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1. 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

2. Vždy okamžitě Zkontrolujte své dítě, když zazní pohybový poplach. 

3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, dřez, atd.). 

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

5. Dětskou jednotku vždy položte na rovnou plochu, vertikálně a zajistěte dostatečnou 
ventilaci. Neumísťujte na pohovku, polštář, postel nebo jakýkoli povrch, který by mohl 
bránit volnému proudění vzduchu.

6. Výrobek obsahuje malé části. Montáž provádí dospělá osoba. Opatrně rozbalte a udržujte 
malé části mimo dosah dětí..

7. Přístroj může být používán při pokojové teplotě mezi 10 ° C a 40 ° C.

 UPOZORNĚNÍ PRO POLOŽKY
8. 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  Plánujete-li 
dětskou jednotku a snímací podložku skladovat delší dobu, vyjměte baterie. Použité baterie 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Knoflíková baterie je malá a může způsobit 
utonutí. Vždy udržujte předměty mimo dosah dětí.

9. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9.1 Dbejte upozornění – musí být dodržena všechna upozornění v uživatelské příručce.

9.2 Postupujte podle pokynů – musí být dodrženy všechny pokyny pro provoz a použití..

9.3 Voda a vlhkost – Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte baterie do blízkosti van,  dřezů, 
mytí, nebo jakéhokoliv vlhkého prostředí, jako je i bazén. Dbejte na to, aby v jednotkách 
nebyly žádné předměty a aby žádná kapalina nestříkala otvory do jednotek nebo senzorů.

9.4 Čištění – Před čištěním odpojte jednotky. Neponořujte žádnou část spotřebiče do 
vody. Pro čištění používejte pouze suchou látku. 

9.5 Větrání – nezakrývejte větrací otvory. Dbejte na to, aby byl výrobek během používání 
řádně větrán. Dětskou jednotku nezakrývejte žádným předmětem, například přikrývkou. 
Nevkládejte zařízení do zásuvky nebo na jakékoli místo, které má tlumící zvuk nebo brání 
volnému proudění vzduchu.

9.6 Zdroje tepla – Nepokládejte jednotku na zdroj tepla, jako je radiátor, topení, trouba, 
televize nebo jiné zařízení, které vyzařuje teplo (např. zesilovač). Teplo může poškodit 
zařízení, nebo elektrické části.

9.7 Příslušenství – používejte pouze příslušenství určené výrobcem. Nepokládejte výrobek 
na nestabilní místa, stativ, konzolu nebo stůl. Výrobek může spadnout, způsobit vážné 
poškození dítěte nebo dospělé osoby a vážně poškodit zařízení. Používejte pouze, stativy, 
konzoly nebo psací stůl doporučené výrobcem, nebo prodávané s výrobkem. Instalace 
výrobku musí být vždy provedena v souladu s pokyny výrobce.

9.8 Údržba – Nepokoušejte se výrobek opravovat sami, protože otevření nebo sejmutí víka 
(kromě dvířek baterie) vás může vystavit nebezpečnému napájení nebo jinému nebezpečí.

9.9 Náhradní díly – Používejte pouze náhradní díl, který je totožný s výrobcem nebo 
s originálním konstrukčním dílem. Použití neoficiálních náhradních dílů může způsobit 
požár, úraz elektrickým proudem a jiná nebezpečí.

9.10 Použití – tento přístroj je určen pouze jako doplněk práce rodičů. Nenahrazuje 
zodpovědný a přiměřený dohled dospělými osobami a neměl by být používán k jeho 
náhradě. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.

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

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

9.13 Falešné poplachy mohou mít několik příčin. 
- Po odstranění dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnutá. 
- Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matrací. Ujistěte se, že je umístěna na 
plochém a pevném povrchu a logem Angelcare a natištěným textem  nahoru. 
- Je také třeba nastavit úroveň citlivosti. Viz Uživatelská příručka Krok 4,3. 
Vždy okamžitě Zkontrolujte své dítě, když uslyšíte poplach.

9.14 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. 

9.15 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. 

9.16 Snímací podložka je vyrobena z plastu a neumožňuje cirkulaci vzduchu. 
Proto by se mohla v oblasti senzorové podložky vyvinout pod matrací vlhkost. 
Doporučujeme pravidelné otáčení a větrání matrace, aby se zabránilo vzniku plísní. 

10. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

10.1 VŽDY mějte baterie mimo dosah dětí.

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

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

10.4 Nezkratujte napájecí svorky. 

10.5 NEKOMBINUJTE staré a nové baterie v Dětské jednotce

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

10.7 Likvidujte baterie odpovědným způsobem podle Návodu k použití.

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

10.9 Vyjměte baterie z jednotky, pokud produkt skladujete více než 30 dní, protože by 
mohlo dojít k úniku elektrolytu a poškození výrobku. 

10.10 Vyjměte a vyhoďte vybité baterie. Pravděpodobnost výronu elektrolytu a nevratné 
poškození jednotky je vysoké.  Pokud baterie vytekla, nebo se odvzdušnila, poškozenou 
jednotku i baterii zlikvidujte ekologicky.

10.11 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.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

PŘED MONTÁŽÍ A POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE 
VAROVÁNÍ A POKYNY.

IGNOROVÁNÍ VAROVÁNÍ NEBO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ 
ZRANĚNÍ NEBO SMRT NEBO POŠKOZENÍ PRODUKTU.

DESKA SENZORU NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA DOSPĚLÝMI NEBO DĚTMI 
STARŠÍMI 24 MĚSÍCŮ.

NEPOUŽÍVEJTE SENZOROVOU PODLOŽKU KE KONTROLE, ZDA JE DÍTĚ 
V KOLÉBCE..

 UPOZORNĚNÍ
Sestavení by mělo být prováděno dospělým.

Při montáži udržujte malé části mimo dosah dětí.

Angelcare ® je hrdý na všechny své produkty. Pokud nejste 
spokojeni s výrobkem nebo máte otázky, prosím, kontaktujte nás 
na adrese:  
USA and Kanada: angelcare@cdecinc.ca
Česká republika:  podpora@angelcare.cz.

 UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ

• Dětskou jednotku umístěte mimo dosah dětí (nejméně 1 metr). 
• Produkt není hračka. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
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Typ  AC017 
Zařízení pro sledování pohybu dechu

INFORMACE K UVEDENÍ DO PROVOZU

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Dětská jednotka Stojan na stůl
(Dětské jednotky)

Bezdrátová Snímací deska
* Vždy položte logo Angelcare ® 

směrem nahoru.*

CR3032 baterie 
(pro senzor desky) 

Mini šroubovák křížový 2 ks AAA alkalické baterie

2X

CO BUDETE POTŘEBOVAT (NENÍ V BALÍČKU):

KROK 1 - NASTAVENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY

DĚTSKÁ JEDNOTKA:

Kontrolka napájení 
a úrovně nabití baterie

Kryt baterií  
(2 ks AAA)

Hl. vypínač

Tlačítko
Pozastavit/Párovat

stojánek Dětské jednotky

Přepínač 
citlivosti 
snímání

Kontrolka 
snímací desky

1.1 – VLOŽTE BATERIE

Při prvním použití Dětské jednotky je třeba vložit 2 alkalické baterie typu AAA (nejsou součástí balení). 

3
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1) Sejměte kryt přihrádky na baterie pomocí 
šroubováku a vložte 2 alkalické baterie 
typu AAA.

1.2 – VYBERTE MÍSTO PRO DĚTSKOU JEDNOTKU 

Dětská jednotka je připevněna na stojanu.

Helyezze el a
babaegységet legalább

1 méterre a kiságytól

KROK 2 - UMÍSTĚNÍ SNÍMACÍ PODLOŽKY
 2.1 – NAPÁJENÍ SNÍMACÍ PODLOŽKY

Při prvním použití čidla musíte vložit přiloženou baterii CR3032.

   

1) Sejměte kryt baterie pomocí mince. Otočením 
ve směru šipky (na desce).

2) Do přihrádky vložte přiloženou CR3032 baterii. 
Poznámka: symbol + směřuje nahoru.

3) Kryt baterie otočte do pozice teček. Snímací 
podložka je nyní aktivní.

