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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  



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

 VAROVÁNÍ

1. VŽDY nezapomeňte okamžitě zkontrolovat dítě, kdykoli zazní alarm.
2. Kabely uchovávejte mimo dosah jakýchkoli dětí.
3. Používejte POUZE nabíječky a napájecí adaptéry, které jsou součástí dodávky. 
Nepoužívejte jiné typy, protože by to mohlo poškodit zařízení a baterii (pokud je 
součástí vašeho modelu).
4. Vyžaduje se montáž dospělými. Při montáži držte malé části mimo 
dosah dětí. 
5. Postupujte podle pokynů a vyzkoušejte tento monitor a jeho funkce, abyste se 
s ním seznámili před skutečným použitím. VŽDY se ujistěte, že vysílač i přijímač 
správně pracují a jsou vzájemně v dosahu - pravidelně a při změně umístění 
jednotky kamery kontrolujte.
6. NEDOTÝKEJTE se kontaktů zástrčky, zejména ostrými nebo kovovými 
předměty. 
7. NEPOUŽÍVEJTE chůvičky v blízkosti vody. Dbejte na to, aby předměty 
NEPADALY na jednotky a aby tekutina nevnikla do jednotek. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

8. Monitor udržujte MIMO dosah zdrojů tepla (kamna, radiátory atd.). 
Teplo může poškodit jednotky, nebo elektrické součásti.
9. VŽDY položte kameru i rodičovskou jednotku na rovný pevný povrch 
ve svislé poloze, která umožňuje správnou VENTILACI. NEPOKLÁDEJTE 
na pohovky, polštáře, postele atd., Které by mohly blokovat ventilaci 
nebo kdekoli, které by tlumily zvuk nebo narušovaly normální proudění 
vzduchu..  
10. Chůvičky lze používat pouze mezi 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F). 

 VAROVÁNÍ a Bezpečnost 
Instrukce - Speciální baterie
11. VŽDY uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.
12. Baterie rodičovské jednotky je vyměnitelná Li-Ion baterie. Používejte 
pouze náhradní baterii doporučenou Angelcare (viz technická 
specifikace). 
•	 Při použití nesprávné baterie nebo nesprávné výměně hrozí nebezpečí 
výbuchu. Správnou instalaci baterie najdete v Uživatelské příručce. 
•	 NIKDY nezkratujte napájecí svorky. 

13. NESMÍŠEJTE staré a nové baterie a používejte pouze náhradní baterie 
doporučené společností Angelcare (viz technická specifikace)
14. Baterie zlikvidujte zodpovědně podle uživatelské příručky
15. Před prvním použitím baterii nabíjejte 9 hodin. Během této doby 
musí být monitor VYPNUTÝ.
16. Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní, abyste baterie nezkratovali 
vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky a klíče.. 

17. Vyvarujte se nadměrnému nabíjení, zkratování, zpětnému nabíjení, 
mrzačení nebo spalování baterií, aby se zabránilo jednomu nebo více 
z následujících případů: uvolňování toxických materiálů, uvolňování 
vodíku a/nebo kyslíku, plynu a zvýšení povrchové teploty. 
18. NIKDY se nepokoušejte dobíjet baterie, které nejsou určeny k 
nabíjení. Baterie mohou vytéci (korozivní elektrolyt), nebo explodovat. 
19. Je třeba se vyvarovat nesprávné instalaci baterií. Opačně vložená 
baterie může způsobit nabíjení, což může vést k vytečení nebo explozi. 
20. Vyjměte baterie z jednotek, pokud skladujete produkt déle než 30 
dnů, protože by baterie mohly vytéct a poškodit produkt. Bez náhrady. 
21. Zlikvidujte „mrtvé“ baterie co nejdříve, protože „mrtvé“ baterie pravděpodobně 
vytečou z produktu. Pokud z baterie vytekl elektrolyt, nebo došlo k odvětrání, 
produkt zlikvidujte odpovědně.
22. NEUCHOVÁVEJTE  tento produkt ani  baterie dodané nebo 
určené k použití s tímto produktem v prostředí s vysokou teplotou 
a vysokou vlhkostí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY
23. 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 přenosový kanál.
24. 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.
25. 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.

26. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky nebo při delším 
používání.
27. Servis - NEPOKOUŠEJTE SE opravovat produkt sami, protože při otevírání 
nebo demontáži krytu (s výjimkou dvířek baterií) může dojít k nebezpečnému 
napětí nebo jinému nebezpečí.
28.  Zdroj napájení - viz technické specifikace v této příručce.

 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 nenechte dětem na hraní.

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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29. Přetížení - NEPŘETĚŽUJTE zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely, ani 
integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k poškození a požáru, nebo úrazu 
elektrickým proudem. 
30. 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.
31. Čištění - Před čištěním odpojte všechny jednotky. NIKDY neponořujte žádnou 
část monitoru do vody. Čistěte pouze suchou látkou. 

Model AC510 
Baby Video MonitorSESTAVENÍ

OBSAHUJE:

Rodičovská jednotka 
 s dotykovým displejem

Kamera

Stojan na stůl s 
odnímatelnou kovovou 

koulí na stěnu
(pro Kameru)

Montáž na zeď 
(nutný šroubovák)

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 baterii

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 

Mikrofone

Viditelný zvuk 
- indikátory

Indikátor napájení

Přední strana Zadní strana

Hlasitost +/-
(z boku)

Micro USB konektor 
(na boku)

Stojánek sklápěcí  
(vzadu)

Prostor nabíjecí Li-ion 
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 - NASTAVENÍ KAMERY

2.1 - UMÍSTĚNÍ KAMERY 

Kameru lze instalovat na stěnu (viz součásti) nebo pomocí stolního stojanu. V závislosti na zvolené instalaci budete 
muset použít kovovou kouli z držáku na stěnu.

   

 Place the 
Camera at least 
1 metre from the 

cot

Vzdálenost minimálně 
1 metr
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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. Zobrazování teploty změnou barvy displeje je ve výchozím stavu vypnuto “OFF”. 
Tuto funkci můžete zapnout v Nastavení na Rodičovské jednotce.

 
KAMERA

Přední strana

Reproduktor

Mikrofon

Kamera

Displej teploty 
v pokoji

Micro USB
nabíjecí zásuvka

Zadní strana
Magnet pro sto-
jánek nebo montáž 
na stěnu

HLAVNÍ VYPÍNAČ ON/OFFPárovací tlačítko

KROK 3 - ZAHÁJENÍ MONITORINGU

3.1  ZAPNUTÍ KAMERY

1

ON

OFF

1) Posuňte vypínačem ON/OFF do pozice ON.

3.2  ZAPNUTÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

Vaše 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.

5
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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

DŮLEŽITÉ IKONY INFORMAČNÍHO ŘÁDKU

Ikony Teplotních 
alarmů

Chladno
Horko

Kvalita příjmu

Out-of-Range

Hlasitost

Stav baterie

Plně nabitá baterie 
(zobrazena pouze při 
připojeném dobíjení)

VOX aktivní

Kamera zobrazující 
obraz a zvuk

3.3 - JAK NASTAVIT DATUM

Při první aktivaci Rodičovské jednotky budete požádáni o nastavení data a času pro zaznamenávání údajů o 
teplotě.  Pokud se rozhodnete tento krok přeskočit, můžete se k nastavení kdykoli vrátit přístupem 
do MENU .

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.

3.4 - JAK NASTAVIT ČAS

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.
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KROK 4 - 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

Main settings menu

Show reporting

Camera 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.

4.1 - ZVUK

NASTAVENÍ / ZTLUMENÍ HLASITOSTI (MUTE):

Stisknutím tlačítka pro 
zvýšení / snížení hlasitosti 
upravíte úroveň zvuku.

