednotek.

15.6 Čištění - Vypněte všechny jednotky 
před čištěním. NIKDY nenamáčejte do 
vody žádnou část jednotky, Čistěte pouze 
suchým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE čistící 
prostředky, nebo rozpouštědla. Snímací 
desky čistěte lehce zvlhčeným hadříkem 
s desinfekcí, nebo velmi jemným čistícím 
prostředkem.

15.7 Větrání - NEZaKRÝVEJTE větrací 
otvory. Umožněte jednotkám řádně 
větrat, když jsou v používání. Nezakrývejte 
jednotky objekty, jako jsou deky. 
Neumísťujte jednotky do šuplíků, nebo 
na místa, která tlumí zvuk, nebo narušují 
normální proudění vzduchu.

15.8 Zdroje tepla - NEINSTalUJTE v 
dosahu zdrojů tepla, jako radiátorů, 
zářičů apod, televizorů, zesilovačů, které 
produkují teplo. Teplo může poškodit obal 
i elektrosoučásti uvnitř.

15.9 Ochrana napájecího kabelu - chraňte 
kabely snímacích desek i elektrického 
napájení před uskřípnutím v postýlce 
i mimo, nebo pošlapáním – Napájecí 
kabely by měly být vedeny tak, aby bylo 
nepravděpodobné pošlapání, či uskřípnutí, 
Zvýšenou pozornost věnujte zásuvkám a 
zástrčkám, pro pohodlnou manipulaci.

15.10 Příslušenství - Používejte doplňky 
a př ís lušenství určené výrobcem. 
NEUMÍSŤUJTE tento výrobek na nestabilní 
stojany, držáky, nebo stoly. Produkt 
může spadnout a způsobit úraz dětem, 
nebo dospělým a vážně se poškodit. 
Používejte pouze s držáky, stojany či 
stoly doporučenými výrobcem, nebo 
dodávanými s produktem. Při jakékoliv 
montáži se řiďte návodem k použití.

15.11 Vypněte tento přístroj během bouřek, 
nebo pokud nebude delší dobu používán.

15.12 Ser v is  -  NEPOKOUŠE JTE se 
opravovat přístroj sami, protože otevřením,  
nebo demontáží krytu (kromě bateriového 
prostoru) se vystavujete nebezpečí úrazu 
elektřinou a ztrátě záruky.

15.13 Náhradní dí ly - Jsou-li potřeba 
náhradní díly, ujistěte se, že náhradní 
díly mají stejné vlastnosti, jako originální 
díly.Neautorizovaná záměna může vést k 
požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo 
jinému úrazu.

15.14 Použití - Tento dětský monitor je 
určený jako pomůcka. Nejedná se o náhradu 
odpovědné dospělé osoby a neměl by být 
takto používán. Používejte tento přístroj 
tak, jak je jeho použití popsáno v tomto 
Návodu k obsluze.

15.15  Napájení - Výrobek připojujte k síti 
podle typu uvedené na štítku adapteru. 
Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení 
doma máte, obraťte se na prodejce, nebo 
dodavatele elektřiny.

15.16 Přetížení - Nepřetěžujte zásuvky, 
prodlužovací šňůry, či vestavěné zásuvky. 
Mohlo by dojít k požáru, nebo úrazu 
elektrickým proudem.

15.17 Vniknutí předmětu nebo kapaliny - 
NIKDY nevkládejte předměty do otvorů či 
vstupů na jednotce, můžete se dotknout 
míst s nebezpečným napětím, či způsobit 
zkrat. To může mít za následek úraz, či 
riziko požáru. NIKDY nepolévejte produkt 
tekutinou žádného druhu!

15.18 antenna - anténa použitá v tomto 
vysílači musí mít vzdálenost od osob 
minimálně 20 cm a nesmí být spojena s 
žádnou další anténou, nebo vysílačem.
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15.19 Elektrické vedení - Neumísťujte 
v blízkosti nadzemního elektrického 
vedení, nebo elektrického osvětlení, nebo  
elektrických obvodů a vedení, nebo tam, 
kde by mohl do takových padnout. Kontakt 
s nimi může být fatální.

15.20 VaROVÁNÍ nebezpečí uškrcení — 
Děti se mohou uškrtit kabelem. Udržujte 

k a b e l y  a d a p t é r ů 
mimo dosah d ět í 
(min. 1 metr). NIKDY 
nepoužívejte snímací 
desky bez chráničů 
kabelu. Před každým 
použitím zkontrolujte 
ochranný kryt kabelu. 

Okamžitě přestaňte používat snímací 
desky, je-li chránič kabelů poškozen, nebo 
zlomen a vyměňte chránič za nový.

15.21 Rušení - Tento monitor používá 
veřejné frekvence pro přenos signálů. 
Rodičovská jednotka může zachytit 
signály z jiných chůviček ve vašem 
okolí. Váš monitor může být zachycen 
jinými domácnostmi. Pro ochranu vašeho 
soukromí se ujistěte, že jsou chůvičky 
vypnuté, pokud se nepoužívají. Pokud 
dojde k rušení, či odposlechu, změňte 
kanál (při zapnutých obou jednotkách).

15.22 Vibrace - Pokud je monitor v 
užívání, NEPOUŽÍVEJTE doplňky, jako 
jsou kolotoče, točivé světla, pohyblivé 
ukolébavky, vibrace mobilních telefonů 
apod. Dalšími zdroji vibrací mohou být 
pračky, ventilátory i hlasitá hudba. Tyto 
zdroje vibrací mohou rušit činnost vašeho 
angelcare® a alarm se nemusí spustit, 
pokud bude stále detekovat jiné pohyby, 
než jsou vašeho dítěte. Před použitím 
monitoru se UJISTĚTE, že jste vyřadili cizí 
zdroje vibrací, pohybů. 

K falešným poplachům může docházet 
z několika důvodů. Nejčastější příčinou 
je, když dětskou jednotku nevypnete 
při odstranění dítěte z postýlky. Dalším 
důvodem je, že snímací desky nebyly pod 
matrací umístěny správně.

Ujistěte se, že snímací desky leží na rovné 
ploše a potištěnou (průsvitnou) stranou 
nahoru. Může být nutné upravit úroveň 
citlivosti snímání viz 5.3 Určitě zkontrolujte 
dítě, kdykoliv zazní alarm.

15.23 Snímací desky - Pokud má dětská 
postýlka lamelovou, nebo pružinovou 
základnu,  umístěte snímací desky na 
pevnou překližku o rozměrech nejméně 
33 x 60 cm a tloušťky 6 mm. Používejte váš 
angelcare® pouze v nepohyblivé prostředí, 

jako je dětská postýlka, kde snímací desky 
spočívají na zcela rovné a pevné ploše. 

16. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
vztahující se k POUŽITÍ BATERIÍ

16.1 Používejte POUZE typ a velikost 
baterií uvedených v Návodu k obsluze. 
Existuje riziko výbuchu, použijete-li 
nesprávné baterie.

16.2 Používejte pouze aaa dobí jecí 
baterie a/nebo adaptér ac určený 
Rodičovské jednotce. V Rodičovské 
jednotce smíte používat POUZE dobíjecí 
baterie. NEPOUŽÍVEJTE alkalické baterie, 
nebo vážně poškodíte jednotku.

16.3 Nabíjejte baterie 15 hodin před 
prvním použitím. Ujistěte se, že máte 
monitor vypnutý (OFF) během této doby. 
Používejte pouze ac adaptery angelcare®, 
které jsou součástí balení.

16.4 NEPOUŽÍVEJTE tyto ac adaptery 
angelcare® s cizími zařízeními.

16.5 Pokud odpojíte ac adapter od 
Dětské jednotky, ujistěte se, že se vypnula 
(OFF). Pokud jsou totiž v Dětské jednotce  
instalovány baterie, po odpojení ac 
adapteru se vrátí do bateriového provozu.

16.6 NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie v 
Dětské jednotce. Používejte pouze kvalitní 
alkalické baterie. 

16.7 NEVHaZUJTE baterie do ohně, 
mohou explodovat. likvidujte staré baterie 
na určeném místě.

16.8 Buďte opatrní při manipulaci s 
bateri í , aby nedošlo ke zkratování 
baterie s vodivými materiály, jako jsou 
prsteny, náramky a klíče. Přebí jení , 
zkratu, reverznímu nabíjení, je třeba se 
vyhnout, aby se zabránilo jedné nebo 
více z následujících událostí: uvolňování 
toxických látek, uvolnění vodíku a / nebo 
kyslíku, nárůst povrchové teploty.

16.9 Nenabíjejte baterie, které k tomu 
nejsou určeny. Z baterií může vytéci 
korozivní elektrolyt, nebo explodovat.

16.10 Neomlazujte baterie ohříváním. Může 
dojít k náhlému uvolnění elektrolytu baterií, 
což způsobuje poleptání, nebo podráždění 
očí či pokožky. Pokud a když je to nutné, musí 
být baterie nahrazeny identickými novými, 
nebo ekvivalentními (hodnota ve voltech a 
velikost). Je-li třeba vyměnit baterie spojené 
s dalšími baterií v sérii, nahraďte současně 
také ostatní baterie. NEKOMBINUJTE staré 
baterie s novými!
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16.11 Je třeba se vyhnout opačné polaritě 
při montáži baterií do přístroje. Opačné 
vložení baterií může způsobit jejich nabíjení 
a to může vést k úniku nebo explozi.

16.12 Vyjměte baterie z tohoto produktu, 
pokud výrobek skladujte nad 30 dnů, 
protože baterie mohou vytéct a poškodit 
výrobek.

16.13 Zbavte se “mrtvých” vybitých baterií 
co nejdříve, protože “mrtvé” baterie 
vytečou. Je-li baterie vyteklá, nebo 
zvětralá, je třeba ihned vyměnit  za použití 
ochranných rukavic.

16.14 NESKlaDUJTE tento produkt, nebo 
baterie dodané s nebo zjištěné pro použití 
s   tímto produktem, v oblastech s vysokou 
teplotou. 

  WARNINg 
(Platí pro Severní Ameriku)

17.1 Úpravy neschválené výrobcem mohou 
ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto 
zařízení.

17.2 POZNÁMKa: Toto zařízení bylo 
testováno a shledáno v souladu s limity 
pro digitální zařízení třídy B podle části 
15 pravidel Fcc. Tyto limity jsou navrženy 
tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu 
proti škodlivému rušení instalací v obytných 
oblastech. Toto zařízení generuje, používá 
a může vyzařovat energii na rádiových 
frekvencích a pokud není nainstalováno 
a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

17.3 Nicméně, neexistuje žádná záruka, že 
k rušení nedojde při konkrétní instalaci. 
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 
rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, 
což lze zjistit zapnutím zařízení OFF a ON, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil 

napravit rušení pomocí jednoho nebo více z 
následujících opatření:

•	 Změnou orientace nebo přemístěním 
přijímací antény.

•	 Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a 
přijímačem.

•	 Připojte zařízení do zásuvky na jiném 
okruhu odlišného od toho, ke kterému je 
připojen přijímač.

•	 Obraťte se na prodejce nebo zkušeného 
radio / TV technika.

17.4 Toto zařízení splňuje podmínky části 
15 směrnic Fcc. Provoz zařízení je vázán 
následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé 
rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli 
vnější rušení včetně rušení, které může 
způsobit jeho nežádoucí činnost.

FCC AND IC REgULATIONS

RF Prohlášení o vystavení radiaci

Mateřská jednotka je v souladu s limity pro vystavení se radiaci Fcc RF stanovenými pro 
nekontrolované prostředí. Upozornění: chcete-li zachovat soulad s expozičním limitem 
Fcc RF, nainstalujte mateřské Jednotka nejméně 20 cm od od všech osob. Vysílač tohoto 
zařízení nesmí být společně umístěn nebo pracující ve spojení s žádnou jinou anténou nebo 
vysílačem.

Průmyslová vyhláška Kanady
Tento výrobek splňuje použitelné technických specifikací Industry canada.
caN IcES-3 (B) / NMB-3 (B)
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Keep  
at least 
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IMPORTANT
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DŮLEŽITÉ 
Umístěte postýlku v blízkosti nosné zdi, 
z dosahu průvanu. Nainstalujte Dětskou 
jednotku na rovný, stabilní povrch, s výhledem 
na postýlku ve vzdálenosti alespoň 1 metr.

JEšTě SI PŘIPRAVTE (NENÍ V BALENÍ): 

Desku překližky, nebo lamina (není v balení) 
Tloušťka: 6 mm 
Minimální rozměr: 
33 cm x 60 cm 
(nebo 2ks  33x33 cm) 
Maximální rozměr: 
rovný velikosti matrace

CO BUDETE POTŘEBOVAT (NENÍ V BALENÍ):

Rodičovská jednotka

2 ac adaptery - měniče napětí

Dětská jednotka 2x  Senzorové podložky 
včetně chrániče kabelů

3 Dobíjecí aaa Baterie

4 aaa ne-nabíjecích  
alkalické baterie 

pro Dětskou jednotku

MONITOR POHYBU 
& ZVUKU

Model AC403  (ac403-2SP)

DŮLEŽITÉ 
Překližka musí být větší než senzorová 
deska, nebo větší, než obě senzorové desky 
dohromady - tj. 33 x 60 cm

2 Senzorové podložky (desky)

DěTSKÝ POKOJ:

PŘÍPRAVA K PROVOZU

4X

3X

OBSAH BALENÍ:

Miniaturní šroubovák

2X

6 5 4 3 2 1

Hardboard

7

C 
Z



KROK 1 - NABÍJENÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (15 HODIN)

2 3 1) Sejměte kryt baterií a vložte Dobíjecí 
baterie (součástí balení).