2.2 – UMÍSTĚTE SNÍMACÍ PODLOŽKU NA MŘÍŽKU

DŮLEŽITÉ
Pokud dětská postýlka nemá pevné dno, plochou pevnou rovinu, ale pružinový, nebo 
lamelový 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.
Rovná pevná vyrovnávací deska udržuje Snímací podložku bez deformací, což jí 
umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky.

Překližka

Érzékelőlap

2 1) Vyjměte matraci z dětské postýlky.

2) Umístěte snímací podložku do středu postýlky, 
logem Angelcare® nahoru. Pokud potřebujete 
vyrovnávací desku, měla by být umístěna 
uprostřed. 

3) Vraťte matraci zpět do postýlky. Matrace musí 
mít se snímací podložkou těsný kontakt!

Dětskou jednotku umístěte 
mimo dosah dítěte

4



FIGYELMEZTETÉS
 

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

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

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

KROK 3 - ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stiskněte a podržte tlačítko 
napájení dětské jednotky 
na 2 vteřiny, dokud kontrolka na 
přední straně nezačne pomalu 
blikat zeleně.

      Kontrolka Dětské jednotky bude znít a blikat modře 
pro potvrzení spojení se senzorem.

POZNÁMKA:
Pokud bliká červená, není zelená, nebo 
pokud existují falešné poplachy, nastavte 
úroveň citlivosti (krok 4,3).

KROK 4 - SEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM
4.1 TESTOVÁNÍ INSTALACE SENZORU:

1 2

3

1) Jemně položte ruku na matraci.

2) Vyjměte ruku z matrace a vzdalte se od 
postýlky. Po 15 sekundách zazní varování 
a kontrolka bliká červeně.

3) Po 5 sekundách zazní z Dětské jednotky 
hlasitý alarm a červené světlo na přední 
straně jednotky bliká, což signalizuje 
poplach.

POHYBOVÝ ALARM
• Pokud není po 15 vteřin detekován pohyb, ozve se jedno 

varovné pípnutí.
• Pokud ani v dalších 5ti vteřinách není detekován pohyb, 

spustí se pohybový ALARM.

KDYŽ ALARM NEZAZNÍ

• Když je čidlo v provozu, zamezte kontaktu s 
dětskou postýlkou. 

• Přesuňte postýlku k nosné zdi. 
• Snižte citlivost snímání podložky.
• Vypněte uspávadla, ventilátor, ždímačky a 

všechno ostatní, co vydává vibrace v okolí dítěte.

ZASTAVENÍ ALARMU

Položte ruku 
na matraci.

Stiskněte tlačítko PAUSE 
na dětské jednotce.

NEBO

 

UPOZORNĚNÍ
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DŮLEŽITÉ
• Před prvním použitím přístroj Vyzkoušejte. Mimo postýlku, bez dítěte, na stabilním stole.
• Pravidelně testujte správnou funkci zařízení.
• Vyzkoušejte zařízení pokaždé, když přesunete snímací podložku na nové místo.

4.2 POZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ SNÍMÁNÍ:

Umožňuje pozastavit snímání senzoru, když dítě zvednete z dětské postýlky, například při krmení, 
nebo mazlení.

2

1 1) Stiskněte tlačítko PAUSE v pravém horním rohu Dětské jednotky.

2) Když je činnost snímače pozastavena, jeho kruhová kontrolka bliká 
bíle. Dětská jednotka vydává jedno pípnutí každých 20 sekund, 
což indikuje, že funkce snímače pohybu je pozastavena.

3) Chcete-li snímání opět aktivovat, stiskněte znovu tlačítko PAUSE.

DŮLEŽITÉ
•  Pokud nezastavíte snímání a po uplynutí 20 sekund nebude na dětské matraci pohyb, zazní alarm.
• Před opětovným uložením dítěte do dětské postýlky znovu aktivujte snímací senzorovou desku.

4.3 – NASTAVENÍ ÚROVNĚ CITLIVOSTI SNÍMACÍ PODLOŽKY:

Citlivost senzoru můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašemu dítěti, postýlce a podmínkám uvedení do 
provozu. Vyšší citlivost pro novorozence, nebo nižší citlivost pro starší a více vážící dítě. Vyšší citlivost je nutná 
i v případě silnější matrace.