Pro umlčení zvuku (MUTE), 
tiskněte tlačítko snížení 
hlasitosti opakovaně, 
dokud se nezobrazí symbol 
utlumení.

18°C

Hlasitost

Zoom

Aktivace mikrofonu 
zpětného hovoru 2-Way

Nastavení jasu

Nastavení 

Zobrazení statistiky

Klepněte kdekoliv na 
obrazovku pro přístup 

k funkcím

Návrat do Hlavního menu

Nastavení systému

Kamery

Teploty

Párování jednotek
ULOŽTE
změnu  

v  nastavení
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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  MUTE.
•	 Přibližte Rodičovskou jednotku blíže ke kameře.

4.2 - BATERIE

KONTROLA BATERIE:

Odpojte adaptér od jednotky a 
zkontrolujte indikátor úrovně nabití 
baterie.

1/4 1/2 3/4 plná

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 VYBITÉ BATERIE
•	 Výstraha se aktivuje, když je třeba baterii dobít.
•	 Rodičovská jednotka vydá zvukový signál každých 30 sekund. 
•	 Na displeji se objeví ikona bateriového alarmu.

NYNÍ JSTE PŘIPRAVENI POUŽÍVAT SVŮJ MONITOR
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Hlasitost Rodičovské jednotky:  Level 3 (ze 4)

Hlasitost reproduktoru Kamery:  Level 3 (ze 4)

Jednotky stupnice teploty:  Celsius
Teplotní alarm:  VYPNUTÝ

Digitální ukazatel teploty:  ZAPNUTÝ

Ukazatel teploty změnou barvy:  VYPNUTÝ (Bílá barva)

Monitoring teplot s historií:  VYPNUTÝ

Aktivace přenosu hlasem (VOX):  ZAPNUTÁ 

Citlivost VOXu:  Level 2 (ze 4) 

Šetřič obrazovky aktivní za:  30 vteřin

Jas obrazovky LCD:  Level 3 (z 5)

KROK 5 - AKTIVACE A DEAKTIVACE DALŠÍCH FUNKCÍ

5.1 - OBOUSMĚRNÝ PŘENOS – TWO WAY TALK  (2-WAY)

Vaše Rodičovská jednotka je vybavena funkcí Two Way Talk, která vám umožní mluvit s dítětem, aniž byste s ním 
byli v místnosti. (Zpětný přenos)
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AKTIVACE  2-WAY - MLUVENÍ K DÍTĚTI:

18°C18°C

1

1) Klepněte a držte ikonu Mikrofonu  k aktivaci 
Zpětného přenosu (ikona se zvětší a zmodrá).

2) Uvolněte ikonu Mikrofonu  pro vypnutí funkce 
Two Way Talk. 

HLASITOST REPRODUKTORU KAMERY:

18°C

2
3

1) Klepněte ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte ikonu Kamery  pro vstup do nabídky 
nastavení Kamery. 

3) Kleptěte  nebo  pro úpravu hlasitosti  Two 
Way Talk. Volbu uložte tlačítkem Save. 

5.2 - VOX (AKTIVACE HLASEM) NEBO STÁLÝ PŘENOS

Umožňuje zvolit možnost, jak bude zvuk vašeho monitoru fungovat. Váš monitor je 
přednastaven na „Sound Activated“ (VOX ON). To znamená, že bude vysílat zvuky, pouze pokud je detekuje, na 
základě nastavení úrovně citlivosti. Z důvodu úspory energie se přenos zvuku zastaví po 10 sekundách, pokud 
není detekován žádný zvuk. Jakmile je detekován zvuk, přenos se automaticky aktivuje. Nebo můžete přepnout na 
„Continuous Sound“ (VOX OFF). Monitorování zvuku je nepřetržitě zapnuto a zachycuje všechny zvuky.

