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 UPOZORNĚNÍ
ULOŽTE TUTO PŘÍRUČKU UŽIVATELE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE A  
ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ SI PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE 
VÉST KE ZRANĚNÍ, ÚMRTÍ, NEBO POŠKOZENÍ PRODUKTU. 



1. VŽDY zkontrolujte dítě, když zazní alarm.
2. Kabely udržujte mimo dosah VŠECH dětí v okolí.
3. Použijte pouze dodané nabíječky a napájecí 
adaptéry. Nepoužívejte jiné typy, mohlo by dojít k 
poškození zařízení a akumulátoru (pokud je součástí 
modelu).
4. Je nutná montáž dospělými. Při montáži dbejte na 
to, aby se malé součásti nedostaly k dětem. 
5. Postupujte podle pokynů a vyzkoušejte tento 
monitor a jeho funkce, před vlastním použitím. VŽDY 
se ujistěte, že jak vysílač i přijímač pracují správně 
a jsou vzájemně v dosahu - kontrolujte pravidelně a 
při změně umístění Dětské jednotky.

6. NEDOTÝKEJTE se kontaktů zástrček, zejména 
ostrými, nebo kovovými předměty.
7. Nepoužívejte dětský monitor v blízkosti vody. Je 
třeba dbát na to, aby se jednotky nedostaly do kontaktu 
s kapalinou, nebo aby nevnikla do jednotky.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

8. Mějte monitor mimo zdroje tepla (například sporáky, 
radiátory atd.). Teplo může poškodit pouzdro nebo elektrické 
části.

9. VŽDY umístěte dětskou i rodičovskou jednotku na 
rovnou pevnou plochu ve svislé poloze, která umožňuje 
správnou ventilaci. NEPOUŽÍVEJTE na pohovkách, 
polštářích, lůžkách atd., které by mohly zablokovat 
ventilaci, nebo tlumit zvuk, nebo zasahovat do 
normálního proudění vzduchu. 

10. Dětský monitor lze používat pouze při teplotách 
mezi 10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F). 

 VAROVÁNÍ a bezpečnost

Pokyny k bateriím 
11. VŽDY mějte baterie z dosahu dětí
12. Rodičovská jednotka používá výměnné akumulátory 
AAA NiMH.

13. Používejte pouze náhradní baterie doporučené 
společností Angelcare (viz Technická specifikace). 

•	 Nebezpečí výbuchu, pokud je použita nesprávná baterie 
nebo je nesprávně vyměněna. Informace o správné instalaci 
baterie naleznete v Uživatelské příručce. 

•	 NEZKRATUJTE napájení. 

14. NEKOMBINUJTE staré a nové baterie a používejte 
pouze náhradní baterie doporučené společností 
Angelcare (viz technické specifikace)
15. Baterie likvidujte zodpovědně podle Uživatelské 
příručky
16. Před prvním použitím nabíjejte baterie 10 hodin. 
Během tohoto období zajistěte, aby byl monitor v 
poloze OFF (vypnuto).
17.  Když odpojíte adaptér z Dětské jednotky, ujistěte 
se, že je přepnuta do polohy OFF. Pokud tomu tak není, 
jednotka se přepne do režimu baterie, pokud jsou 
nainstalovány baterie.
18. Nepoužívejte dobíjecí baterie v Dětské jednotce. 
Používejte alkalické baterie podle specifikací - viz 
Technická specifikace
19. Dbejte na zacházení s bateriemi, aby nedošlo ke 
zkratování baterií pomocí vodivých materiálů, jako 
jsou kroužky, náramky a klíče. 

20. Vyvarujte se přebíjení, zkratování, zpětného 
nabíjení, mrzačení nebo spalování baterií, aby se 
zabránilo některému z následujících výskytů: uvolnění 
toxických látek, uvolňování vodíku a / nebo kyslíku, 
plynu a nárůst povrchové teploty. 

21. NEPOUŽÍVEJTE v Rodičovské jednotce baterie, které 
nejsou určeny k nabíjení. Baterie mohou způsobit únik 
korozního elektrolytu nebo explodovat. 

22. Baterie nesmí být instalována s opačnou polaritou. 
Nesprávné vložení baterií může způsobit nabíjení a 
může dojít k úniku nebo výbuchu. 

23. Pokud produkt skladujete více než 30 dní, vyjměte 
baterie z jednotek, protože baterie mohou způsobit 
únik elektrolytu a poškození jednotek . 

24. Staré akumulátory “co nejrychleji” vyhoďte, protože 
“mrtvé” baterie pravděpodobně uniknou do výrobku. Pokud 
baterie vy tekla nebo odvzdušnila, produk t zlikvidujte 
zodpovědně. 