Posunutím tlačítka úrovně citlivosti dítěte přepnete mezi nízkou, střední a vysokou úrovní.

Pro dosažení optimálních výsledků použijte nejprve 
přednastavenou úroveň citlivosti a teprve v případě 
potřeby ji zvedněte..

DŮLEŽITÉ
• Snímací podložka (senzor) nesmí být používán dospělými nebo dětmi staršími 24 měsíců.
• Po ukončení používání snímání vypněte funkci snímače pohybu dýchání, vyjměte Snímací podložku 

z postýlky a uložte pro pozdější využití.

4.4 – BATERIE

INDIKACE NÍZKÉ ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE 
DĚTSKÉ JEDNOTKY:
Je-li potřeba vyměnit baterie v Dětské jednotce, bliká žlutá 
kontrolka slabá baterie a zní zvukový tón každých 20 sekund.

INDIKACE NÍZKÉ ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE 
VE SNÍMACÍ PODLOŽCE:
Je-li potřeba vyměnit baterie ve Snímací podložce, bliká žlutý 
kruh slabá baterie a uslyšíte zvukový tón každých 20 sekund.
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ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 

Kontrolka napájení
Indikace nízkého stavu baterie

Bliká zeleně Přístroj je zapnutý

Bliká žlutě Baterie dětské jednotky jsou vybité

Kontrolka Snímací podložky

Bliká červeně Není detekován pohyb nebo je připojení 
senzoru přerušeno

Bliká bíle Zařízení je pozastaveno.

Bliká žlutě Citlivost snímání je nízká

FALEŠNÉ POPLACHY

• Vypněte dětskou jednotku.
• Dbejte na to, aby mezi matrací a Snímací deskou nebyly žádné lůžkoviny, nebo volný prostor bez kontaktu. 
• Pokud je dno postýlky pružné, nebo lamelové s mezerami, umístěte tvrdou desku o rozměru nejméně 33 x 33 cm 

tloušťce 6 mm (vytvořte tak nové rovné dno postýlky) a teprve na desku umístěte Snímací podložku.
• Ujistěte se, že deska snímače je nainstalována podle pokynů k instalaci. Je možné, že citlivost snímání by měla být zvýšena, 

viz Krok 4.3.
• Znovu propojte Snímací podložku a Dětskou jednotku stisknutím a podržením tlačítka párování na dobu 2 vteřin.

ALARM NEZNÍ

• Nedotýkejte se dětské postýlky, když je monitor dechu zapnutý a odejděte od dětské postýlky alespoň 3 metry.
• Přisuňte/připevněte Dětskou postýlku ke stěně - nosné zdi - aby Snímací podložka nezachytávala žádné pohyby z okolí 

postýlky (pohyby podlahy apod.).
• Podložte Dětskou postýlku měkkým materiálem (guma, filc), který pohltí nežádoucí vibrace okolí.
• Vypněte motory, ventilátory, pohybující se hračky, hlasitou hudbu a všechno ostatní, co může způsobit vibrace.
• Možná budete muset snížit citlivost viz Krok 4.3.

KONTROLKA SENZORU BLIKÁ ČERVENĚ

• Dbejte na to, aby mezi matrací a Snímací deskou nebyly žádné lůžkoviny, nebo volný prostor bez kontaktu se senzorem. 
• Snímací podložka (senzor) vyžaduje pevnou rovinu. Pokud je dno postýlky pružné, nebo lamelové s mezerami, umístěte 

tvrdou desku o rozměru nejméně 33 x 33 cm a tloušťce 6 mm (vytvořte tak nové rovné dno postýlky) a teprve na desku 
umístěte Snímací podložku.

• Zkontrolujte, zda je senzor umístěn podle pokynů pro uvedení do provozu. Může být nutné upravit úroveň citlivosti Snímací 
podložky, viz Krok 4.3.

KONTROLKA BLIKÁ MODŘE, PÍPNUTÍ KAŽDÝCH 20 SEKUND - SPOJENÍ ZTRACENO

• Přesunout jednotky blíže k sobě.
• Stiskněte a přidržte tlačítko párování na Dětské jednotce po dobu 2 sekund. Dětská jednotka pípne a kontrolka bliká modře, 

aby se potvrdilo připojení.