2) Připojte adaptér střídavého proudu 
k jednotce a do elektrické zásuvky.

3) Nabíjejte přístroj (VYPNUTÝ) 
nepřerušeně 15 hodin (před prvním 
použitím). 

POZNÁMKA:
chcete-li optimalizovat výkon baterií, najdete 
v pokynech o bateriích v sekci řešení potíží.

15

DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte 
běžné nedobíjecí 
alkalické baterie 
v rodičovské 
jednotce; mohou 
explodovat.

1

1.1 - BATERIE 

JAK ZKONTROLOVAT BATERIE:

Odpojte ac adaptéry z obou jednotek.

•	 V případě, že Indikátor napájení jednotky 
neukazuje, nebo v případě, že Indikátor 
vybití baterie se zobrazí, vyměňte 
baterie.

•	 Pokud se displej Rodičovské jednotky 
nerozsvítí, nebo se vypne, nabijte baterie.

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA - BATERIOVÝ ALARM
•	 alarm se aktivuje, když je potřeba baterie dobít.
•	 Rodičovská jednotka pípne každých 15 sekund. 
•	 Ikona prázdné baterie se zobrazí na displeji.

Indikátor Zapnutí 
na Dětské jednotce 

Indikátor Vybitých baterií 
na Dětské jednotce.

8



JAK NABÍJET BATERIE V RODIČOVSKÉ 
JEDNOTCE: 

Zapojte ac do rodičovské jednotky 
a funkční elektrické zásuvky. Vaše 
rodičovská jednotka může fungovat 
s bateriemi o poloviční kapacitě, ale 
doporučuje se, aby byly plně nabitá 
před odpojením od napájecího adaptéru 
a elektrické zásuvky, pro maximální 
využití.

vybito 1/2 nabito

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:

Pohled zepředu Pohled zezadu

E

g

H

I

C

D

A) lcD obrazovka (displej) 

B) Hlavní vypínač 

C) MENU tlačítko

D) KaNÁlY přenosové

E) HlaSITOST  
- zesilit/ztlumit  
tlačítko funkce HOlD

F) Reproduktor

g) Klip na opasek

H) Bateriové víčko

I) ac adapter zásuvka

F

B

A
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WARNING                    VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ UšKRCENÍ.  
Děti se mohou UŠKRTIT kabelem.
•	Mějte kabely adaptérů mimo dosah dětí 

(více než1 m). 
•	Vzhledem k závažnosti rizika uškrcení kojenců 

a batolat, rodiče a pečovatelé by nikdy neměli 
umísťovat dětské jednotky do 1 m od postýlky.

•	NIKDY nepoužívejte podložky bez chráničů kabelů. 
Kontrolujte každý kryt před každým použitím, aby 
bylo jisté, že je správně umístěn pod nohou postýlky. 
Přestaňte používat snímací podložku, pokud jsou 
chrániče poškozené nebo rozbité. 

•	NIKDY nepoužívejte prodlužovací šňůry s ac 
adaptéry. Používejte pouze dodané ac adaptéry.
Výrobek není hračka. 
Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály!!

KROK 2 - INSTALACE SENZOROVÝCH PODLOŽEK 

6 5 4 3 2 1 Chránič kabelů 1, 2, 3, 4:  
Pozice na podlaze

Chránič kabelů 4:  
Opatřený lepicí páskou 
pro bezpečnější uchycení 
pod nohou postýlky.

Chránič kabelů 5:  
Pozice ve svislém směru 
mezi podporou matrace 
a podlahou

Chránič kabelů 6:  
Umístění pod matrací

Senzorové podložky s instalovanými chrániči kabelů

2.1 - VYBERTE UMÍSTěNÍ PRO DěTSKOU JEDNOTKU 

Vyberte umístění pro mateřské jednotku 
minimálně 1 m od dětské postýlky.

Keep  
at least 

1 m

IMPORTANT

6

5
4 3 2 1

Snímací podložky
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6

5
4

3
2

1

6

5

4

3

2

1
Fig 1

Fig 2

1) Použijte nohu postýlky u zdi nejblíže k 
dětské jednotce (obrázek 1). 
V případech, kdy je dětská jednotka  na 
druhé straně místnosti, použijte nohu 
nejblíže k jednotce a tudy táhněte kabel 
(obr 2). Vždy je výhodné, když se kabel 
táhne podél zdi.

2.2 VYBERTE NOHU POSTÝLKY K ZAJIšTěNÍ KRYTŮ šňŮRY

DOPORUČENO

1) Vyjměte matraci z postýlky

2) Umístěte snímací podložku - potištěnou 
stranou nahoru - na sololit (překližku) 
ve středu postýlky.

3) Spusťte kabel, konektor, výstražné 
označení a prvních 5 krytů, dolů podél 
zadní strany nohy postýlky, prostorem 
mezi roštem matrace a vnitřním 
okrajem postýlky.

4) Přeneste první 4 chrániče na podlahu, a 
pátý kabelový kryt přidržte svisle podél 
zadní nohy postýlky (mezi matrací a 
vnitřním okrajem postýlky).

5) Odstraňte všechny vůle kabelu, aby 
nebyl v žádné části prověšený. 

3

2.3 - INSTALACE SNÍMACÍ PODLOŽKY NA ROš POSTÝLKY

6
5

4

3

1

2

4

5

5

NEBO
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6

8cm

6

7

4 13 2

CLIC!

4

3

2

1

8

Snímací podložky fungují s jakoukoliv 
velikosti a typem matrace, s výjimkou 
paměťových pěnových a z dutých rámů 
matrací.

Sololit* udržuje konstantní tlak na snímací 
podložku, která tak umožňuje rozpoznat 
pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích 
postýlky.

10
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WARNING
NEBEZPEČÍ UšKRCENÍ
•	 Odstraňte všechny prověšení kabelu 

snímacích desek.
•	 Při spouštění roštu matrace, jak vaše 

dítě roste, posuňte vertikální chránič 
kabelu (5) směrem nahoru, takže 
zůstává přibližně ve středu mezi roštem 
matrace a podlahou. Pak zasuňte a 
stáhněte kabel snímací podložky přes 
podlahové krytky (chrániče), které 
vyloučí jakékoli další prověšení.  
 

 
 
 

•	 Snímací podložky nejsou určeny pro 
použití u dospělých dětí nebo kojenců 
starších než 24 měsíců.