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

 UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ - Nebezpečí uškrcení –  
volnými kabely napájecích adapterů.
•	 UDRŽUJTE	JEDNOTKU	a	adaptérové	šňůry	mimo	dosah	dětí	 
 více než 1 metr.
•	NIKDY neprodlužujte napájecí kabely. Používejte POUZE dodané adaptery. 
• Tento produkt není hračka. NIKDY nenechte děti hrát si s produktem.

Vzhledem k riziku uškrcení dětí a batolat volnými kabely, by rodiče a pečovatelé měli pamatovat na následující varování:

OPATRNE!
RISKUJETE ZÁSAH ELEKTRINOU

NEOTVÍRAT
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ani VLHKOSTI
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25. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek, nebo baterie, které jsou k 
tomuto výrobku dodávány, nebo určené pro použití, v prostředí 
s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí a vyhněte se přímému 
slunečnímu záření.

26. Tento monitor používá k vysí lání signálů veřejnou 
frekvenci. Rodičovská jednotka může zachytit signály nebo 
rušení od ostatních dětských monitorů ve vaší oblasti. Váš 
monitor může dokonce zachytit i jiné domácnosti. Chcete-li 
chránit své soukromí, ujistěte se, že oba přístroje jsou vypnuty, 
když je nepoužíváte. Pokud dojde k rušení, změňte kanál na 
obou jednotkách.

27. Ochrana napájecího kabelu - Chraňte napájecí 
šňůru adaptéru, aby se nemohla odírat, nebo se 
dotýkat nábytku, nebo jiných předmětů – Zvláštní 
pozornost věnujte kabelům a zástrčkám, zásuvkám a místům, 
kde vystupují z výrobku. Zásuvka musí být instalována v 
blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Ujistěte se, 
že adaptér je zapojen do nejbližší zásuvky a je snadno přístupný. 
Chcete-li se odpojit od sítě, odpojte adaptér. 

28. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly 
specifikované výrobcem. Jakákoli montáž výrobku 
by měla probíhat podle pokynů výrobce. 

•	 NEPOKLÁDEJTE tento výrobek na nestabilní povrch, 
stojan, stativ, konzolu nebo stůl. Výrobek může spadnout, 
způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělé osobě a vážné 
poškození výrobku (např. napájecího konektoru)

•	 Použijte POUZE s konzolou, stojanem, stativem, držákem 
nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodávanými s 
tímto produktem. 

•	 Ujistěte se, že náhradní díly jsou dodávány společností 
Angelcare a mají stejné vlastnosti jako originální součást. 
Neoprávněná náhrada může způsobit požár, elektrický šok, 
nebo požár.

29. Odpojte toto zařízení od elektrické sítě při 
bouřkách, nebo pokud monitor nepoužíváte.
30. Servis - Nepokoušejte se sami opravovat tento 
výrobek, protože otevírání nebo demontáž krytu 
(kromě dvířek baterie) může způsobit nebezpečné 
napětí, nebo jiné nebezpečí, nebo poškození. 
31. Napájecí zdroj - viz technické údaje v této příručce. 

32. Přetížení - NEPŘETĚŽUJTE zásuvky ve zdi, 
prodlužovací kabely, nebo integrované zásuvky, protože 
by mohlo dojít k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem.

33. Antena - Anténa přístroje musí být umístěna tak, aby 
poskytla odstup nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být 
spojena s jinou anténou nebo vysílačem.

34. Čištění - Před čištěním odpojte všechny jednotky. NIKDY 
neponořujte žádnou část monitoru do vody. Čistěte pouze 
suchou látkou.

Model AC110  
Baby Sound Monitor

POŽADAVKY NASTAVENÍ
OBSAH BALENÍ:

2 AC adaptery
(pro Rodičovskou a Dětskou jednotku)

2 dobíjecí AAA baterie
(pro Rodičovskou jednotku)

2X

Rodičovská jednotka

Dětská jednotka - chůvička Stojánek na stůl   (pro Dětskou jednotku)

2X

 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
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KROK 1 - NABÍJENÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (10 HODIN) 
 

10

2

3

1

Pro

1) Sejměte kryt baterie na zadní 
straně. Vložte dodané nabíjecí 
baterie do přihrádky a zajistěte 
krytem.

2) Připojte konektor micro-USB 
k Rodičovské jednotce a zastrčte 
napájecí adaptér do elektrické 
zásuvky.