POZNÁMKA: 
Deaktivací VOX se zapne stálý přenos zvuku Continuous Sound.

AKTIVACE / DEAKTIVACE VOX:

18°C

2

3

1) Klepněte ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte ikonu Kamery  pro vstup do nabídky 
nastavení Kamery. 

3) Klepnutím na přepínací tlačítko VOX aktivujete 
/ deaktivujete funkci VOX.  Poté klepnutím na 
tlačítko Uložit potvrďte nastavení.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI ZVUKU (VOX):

18°C

2

3

1) Klepněte ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte ikonu Kamery  pro vstup do nabídky 
nastavení Kamery. 

3) Kleptěte  nebo  pro úpravu úrovně citlivosti 
VOXu. Poté klepnutím na tlačítko Uložit potvrďte 
nastavení.

5.3 - ZOBRAZENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI

9
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ZMĚNA STUPNICE CELSIUS NA FAHRENHEIT :

 

18°C

2

3

1) Klepněte na ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte na ikonu Teploměru  pro vstup do 
nabídky nastavení teploty.

3) Klepněte na ikonu Upravit  pro změnu v 
nastavení teplot.

                

18°C

4 4) Přepínačem Jednotky zobrazování teploty 
vyberte mezi °C nebo °F.  Volbu uložte tlačítkem 
dole Uložit.

TEPLOTNÍ ALARM

•	 Varování se aktivuje, když teplota dosáhne nastaveného teplotního 
maxima nebo minima.

•	 Rodičovská jednotka bude vydávat 4 pípnutí, každých 5 vteřin. 

•	 Na displeji se objeví ikona Teplotního alarmu.

AKTIVACE / DEAKTIVACE VÝSTRAHY POKOJOVÉ TEPLOTY:

18°C

2
3

1) Klepněte na ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte na ikonu Teploměru  pro vstup do 
nabídky nastavení teploty.

3) Klepněte na ikonu Upravit  pro změnu v 
nastavení teplot.

              

19 30

18°C

4

5

4) Klepnutím na přepínač teplotního alarmu 
aktivujte funkci alarmu (přepínací tlačítko se 
změní na modré).

5) Nastavte dolní a horní teplotní limit klepnutím na 
šipky nahoru / dolů .  Volbu uložte tlačítkem 
dole Uložit.

AKTIVACE / DEAKTIVACE REŽIMU ZOBRAZENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI  ZMĚNOU BARVY:
Uživatelské zobrazování LCD displeje na Kameře. Můžete funkci zcela vypnout, nebo nastavit jeho vybarvování. 
Při této možnosti se číslice teploty rozsvítí barevně, když teplota klesne nad, nebo pod vaše preference. Pokud je 
teplota příliš vysoká, LCD obrazovka je červená, modrá, je-li příliš studená a bílá, je-li teplota okolí optimální.

18°C

2 3

1) Klepněte na ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte na ikonu Teploměru  pro vstup do 
nabídky nastavení teploty.

3) Klepněte na ikonu Upravit  pro změnu v 
nastavení zobrazování teploty.
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18°C

4

5

4) Klepnutím na přepínač LCD aktivujte funkci 
zobrazení teploty na Kameře (přepínací tlačítko 
se změní na modré).

5) Klepnutím na přepínač teplotního ukazatele 
aktivujte funkci vybarvování (přepínací tlačítko 
se změní na modré). Volbu uložte tlačítkem dole 
Uložit.

5.4 - ŠETŘIČ OBRAZOVKY (VYPÍNÁNÍ OBRAZU)

Umožňuje nastavit spořič obrazovky a šetřit výdrž baterie. 

18°C

2

1) Klepněte na ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte na ikonu Upravit  pro změnu v 
nastavení šetřiče obrazovky.

00:00:30 00:01:00 00:02:00 00:03:00

18°C

4

3

3) Klepnutím na přepínač Šetřiče aktivujte funkci 
alarmu (přepínací tlačítko se změní na modré).