•	 Přestaňte používat Snímací podložky, 
když je dítě starší než 24 měsíců. 
Vyjměte senzor podložku z postýlky a 
uložte pro budoucí použití.

•	 PřED PRVNÍM POUŽITÍM: chcete-li 
otestovat, zda je přístroj připraven k 
použití, postup naleznete v Návodu, 
nebo na webu v sekci Videonávody.

6) Umístěte 6. kryt přibližně 8 cm od 
okraje roštu matrace.

7) Přitáhněte zbývající kabelovou krytku, 
která bude ubíhat po podlaze.

8) Opět odstraňte všechny vůle kabelu, 
aby nebyl v žádné části volný.

9) Sejměte ochnannou folii lepicí pásky 
na čtvrté kabelové krytce a umístěte ji 
bezpečně pod nohu postýlky.

10) Nainstalujte Dětskou jednotku na rovný, 
stabilní povrch, s výhledem na postýlku 
ve vzdálenosti nejméně 1 metr a zapojte 
do ní kabel Snímacích desek.

11) Zkontrolujte, zda se snímací desky 
nepohnuly z umístění.

12) Matraci vraťte dovnitř postýlky.

12



KROK 3 - INSTALACE DěTSKÉ JEDNOTKY - VYSÍLAČE

2

1) Odstraňte kryt baterie a vložte čtyři 
aaa nedobíjecí alkalické baterie (není 
součástí balení).

2) Umístěte Dětskou jednotku 
minimálně 1 metr od postýlky.

3) Připojte adaptér střídavého proudu k 
Dětské jednotce a zapojte do elektrické 
zásuvky. 

POZNÁMKA:
Baterie udržují napájení jednotky v případě 
výpadku proudu. 

DěTSKÁ JEDNOTKA:

Pohled zepředu Pohled zezadu

A

KI

M

A) Mikrofon

B) Pohybový ‘TIc’  
Indikátor (bliká)

C) ZaPNUTO Indikátor

D) Slabé BaTERIE Indikátor

E) Reproduktor

F) Noční světlo ON/OFF

g) Hlavní vypínač ON/OFF 

H) Pager tlačítko

I) Vstup Snímací podložky 

J) Větrací otvory 

K) Vstup ac adapteru 

L) citlivost snímání podložek

M) Bateriové víčko

3

B

C

E

L

D
J

F g

H

1

  
1 m  

(3 ft) 

DŮLEŽITÉ

Instalujte jednotku na rovný, stabilní povrch s výhledem na postýlku ve vzdálenosti 
alespoň 1 metr.

Ujistěte se, že je adaptér zapojený do snadno dostupné zásuvky, nejblíže k zařízení.
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KROK 4 - ZAPNUTÍ MONITORU

1) Stiskněte na Rodičovské jednotce hlavní 
vypínač ON/OFF na 2 sekundy.

2) Posuňte na Dětské jednotce hlavní 
vypínač do pozice ON (I).

POZNÁMKA:
Obrazovka rodičovské jednotky zobrazí kanál 
přenosu (c1-c8) a po 5 sekundách se zobrazí 
teplota místnosti a ikony funkcí.

Spojovací proces by měl být proveden do 
30 sekund. Pokud tato posloupnost není 
dokončena do 30 sekund, budete muset 
jednotky vypnout a začít znovu.

VOLBA KANÁLU

1 2

Pokud je Rodičovská jednotka 
zapnuta a Dětská jednotka vypnuta:

•	 Displej nezobrazí číslo kanálu, 
ale ikona dětské jednotky bude 
blikat.

•	 Po 1 minutě Rodičovská 
jednotka začne pípat. Interval 
opakovaného pípání je 5 sekund. 
Po 1 minutě pípání se Rodičovská 
jednotka sama vypne.

1) Stiskněte a podržte výběrové tlačítko 
pro vstup do režimu kanálu (cH).

2) Stisknutím jednoho z tlačítek se šipkou 
nahoru nebo dolů změníte kanál. 
K výběru je 8 kanálů (c1 až c8)

3) Stiskněte znovu tlačítko Select pro 
potvrzení vašeho výběru kanálu.

 POZNÁMKA : 
 V případě, že přenos není jasné, nebo uslyšíte  
 rušivé zvuky, můžete změnit kanál.

1
2

3

PRO VÝBěR KANÁLU:

V případě, že je ztracené spojení mezi 
2 jednotky (viz řešení problémů):

•	 Ikona spojení, Out-of-range “mimo 
dosah” (pokud je aktivována) 
bude blikat na displeji a rodičovská 
jednotka pípá.

14



Přenos zvuku (VOX)  

Dětská jednotka:  
Objeví se u nastavení pro dětskou 
jednotku

Out-of-Range - Mimo-dosah:  
Signalizuje ztrátu spojení mezi 
Dětskou a Rodičovskou jednotkou

Rodičovská jednotka:  
Objeví se u nastavení pro 
Rodičovskou jednotku

Zobrazení teploty:  
Indikuje teplotu v místnosti

Nízká teplota:  
Objeví se, když je upozornění na 
teploty aktivováno (ON)

Vysoká teplota:  
Objeví se, když je upozornění na 
teploty aktivováno (ON)

Zobrazení kanálu:  
Indikuje vybraný kanál

Ikony režimu Alarm:  
Indikuje zvolený režim alarmu

  Zvukový alarm

  Zvukový alarm 
  a vibrace

  Vibrace

Hlasitost/VOX úroveň citlivosti: 
Indikuje úroveň hlasitosti 
a VOX citlivosti.

DŮLEŽITÉ IKONY

Ikony Detekčního režimu:  
Indikuje vybraný režim detekování:

  Pouze POHYB

  Pouze ZVUK

  ‘TIc’, ZVUK & POHYB 

  ZVUK & POHYB

  ‘TIc’ & POHYB

Ikony stavu Baterií: 
Indikují úroveň nabití baterií

  Vybité

  1/2

  Nabité 

animace ikony 
při nabíjení
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5.1 - MENU - PŘÍSTUP A ZMěNA NASTAVENÍ 

KROK 5 - TESTOVÁNÍ A SEZNÁMENÍ SE S MONITOREM

angelcare® Monitor může být použit s přednastavením, továrním nastavením, nebo si 
můžete také upravit nastavení podle svých preferencí.