3) Před prvním použitím 
nabíjejte baterii 10 hodin. 
Během tohoto období 
zajistěte, aby byl monitor v 
poloze OFF (vypnuto).

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:

UPOZORNĚNÍ - Riziko uškrcení volnými 
kabely napájecích adapterů.
•	 Mějte kameru a kabely od adapterů mimo dosah dětí, 
minimálně 1 metr.
• NIKDY neprodlužujte kabely napájecích adapterů. Použijte pouze dodávané. 
• Tento produkt není hračka. Nenechte si s ním hrát děti.

Micro USB nabíjecí 
zásuvka

Vypínač  
On/Off

Menu/ 
Exit Menu

NAHORU/ 
Hlasitost +

DOLŮ/ 
Hlasitost -

Prostor 
nabíjecích

baterií

Potvrzení výběru

Mluvení zpět 
tlačítko

OK
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KROK 2 - NASTAVENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY

2.1 - VÝBĚR MÍSTA PRO DĚTSKOU JEDNOTKU

DŮLEŽITÉ
Umístěte dětskou postýlku do blízkosti nosné zdi a daleko od průvanu vzduchu. Instalujte Dětskou jednotku 
na rovný, stabilní povrch čelem k dětské postýlce ve vzdálenosti nejméně 1 metru. Ujistěte se, že je napájecí 
adaptér zapojen do nejbližší zásuvky a je snadno přístupný.

 

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

Poznámka:

Baterie jsou záložní napájecí zdroj  
v případě výpadku napájení. Když 
odpojíte adaptér z Dětské jednotky, 
ujistěte se, že je přepnut do polohy 
OFF (VYPNUTO) Pokud tomu tak není, 
jednotka se vrátí do režimu na baterie, 
(pokud jsou instalovány.

MUST BE AT LEAST 
1 METER DISTANCE

2

2) Dětskou jednotku instalujte na 
rovnou stabilní plochu mikrofonem 
směrem na dítě, ve vzdálenosti 
minimálně 1 metr.

3

3) Napájecí adapter připojte k Dětské 
jednotce a pak do el. zásuvky.

Poznámka: Pokaždé, když jednotku zapnete, vnitřní teploměr zahájí kalibraci, aby byla zajištěna jeho přesnost. 
Tento automatický proces trvá přibližně 30 minut. Indikace teploty změnou barvy kruhu je ve výchozím nastavení 
vypnuta “OFF”. Tuto funkci můžete zapnout v režimu Nastavení na Rodičovské jednotce.

1

min 1 metr
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DĚTSKÁ JEDNOTKA:

KROK 3 - ZAPNUTÍ MONITORU 

NYNÍ JSTE PŘIPRAVENI MONITOR POUŽÍT
Monitor Angelcare® lze používat s přednastavením z výroby (tovární nastavení), nebo můžete nastavení 
přizpůsobit podle svých přání.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

 
ZAPNĚTE VÁŠ MONITOR

Podržte vypínač ON/OFF na Rodičovské 
jednotce na 2 vteřiny 

Podržte ON/OFF 
vypínač na Dětské 
jednotce na 2 vteřiny

POZNÁMKA:
Na displeji Rodičovské jednotky bliká ikona mimo 
dosah, dokud se nezobrazí ikony pokojové teploty 
a funkcí. Proces připojení by měl být dokončen 
během 30 sekund. Pokud tato sekvence není 
dokončena do 30 sekund, je nutné jednotky 
vypnout a opakovat.

Světelný indikátor napájení 
a vybitých baterií

Indikátor 
teploty
 Vyp/Zap

/Pager

Hl. vypínač 
napájení Vyp/Zap

Reproduktor Micro USB 
zásuvka 
napájení

Microphone

Temperature Indicator

Bateriový prostor

Zvuk: ZAPNUTÝ

VOX - Aktivovaný přenos zvuku: VYPNUTÝ

VOX - Citlivost:  2   ze 4 úrovní

Jednotky teploty:  Celsius
 
Teplotní Alarm:  VYPNUTÝ
Nastavení teplot Teplotního alarmu:  Vysoká: 30˚C  
 Nízká:    19˚C
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Je-li Rodičovská jednotka zapnutá a Dětská jednotka je vypnutá, nebo pokud je 
spojení mezi dvěma jednotkami ztracené, pak na Rodičovské jednotce: 

- Bliká ikona mimo dosah Out-of-Range 
- Zní pípání 3 x každých 15 vteřin ( . . .          . . .          . . . )

DŮLEŽITÉ IKONY

Výborné spojení

Plná

Zvukem aktivovaný přenos 
(VOX ON)