4) Zvolte časovou prodlevu aktivace šetřiče 
od 30 vteřin do 3 minut. Volbu uložte tlačítkem 
dole Uložit.

RUČNÍ NASTAVENÍ:
Chcete-li ručně aktivovat režim spořiče obrazovky, rychle stiskněte a uvolněte hlavní Vypínač Rodičovské jednotky.

POZNÁMKA: 
Pokud je video v režimu spořiče obrazovky, dotyková obrazovka zčerná. Klepnutím kamkoli na obrazovku se 
vrátíte do režimu Videa.

5.5 - MONITORING TEPLOTY

Sledování teploty v místnosti vám umožní nahlédnout do prostředí miminka během spánku. Systém třikrát každou 
hodinu shromažďuje data a na Rodičovské jednotce lze zobrazit  souhrnnou zprávu.

AKTIVACE / DEAKTIVACE MONITOROVÁNÍ TEPLOTY:

DŮLEŽITÉ
Abyste mohli zaznamenávat údaje o teplotě, ujistěte se, že jste nastavili datum a čas v krocích 3.3 a 3.4.

Funkce grafu není k dispozici během prvních 20 minut používání, protože systém shromažďuje první 
sadu dat k zobrazení. Během této doby nebude grafická ikona funkční  

18°C

2

1) Klepněte na ikonu Nastavení  na displeji.

2) Klepněte na ikonu Upravit  pro změnu v 
nastavení monitoringu teplot.

11
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18°C

3
3) Klepnutím na přepínač Monitoringu aktivujte 

funkci (přepínací tlačítko se změní na modré).

     

18°C

45

4) Klepnutím na ikonu Koše  vymažete předchozí 
uložená data. Pokud dosud nebyla uložena žádná 
data, nebude tato možnost k dispozici (tato možnost 
nebude k dispozici prvních 20 minut od 
aktivace této funkce).

5) Klikněte na šipku zpět  pro zrušení mazání 
dříve uložených dat grafu. Vrátíte se na předchozí 
obrazovku.

PROCHÁZENÍ ZPRÁV O TEPLOTĚ:

 

18°C

1
1) Klikněte na ikonu Grafu    na displeji.

25°C

2

3

2

2) Šipkami můžete procházet zobrazenými zprávami 
hodinu po hodině, nebo den za dnem.

3) Klikněte na šipku zpět    pro návrat do režimu 
videa.

5.6 - JAS OBRAZU

Umožňuje upravit jas obrazovky LCD na rodičovské jednotce.

12



18°C1 1) Klepněte na ikonu jasu  
  /   snižujete/zvyšujete úroveň jasu.

2) Opět klepněte na ikonu jasu  pro návrat do 
hlavní nabídky.

5.7 - DIGITALNÍ ZOOM

Umožňuje přiblížení na dvojnásobek normálního zobrazení. 

                

18°C

1
1) Klepněte na ikonu Lupa  pro aktivaci 

přiblížení (zoom).

  

18°C
2 2) Pomocí kláves se šipkami můžete přiblížit to, co 

chcete vidět blíže.

3) Klepnutím kamkoli na obrazovku, kromě šipek, se 
vrátíte do hlavní nabídky. Obraz zůstane přiblížený. Po 
přiblížení bude ikona lupy modrá.

               

18°C

4

4) Klepněte na modrou ikonu Lupa  pro návrat 
do normálního režimu obrazu. 
Zoom je deaktivován.

KROK 6 - PŘIDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš monitor Angelcare vám umožňuje přidat další kamery. Chcete-li zjistit, co je ve vaší zemi k dispozici, 
kontaktujte místního distributora.