Nastavení funkcí je přístupné přes tlačítko MENU.  
Funkce menu jsou ve smyčce. Pokaždé, když krátce stisknete tlačítko menu, přesunete se 
na další funkce MENU. Funkce menu jsou v následujícím pořadí:

TISKNI 1 x:  ‘TIc’, Pohyb & Zvuk ................. STEP 5.2 & STEP 5.3

TISKNI 2 x:  Out of Range (kontrola spojení) ..... STEP 5.4

TISKNI 3 x:  Přenos zvuku ....................... STEP 5.5

TISKNI 4 x: alarm ............................... STEP 5.7

TISKNI 5 x:  Teplota ............................. STEP 5.9

Veškeré změny a úpravy 
provedené v hlavním menu 
a sub-menu se neaktivuje, 
dokud nejsou potvrzeny 
stiskem tlačítka SELECT 
a potom tlačítkem EXIT. 

POZNÁMKA:
Tím, že stisknete tlačítko MENU, budete neustále 
v pohybu ve smyčce. Jakmile jste si vybrali vaše 
oblíbené nastavení, musíte stisknout SElEcT a pak 
EXIT nebo změny nebudou uloženy.

5.2 - SNÍMACÍ PODLOŽKY 

FUNKCE SNÍMÁNÍ POHYBŮ:

‘TIC’: Umožňuje detekovat pohyb dítěte, 
stejně jako slyšet TIc zvuk při každém 
pohybu. (Tuto funkci lze aktivovat pouze 
ve spojení s funkcí pohybu).

Pouze ZVUK: Umožňuje detekovat 
POUZE zvuky dítěte. Detekce pohybu 
bude deaktivován. 

Pouze POHYB: Umožňuje detekovat 
pohyby dítěte se zvukem TIc.

DŮLEŽITÉ
Při provádění úprav v Menu, nebo 
Sub-menu se žádný zvuk nepřenáší do 
přijímače. Všechny výstražné signály a 
alarmy pohybů jsou dočasně vypnuty, 
a to i v případě, že byly povoleny před 
vstupem do nastavení.

DŮLEŽITÉ
Během nastavování v MENU, nebo 
Sub-MENU, je přenos zvuku mezi 
jednotkami dočasně deaktivován.
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V PŘÍPADě, ŽE ALARM NEZAZNÍ

•	 Vyhněte se kontaktu s postýlkou  , když je monitoring pohybů v provozu, nebo odejděte 
z místnosti v případě dřevěné podlahy.

•	 Postýlku přemístěte k nosné zdi.
•	 Nastavte citlivost senzorových Snímacích podložek.

5.3 - ZMěNA POHYBOVÝCH A ZVUKOVÝCH MONITOROVACÍCH FUNKCÍ

1) Krátce jednou stiskněte tlačítko MENU 
zobrazí se blikající ikony.

2) Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte režim 
detekce.

3) Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení 
vašeho výběru. 

4) Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte další 
volby, nebo EXIT, pokud chcete ukončit 
programování.

1) Položte ruku lehce na matraci.

Na displeji zobrazený indikátor, 
ikona kyvadla, se bude pohybovat, 
jak budete pohybovat rukou a 
spustí se zvuk tikání “TIc”.

2) Sundejte ruku z matrace (podložek). 
Po 15 sekundách se ozve znovu zvuk 
budíku “tic”, a po 5 sekundách zazní 
alarm pohybu.

3) Opakujte pohyb ruky lehce ve všech 
čtyřech rozích matrace. alarm bude 
umlčen. 
Ujistěte se, že indikátor pohybu Dětské 
jednotky (kyvadlo) opět a stále bliká.

1 2

NASTAVENÍ DETEKČNÍHO REŽIMU:

TESTOVÁNÍ SNÍMACÍCH PODLOŽEK: 
režim pohybu, nebo “Tic” je Třeba akTivovaT:

POHYBOVÝ ALARM
•	 Pokud není detekován pohyb, po 15 sekundách uslyšíte 1x “TIc” pre-alarm zvuk z dětské jednotky.

•	 Pokud po dalších 5 sekundách stále není detekován pohyb, z reproduktorů Rodičovské a Dětské 
jednotky se ozve hlasitý varovný signál.

•	 Ikona Dětské jednotky bliká na displeji Rodičovské jednotky

•	 Zelené světlo na Dětské jednotce zhasne, jako indikace nulového pohybu.

3

2

1

POZNÁMKA:
Pokud tisknete tlačítko MENU příliš dlouho, přístroj 
přejde do režimu připojování a ikona satelitu - 
Out-of-Range začne blikat. Pokud k tomu dojde, 
vyčkejte 20 sekund a poté stiskněte tlačítko MENU 
a začněte znovu.

 Movement Only

 Sound Only

 ‘TIc’, Sound & Movement

 Sound & Movement

 ‘TIc’ & Movement
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ZASTAVENÍ ALARMU

Položte ruku na 
matraci.

Tiskněte 
libovolné 

tlačítko pro  
HOlD funkci 

(viz 5.8)

Vypněte (OFF) 
dětskou jednotku

nebo nebo

Můžete nastavit ovladačem na Dětské 
jednotce, z méně citlivé na velmi citlivé. 
Ovladač je umístěn na zadní straně.

 POZNÁMKA:
 Pokud jste se setkali s falešnými poplachy,  
 upravte citlivost.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI SNÍMACÍCH PODLOŽEK: 

5.4 - NASTAVENÍ KONTROLY SPOJENÍ (OUT-OF-RANgE) 

DŮLEŽITÉ
•	 Snímací podložky nejsou určeny pro použití s   dospělými, dětmi a kojenci staršími než 

24 měsíců.
•	 Jakmile skončíte s monitoringem pohybů, prosím, vyjměte snímací podložky z dětské 

postýlky a uložte je pryč. 

Pro optimální výsledek začněte s nastavením 
na 3. stupni úrovně citlivosti a pak citlivost o půl 
stupně zvyšujte nebo snižuje podle potřeby.

Váš monitor má funkci, která vám oznámí, kdy spolu obě jednotky nekomunikují. 
Out-of-range (bez spojení) události mohou být způsobeny vzdáleností, nebo 
fyzikálním rušením.

DOSAH: 

cca až 250 m (ve volném prostoru)
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AKTIVACE FUNKCE:

DŮLEŽITÉ
Je-li funkce aktivována a vypnete Dětskou jednotku (OFF), alarm Out-of-range bude 
znít a/nebo Rodičovská jednotka vibrovat (v závislosti na režimu alarmu). 
Zapněte znovu jednotku pro aktivaci - navázání spojení.

1

2

ON

OFF

1) Stiskněte tlačítko MENU 2 krát.

Indikátor Out-of-Range (satelit)  
bude blikat.

2) Šipkami NaHORU / DOlŮ funkci 
aktivujete/deaktivujete.

3) Stiskněte tlačítko SElEcT a poté EXIT 
pro potvrzení volby. 

OUT-OF-RANgE ALARM
•	 alarm se aktivuje, pokud spolu vaše dvě jednotky nekomunikují.

•	 Rodičovská jednotka vydá dvojité pípnutí každých 8 sekund.