BEZ NAPÁJENÍ

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

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

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

 
 

 

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

ZÁKONNÁ PRÁVA SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ. NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEDOVOLTE 
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO SE NA VÁS 
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.. 

NEJSME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNI ZA JAKÝKOLI VÝSLEDEK VYPLÝVAJÍCÍ Z 
POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU. 

POZOR! TENTO PŘÍSTROJ ANGELCARE® JE HYGIENICKÝ VÝROBEK. NEBERTE JEJ ZPĚT 
DO OBCHODU. MÁTE-LI NĚJAKÉ DOTAZY NEBO POTŘEBUJETE POMOC, OBRAŤTE SE 
NA SVÉHO DISTRIBUTORA PŘED VRÁCENÍM PRODUKTU DO OBCHODU. 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 
Rozsah:

Otevřený terén (otevřený, Bezbariérový prostor): až 8 metrů.

Napájení:  
2 kusy 1,5V AAA alkalická baterie pro Dětskou jednotku (není součástí dodávky)

1 kus 3V  CR3032 Baterie pro bezdrátový snímač pohybů (příslušenství)

Pozor: Pro zmírnění rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte výrobek dešti nebo 
vlhkosti..
Při nesprávném vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie Snímací podložky je 
uživatelsky vyměnitelná lithiová baterie (nikoliv lithium-iontová) a nelze ji znovu obdržet. 
Používejte pouze náhradní prvky Doporučené Angelcare ®.  
Pro informace o náhradních prvcích se prosím obraťte na zákaznickou podporu Angelcare 
® na www.angelcarebaby.com a na místního prodejce. Kromě náhradních položek najdete 
jejich pokyny. Udržujte předměty mimo dosah dětí.

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

Baterie:

• Nepoužívejte staré nebo nové baterie společně.

• Nepoužívejte kombinaci standardních alkalických (uhlíko-zinek) a dobíjecích baterií 
(ni-CD, NiMH, atd.).

POZOR:  NEVHODNÝ TYP BATERIE MŮŽE EXPLODOVAT. 

Přenos dat: 
Přenos dat mezi Snímací podložkou a Dětskou jednotkou je realizován na 2,402-2,480 GHz.

Maximální síla signálu RF: 4 dBm (2,5 mW)

Angelcare ® monitory Inc tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje podmínky směrnice z 
roku 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je na následující internetové stránce: 
www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

ZÁRUČNÍ LHŮTY

Severní Amerika 1  rok

UK, Jižní Afrika, Rusko 1  rok

EU 2  roky

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
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Distributor tímto prohlašuje, že zařízení typu Angelcare ® AC017 jsou označena 
mezinárodním označením CE, což znamená, že výrobky vyhovují mezinárodním 
evropským a českým normám a pokynům, nezbytným pro jeho uvádění na trh.

	 	 	 	 	 	

	

EC	DECLARATION	OF	CONFORMITY					 	
					
Issue	Date:	 	 30	June,	2017	

Device	(s):	 	 Angelcare	Model	numbers	as	listed	below	

Description:	 	 Baby	Monitors	as	described	in	Device	list	below		

Manufacturer:	 Angelcare	Monitors	Inc	

	 	 	 201	boul.	De	L’industrie	Local	104	

	 	 	 Candiac,	QC	J5R	6A6	Canada	

We	declare	under	our	own	responsibility	that	the	products	herein	are	in	accordance	with	the	essential	
requirements	of	the	relevant	Union	harmonization	legislation	–		

The	Radio	Equipment	Directive	(RED)	2014/53/EU.		
Relevant	Harmonized	standards	used:	

Article	3.1(a)	–	Health	&	Safety	

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	

Article	3.1(b)	-	EMC	

EN301	489-1	V2.2.0		

EN301	489-17	V3.2.0	

Article	3.2	–	Radio	

EN	300	328	V2.1.1		

Device	List	–		

																									Model	No.	AC017	–	Movement	only	Baby	Monitor	

	
	
	

Authorized	Signature:	

	

Roxane	Popoviciu,	VP	Marketing	Europe,	Angelcare	Monitors	Inc.	
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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.
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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)

3. Tři 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)
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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

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)
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