DŮLEŽITÉ 
•	 Lze připojit a provozovat nejvýše 4 kamery
•	 Zvuk budete moci slyšet pouze z jedné kamery. V rozdělené obrazovce bude zvuk přenášený z rodičovské 

jednotky z čísla kamery zvýrazněného na informačním panelu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PÉČE O VAŠI DOBÍJECÍ BATERII

•	 Před prvním použitím baterii zcela nabijte  9 hodin při vypnuté jednotce.
•	 Chcete-li zachovat maximální životnost baterie, doporučujeme vám baterii pravidelně vybíjet a nepřebíjet (neodpojené nabíjení) 

Rodičovskou jednotku, kterou nepoužíváte, VYPNĚTE. 

13
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ZTRÁTA SPOJENÍ MEZI KAMEROU A RODIČOVSKOU JEDNOTKOU

•	 Pokud se vaše kamera s rodičovskou jednotkou nespáruje automaticky sama, znovu je spárujte podle níže uvedených kroků.

18°C

3

2

1) Vyberte ikonu Nastavení  na displeji.

2) Vyberte ikonu Párování   pro vstup do nabídky párování.

3) Vyberte ikonu Koše  ke zrušení spárování kamery (Camera 1 )
(odpárování). Až se objeví ikona Koše   klepněte  pro nové 
přidání kamery (Camera 1) 
 
 
 

Indikátor napájení rodičovské jednotky 
bude blikat, což znamená, že je v režimu 
připojování (párování).

4) Stiskněte a držte Pause / Pairing tlačítko v pravém horním rohu 
kamery, po dobu 2-3 sekund.

5) Jakmile se objeví ikona Koše  kamera je připojena.

ZVUK SE NEPŘENÁŠÍ

•	 Zkontrolujte úroveň hlasitosti na rodičovské jednotce a kameře a ujistěte se, že jsou nastaveny na odpovídající úroveň.
•	 Zkuste přiblížit rodičovskou jednotku blíže ke kameře, abyste zjistili, zda se ozve zvuk.
•	 Nabijte rodičovskou jednotku. 

SLABÝ PŘÍJEM

•	 Přibližte jednotky k sobě.
•	 Změňte polohu jedné nebo obou jednotek.
•	 Umístěte jednotky na rovnou plochu mimo dosah dítěte.
•	 Nabijte rodičovskou jednotku. 

RUŠENÍ, ZKRESLENÍ, INTERFERENCE  
(Z JINÝCH CHŮVIČEK, BEZDRÁTOVÝCH TELEFONŮ, VYSÍLAČEK, ATD.)

•	 Otočte rodičovskou jednotku nebo ji přesuňte mimo zdroj rušení. 

KVÍLENÍ Z RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (AKUSTICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA)

•	 Přesuňte jednotky dále od sebe (nejméně 3 metry).
•	 Snižte hlasitost na rodičovské jednotce. 

OBRAZOVKA RODIČOVSKÉ JEDNOTKY JE ČERNÁ (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA JE VYPNUTÁ)

•	 Rodičovskou jednotku opět zapněte stisknutím a podržením tlačítka POWER ON / OFF po dobu 2 sekund.
•	 Dobijte rodičovskou jednotku. 

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA NEZOBRAZUJE ZPRÁVY O TEPLOTĚ

•	 Ujistěte se, že je nastaven čas a datum. Viz  KROK 3.3 a 3.4.
•	 Ujistěte se, že jsou aktivovány hlášení teploty. Viz KROK 5.5. 
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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.

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 a ostatní země 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 – LIMITOVANÁ ZÁRUKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
 

Range:  
Otevřené pole (otevřená plocha bez překážek):  
až 250 metrů.

Počet kanálů:  
USA/Canada: 24 kanálů. 
Evropa: 24 kanálů.

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

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.

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 Compliance  
USE ONLY THE FOLLOWING ANGELCARE® BRAND POWER  
SUPPLY MODEL NUMBERS:  
EU (INCLUDIG GERMANY) – MODEL NUMBER: K05S050100G 
UK – MODEL NUMBER: K05S050100B

Značky shody, specifické pro toto zařízení.
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