•	 Out of Range ikona (satelit) na displeji bude blikat.

Out-of range Ikona bude také blikat, 
když se mění kanál, nebo 
je jednotka v režimu párování.

UKONČENÍ ALARMU OUT-OF-RANgE:

Stiskněte na 2 sekundy 
tlačítko ON/OFF na 
rodičovské jednotce

nebo
Zapněte Dětskou 
jednotku (I)

3

5.5 - PŘENOS ZVUKU (VOX)

Váš monitor je pouze “Sound activated”. To znamená, že se bude vysílat zvuk pouze tehdy, 
je-li zvuk zachycen. Monitor detekuje i ty nejjemnější úrovně pláče. 

Pro šetření energii se po 10 sekundách přenos zvuku zastaví, pokud není detekován žádný 
zvuk. Jakmile je zvuk detekován, automaticky se aktivuje vysílání.

TESTOVÁNÍ ZVUKU:

Požádejte někoho, ať mluví do Dětské 
jednotky, nebo ji umístěte v blízkosti 
zapnutého rádia.

POKUD NESLYšÍTE ZVUK:

•	 Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky 
zapnuty.

•	 Ujistěte se, že obě jednotky jsou 
zapojeny do fungující elektrické zásuvky.

•	 Zkontrolujte, zda jsou baterie v obou 
jednotkách (vyměnit nebo dobít podle 
potřeby na jednotku).

•	 Přineste Rodičovskou jednotku blíže k 
Dětské jednotce.

•	 Zvyšte citlivost mikrofonu.

DŮLEŽITÉ
aby se zabránilo akustické zpětné vazbě 
(pískání), držte obě jednotky od sebe 
nejméně 3 m.
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NASTAVENÍ HLASITOSTI DOČASNě  NěMÝ  REŽIM 

Zesilovat

Zeslabovat

Stiskněte SOUND/OFF 
tlačítko pro umlčení 
zvuku 
(viz  5.6). 

NASTAVENÍ CITLIVOSTI ZVUKU (VOX):

citlivost mikrofonu je nastavitelná a má čtyři úrovně (nejcitlivější je
stupeň 4). To znamená, že zvuk bude vysílat pouze na základě úrovně, které jste nastavili.

5.6 - DOČASNě UMLČET

Umožňuje, aby se monitor nacházel v 
dočasném němém režimu MUTE.

AKTIVACE: 
Stiskněte SOUND/OFF tlačítko.

DEAKTIVACE: 
Stiskněte opět SOUND/OFF tlačítko  
pro odposlech zvuků.

POZNÁMKA:
Během aktivované funkce 
MUTE bude na displeji 
blikat ikona zvukového 
režimu.

Po 2 minutách se funkce zvuk 
automaticky obnoví.

Stisknete-li příliš dlouho tlačítko 
SOUND ON / OFF vypne se 
Rodičovská jednotka.

1) Stiskněte MENU tlačítko 3 krát.

Objeví se indikátor - stupnice.

2) Šipkami vyberte požadovanou úroveň 
citlivosti mikrofonu.

3) Stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 

VOX 
Sensitivity 
level  
(4 levels)
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1) Stiskněte a držte tlačítko šipky dolů 
na 2 sekundy.

Hold ikona se objeví na displeji a z přístroje 
se ozve dvojité pípnutí každou minutu, aby 
vám připomněl, že váš monitor je “v pořadí”.

2) Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko 
šipky dolů na 2 sekundy.

5.7 - NASTAVENÍ ALARMŮ

Umožňuje vybrat preferovaný režim alarmu. 

DŮLEŽITÉ
Vibrace budou fungovat, když jsou 
aktivovány následující funkce alarmu:

•	 Out-of-range
•	 Teplotní poplach
•	 Žádná detekce pohybu po dobu 20ti 

sekund.

Zvukový alarm nahradí režim vibrací, 
když se rodičovská jednotka nabíjí.

Zvukový alarm

Zvukový alarm 
a vibrace 

Pouze vibrace 
alarm zní pouze na Dětské 
jednotce. 

1

2

1) Stiskněte MENU tlačítko 4 krát.

Ikona Dětské jednotky 
bude blikat.

2) Pomocí šipek vyberte požadovaný režim 
alarmu.

 POZNÁMKA:
 Vibrační režim není k dispozici v některých       
zemích.

5.8 - HOLD 

Umožňuje dočasně deaktivovat funkci monitoring pohybů. 

1

2

DŮLEŽITÉ
Když je monitor v režimu HOlD, alarm pohybů a zvuk jsou deaktivovány. Když je 
monitor v režimu jen pro zvuk, funkci HOlD nelze aktivovat.

DŮLEŽITÉ
Když váš monitor je “v pořadí” (on HOlD), funkce detekce pohybu a alarm jsou vypnuté. 

DŮLEŽITÉ
Když v menu nebo submenu režimu se nevyslovíte, alarm nebo vibrace z rodičovské 
jednotky nebo mateřské jednotky zní i v případě, že byly aktivovány před stisknutím 
tlačítka režimu menu nebo sub-menu.
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5.9 - TEPLOTA

AKTIVACE ALARMU TEPLOTY:

NASTAVENÍ ROZSAHU TEPLOT: 1) Stiskněte MENU tlačítko 5 krát.

Indikátor teploty (nízká a vysoká), 
se objeví.

2) Pomocí šipek funkci zapněte - ON.

3) Stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 

4) Stiskněte tlačítko MENU, objeví se 
sněhová vločka (ikona nízké teploty).

5) Stiskněte šipky pro nastavení LOW  
teplotního alarmu (5 až 19˚celsia)

6) Stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 

7) Stiskněte tlačítko MENU, objeví se 
sluníčko (ikona vysoké teploty).

8) Stiskněte šipky pro nastavení HIgH 
teplotního alarmu (22 až 40˚celsia).

9) Stiskněte SELECT a pak EXIT pro 
potvrzení volby a ukončení. 

TEPLOTNÍ ALARM

•	 alarm se aktivuje, když teplota dosáhne maximální nebo minimální nastavené teploty.

•	 Rodičovská jednotka vydá tři po sobě jdoucí pípání, každých 5 sekund, pokud se teplota nevrátí do 
nastaveného rozmezí teplot. Na displeji bliká alarmu odpovídající ikona - vločka, nebo sluníčko.

1) Stiskněte MENU tlačítko 5 krát.

Indikátor teploty (nízká a vysoká), 
se objeví.

2) Pomocí šipek funkci zapněte nebo 
vypněte  
ON or OFF.

3) Stiskněte SELECT pro potvrzení volby. 

1

2

1

3

6 9

4 7

2

5 8

22



Detekční režim:  
Zvuk & Pohyb

Teplotní jednotky: celsius

 
Teplotní alarm: VYPNUTO 
Teplotní alarm Nastavení:  
High 30 oc  
Low: 19 oc  

Alarm: Pouze zvuk 

Out of Range: VYPNUTO

Přenos zvuku (VOX): ZaPNUTO

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

NYNÍ JSTE PŘIPRAVENI  
POUŽÍT SVŮJ MONITOR

angelcare® Monitor může být použit s přednastaveným továrním nastavením, nebo si 
můžete upravit nastavení podle svých preferencí.

DŮLEŽITÉ
•	 Otestujte svůj monitor před prvním použitím.
•	 Testujte monitor pravidelně, abyste se ujistili, že funguje správně. 
•	 Otestujte si monitor pokaždé, když budete přenášet snímací podložka na jiné místo. 
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KROK 6 - AKTIVACE A DEAKTIVACE, DALšÍ FUNKCE

angelcare® Monitor může být použit s pre-program, tovární nastavení, nebo si můžete 
také upravit nastavení podle svých preferencí.

Veškeré změny a úpravy 
provedené v hlavním 
menu a sub-menu se 
neaktivuje, dokud je 
nepotvrdíte stiskem 
tlačítka SELECT a potom 
tlačítko EXIT. 

DŮLEŽITÉ
Při procházení Menu, nebo Sub-menu 
se nepřenáší žádný zvuk do přijímače. 
Všechny ostatní výstražné signály a 
alarm pohybů jsou dočasně vypnuty, 
a to i v případě, že jsou povoleny před 
vsupem do menu nebo Sub-menu.

6.1 - PAgER

Umožňuje lokalizovat rodičovskou 
jednotkou.

VYHLEDÁNÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY:

Stiskněte krátce tlačítko Pager na zadní 
straně Dětské jednotky. Rodičovská 
jednotka se ozve pípáním.

ZASTAVENÍ ZVUKU PAgERU:

Stiskněte hlavní vypínač 
na Rodičovské jednotce

Posuňte tlačítko Noční světlo na dětské 
jednotce. 

6.2 - NOČNÍ SVěTLO
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3

4

1) Vypněte a zase zapněte Rodičovskou 
jednotku. Na displeji se zobrazí “- -” a 
symbol pro stanici bliká.

2) Stisknutím a podržením tlačítka MENU 
na 3 sekundy, vstoupíte do režimu 
párování (uslyšíte zvukový signál a ikona 
antény bliká za 15 sekund).

3) Pro nastavení vysílače do režimu 
připojení, stiskněte tlačítko pageru 
(na zadní straně rekordéru) a držte je 
stisknuté 4 sekundy. Na displeji bude 
blikat ikona pohybu. Ozve se pípnutí, 
jakmile je spojení kompletní. 

  POZNÁMKA:  
  Pokud krok 3 nestihnete, Rodičovská 
jednotka ukončí připojování a musíte celý proces 
párování opakovat od začátku znovu.

4) Po připojení - spárování - jednotek, 
rodičovská jednotka vydá potvrzovací 
tón a zobrazí číslo kanálu, které bude 
po pár vteřinách nahrazeno teplotou 
(normální obrazovka) 

1

2

POZNÁMKA:  
V případě, že TIc bliká, nemačkejte tlačítko 
“Pager” nebo spojení může být přerušeno.

ZTRÁTA SPOJENÍ 

V případě ztráty spojení, vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem je třeba nejprve snížit. 
Ujistěte se, že vysílač i přijímač jsou zapnuty a znovu připojeny. Pokud ještě není spojení a 
jednotky jsou v dosahu, k obnově spojení postupujte následovně.

ŘEšENÍ PROBLÉMŮ

PÉČE O NABÍJECÍ BATERIE

•	 (Při vypnuté Rodičovské jednotce) Ujistěte se, že jste baterie plně nabíjeli po dobu 15-ti 
hodin před jejich prvním použitím. 

•	 chcete-li získat maximální životnost baterie, je doporučeno, aby byly Baterie pravidelně 
zcela vybité. Pokud jsou baterie stále nabíjeny v nabíjecí stanici, může to vést ke ztrátě 
výkonu. Pokud přijímač nepoužíváte, vypněte jej, prosím. 

•	 Použití nevhodných baterií může negativně ovlivnit výkon vašich monitorů. V případě, že 
nebudete spokojeni s výkonem vašeho přijímače / monitoru, vyměňte dobíjecí baterie za 
nové (3 ks dobíjecí baterie NiMH). 

•	 Doporučuje se vyměnit baterie za 6 měsíců.

Spárování, obnova spojení:
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FALEšNÉ ALARMY

•	 Prověřte zapojení a spojení konektorů kabelů od Snímacích podložek a do Dětské 
jednotky. Vypojte a znovu připojte kabel.

•	 Ujistěte se, že není žádná lůžkovina mezi matrací a Snímací podložkou. 
•	 V případě, že postýlka má pružinovou nebo lamelovou základnu, umístěte sololitovou 

desku mezi základu postýlky a Snímací podložky, o velikosti min. 33 cm x 60 cm a 
tloušťce 6 mm.

•	 Ujistěte se, že Snímací podložky jsou instalovány v souladu s požadavky na nastavení. 
Možná budete muset zvýšit citlivost, přejděte ke kroku 5.3.

ALARM SE NESPOUšTÍ

•	 Vyvarujte se kontaktu s postýlkou  , když je monitor zapnutý.
•	 Umístěte postýlku u pevné nosné stěny, aby snímací podložka nedetekovala pohyby 

mimo postýlku.
•	 Možná budete muset zvýšit citlivost, přejděte ke kroku 5.3.

ŽÁDNÝ ZVUK SE NEPŘENÁšÍ

•	 Ujistěte se, že obě jednotky jsou zapnuté (ON).
•	 Zkontrolujte, zda nedošlo ke ztlumení hlasitosti na Rodičovské jednotce. Pro zvýšení 

hlasitosti přejděte ke kroku 5.5.
•	 Zkontrolujte displej Rodičovské jednotky, zda nebliká ikona režimu dočasného umlčení 

MUTE (hlavička) namísto režimu ON. Deaktivujte funkci MUTE podle kroku 5.6. 
•	 Pokud jsou jednotky bez zdroje napájení, zkontrolujte/vyměňte baterie v obou 

jednotkách. Zkontrolujte, jestli pracují ac adaptéry - změňte elektrickou zásuvku.
•	 Přibližte Rodičovskou a Dětskou jednotku blíže k sobě.

DěTSKÁ JEDNOTKA - KONTROLKA NAPÁJENÍ NESVÍTÍ (ZELENÉ SVěTLO)

•	 Posuňte přepínačem za levým křidélkem do polohy ON.
•	 Zkontrolujte připojení ac adapteru (případně změňte zásuvku), polaritu a stav baterií.

šPATNÝ PŘÍJEM

•	 Přibližte jednotky k sobě.
•	 Změňte polohu jedné, nebo obou jednotek.
•	 Umístěte jednotky na rovný povrch mimo dosah dítěte.
•	 Vyměňte baterie nebo nabijte Rodičovskou jednotku.

RUšENÍ, ZKRESLENÍ, ELEKTROSTATIKA (Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ, TELEFONŮ, VYSÍLAČEK...)

•	 Otočte Rodičovskou jednotku, nebo ji přesuňte pryč od zdroje rušení.
•	 Zkuste jiný kanál, viz Step 4.

AKUSTICKÁ ZPěTNÁ VAZBA (HLASITÉ ZVUKY VYSÍLANÉ Z RODIČOVSKÉ JEDNOTKY)

•	 Přesuňte jednotky dále od sebe (alespoň 3 m od sebe).
•	 Snižte hlasitost na rodičovské jednotce.

DISPLEJ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY JE ČERNÝ (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA JE VYPNUTA)

•	 Zapněte Rodičovskou jednotku stisknutím a podržením hlavního vypínače (I).
•	 Vyměňte baterie nebo nabijte Rodičovskou jednotku.
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Pokud narazíte na problém, který není uveden v této příručce, prosím, 
NEVRacEJTE produkt v prodejně. Pokud nejste zcela spokojeni, nebo máte 
nějaké dotazy, prosím, kontaktujte nás: 

Česká Republika:  info@angelcare.cz
Other countries: please contact angelcare@cdeinc.ca 

Můžeme mít jednoduché řešení vašeho problému.

OMEZENÁ ZÁRUKA

angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto produktu, tj. angelcare® monitor pohybu a 
zvuku (model ac403), že je bez jakýchkoli materiálových a výrobních vad po dobu dvou 
(2) let (akumulátory nejsou součástí dodávky) od data původního nákupu. Pokud tento 
monitorovací systém nedokáže správně fungovat, pokud se používá podle pokynů za 
normálních podmínek ve lhůtě dvou let bude angelcare® buď opraven, nebo vyměněn 
za výrobek, dle našeho uvážení, zdarma. Obraťte se prosím na svého prodejce.

Výrobek musí být doprovázena originálním balení, dokladem o koupi, a to buď kupní 
smlouvou, nebo jiným dokladem a že je monitorovací systém v záruční době. angelcare® 
ponese náklady na opravu nebo výměnu produktu a odeslání zpět k vám.

Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl poškozen v důsledku nesprávné údržby, 
manipulace, nehody, nesprávného napájecího napětí nebo jakékoliv jiné formy zneužití. 
Záruka je také neplatná, pokud vlastník výrobek opravuje, nebo modifikuje jakýmkoliv

způsobem. Angelcare® nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody v 
souvislosti s používáním tohoto výrobku. Ostatní záruky se vylučují, vyjma těch, 
popsaných výše. Žádné jiné záruky nejsou poskytovány. Záruky platné ze Zákona tímto 
nejsou dotčeny.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou angelcare značkové, 
nebo na problémy, které vyplývají z použití, které není v souladu s Návodem k obsluze 
výrobku, nedodržením pokynů výrobku, nebo problémy způsobené použitím příslušenství, 
částí nebo součástí, které nebyly dodány od angelcare.

Existují ZÁRUČNÍ PODMÍNKY každé země. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOlUJÍ vyloučit 
náhodné, NEBO NÁSlEDNÉ ŠKODY, takže TaTO OMEZENÍ NEMUSÍ PlaTIT.  
NEJSME v jakékoliv formě STEJNĚ ZODPOVĚDNI za jakékoliv následky vyplývající z použití 
tohoto produktu.

Záruky, vyplývající z platné legislativy České republiky, nejsou výše uvedeným článkem 
dotčeny.

DŮLEŽITÉ! 

Tento angelcare® baby monitor spadá pod osobní péči. prosím, nevracejte tento produkt  
do obchodu, máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na svého 
prodejce, než produkt vracet. 
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TECHNICKÁ DATA

Dosah:  
Otevřené pole : až 250 m

Počet kanálů:  
8 channels.

Napájení:  
4 aaa alkalické baterie (nepřiloženo)  
nebo 100-240V ac/7,5V Dc adapter  
pro Dětskou jednotku.

3 aaa dobíjecí baterie 
a  100-240V ac/7,5V Dc adapter  
pro Rodičovskou jednotku.

Upozornění: Pro snížení rizika úrazu 
elektrickým proudem, nevystavujte tento 
přístroj dešti nebo vlhkosti.

Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně 
baterií. Přiložené baterie jsou: 
3 aaa NIMH dobíjecí baterie, výrobce GPI 
INTERNaTIONal lIMITED (GN60aaaHc, 
1.2V 600mah), nebo výrobce HIGHPOWER 
TEcHNOlOGY cO., lTD (HFR-44aaaJ600, 
1.2V 600mah). 

ErP KONFORMITA

SOUTH aFRIca-BRaZIl-EcUaDOR-EUROPEaN UNION
Používejte napájení pouze značky angelcare® Napaječ model T07505V001
 
GERMaNY
Use only angelcare® Brand power supply-model number T07505F002
 
aUSTRalIa
Use only angelcare® brand power supply-model number T07505S002
 
NORTH aMERIca
Use only angelcare® brand power supply-model number T07505U002
 
UK-MalTa-aSIa-cYPRUS
Use only angelcare® brand power supply-model number T07505B001

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Toto elektronické zařízení obsahuje opakovaně použitelný materiál a nesmí být 
likvidován s domovním odpadem. Prosím, odneste jej do sběrného místa pro elektrická 
a elektronická zařízení (vyžádejte od místního úřadu pro podrobnosti).

Výměna možná pouze za 3 AAA NiMH 
dobíjecí baterie.

Baterie:

•	 NIKDY	nemíchejte	staré	a	nové	baterie.
•	 NIKDY	nemíchejte	standardní	alkalické  
 (carbon-zinc)  a  dobíjecí baterie  
 (Nicd, NiMH, etc).

Přenosy: 
2,4 GHz   přenos dat z RJ do DJ 
864 MHz  přenos z DJ do RJ (Evropa) 
asie / afrika a na frekvenci 927 MHz pro Severní ameriku / 

Ekvádor / Oceánii.

Tímto angelcare Monitors Inc. prohlašuje, 
tento baby monitor je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5 / ES. 

EU prohlášení o shodě je možné získat 
prostřednictvím místního distributora. 
Podívejte se prosím na adresu v této 
příručce. 
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www. angelcare.cz 
www.angelcarebaby.com