VOX: Označuje, když je Dětská jednotka ve 
VOX režimu

Spojení: Označuje kvalitu spojení mezi 
Rodičovskou jednotkou a mateřskou 
Dětskou jednotkou

Dobré spojení

1/2

Stálý přenos zvuku 
 (VOX OFF)

Indikátor zachyceného zvuku 
“viditelný zvuk”

Zobrazení teploty

Teplotní upozornění:

Baterie: Indikuje nabití baterií v 
Rodičovské jednotce

Slabé spojení

Vybitá

animace nabíjení

Příliš HORKO

Bez spojení - Out-of-range

Příliš CHLADNO

Zvuk: Označuje, zda je zvuk aktivován

 

KROK 4 - TESTOVÁNÍ A SEZNÁMENÍ S MONITOREM
Monitor Angelcare® lze používat s přednastavením z výroby (tovární nastavení), nebo můžete nastavení 
přizpůsobit podle svých přání.

Veškeré změny a úpravy 
provedené v hlavním menu 
nebudou uloženy, dokud je 
nepotvrdíte stisknutím tlačítka 
EXIT.

DŮLEŽITÉ
V režimu MENU bude přenos zvuku mezi 
jednotkami dočasně deaktivován.

4.1 - MENU - ZMĚNA NASTAVENÍ 

MENU je přístupné stisknutím a podržením tlačítka MENU na Rodičovské jednotce. 
Funkce v MENU jsou nabízeny ve smyčce. Pokaždé, když krátce stisknete tlačítko OK, přejdete k dalšímu 
nastavení. Po zvolení požadovaných nastavení musíte stisknout tlačítko EXIT MENU, nebo změny nebudou uloženy. 

Funkce MENU jsou v následujícím pořadí:

stiskněte 1x: VOX ............................................................. KROK 4.3

stiskněte 2x: TEPLOTA (JEDNOTKY) ................................................... KROK 4.4

stiskněte 3x: TEPLOTA (Alarm) ...................................................... KROK 4.4
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4.2 - ZVUK

TEST ZVUKU:
Požádejte někoho, aby promluvil do Dětské jednotky, 
nebo umístěte přístroj poblíž rádia, abyste zajistili 
zvuk.

DŮLEŽITÉ
K omezení akustické zpětné vazby (pískání z 
reproduktoru) mějte odstup jednotek od 3 metrů.

KDYŽ NESLYŠÍTE ZVUK:

•	 Zkontrolujte, že jsou obě jednotky zapnuté.

•	 Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapojené do 
funkčních elektrických zásuvek.

•	 Zkontrolujte baterie Rodičovské jednotky 
(v	případě	potřeby	je	vyměňte,	nebo	dobijte).

•	 Přesuňte	Rodičovskou	jednotku	blíže	k	Dětské	
jednotce.

ÚPRAVA HLASITOSTI AKTIVACE 
MUTE MODE 

REŽIM DIALOG 
MLUVENÍ K DÍTĚTI 2-WAY

Zvýšit 
hlasitost

Snížit 
hlasitost

Tiskněte tlačítko snížení HLASITOSTI, 
dokud se na displeji neobjeví LO.

V režimu MUTE bliká ikona zvuku.

Stiskněte 
a podržte 
tlačítko 
hovoru a 
mluvte s 
dítětem.

4.3 - AKTIVACE ZVUKEM (VOX ON) NEBO STÁLÝ PŘENOS ZVUKU (VOX OFF)

Umožňuje	zvolit	způsob	přenosu/znění	zvuku	z	reproduktoru	monitoru:	
VOX zapnutý – zvuk na základě nastavené úrovni citlivosti mikrofonu
VOX vypnutý – nepřetržitý přenos všech zachycených zvuků.

1) Stiskněte tlačítko MENU, pak tiskněte OK, dokud 
nezačne blikat ikona     na displeji.

2) Šipkami NAHORU nebo DOLŮ funkci VOX 
aktivujete nebo deaktivujete. 

3) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, nebo 
stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

2
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NASTAVENÍ CITLIVOSTI  (VOX ZAPNUTÝ)

Citlivost mikrofonu je nastavitelná. To znamená, že zvuk bude přenášen pouze od úrovně, kterou nastavíte.

1) Když je přenos zvuku zapnutý ON (VOX ON) 
stiskněte a držte MENU pak tiskněte OK dokud 
nezačně ikona VOX ON  blikat.

2) Šipkami NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou 
úroveň	citlivosti	mikrofonu.

3) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, nebo 
stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

4.4 - TEPLOTA

ZOBRAZENÍ TEPLOTY – CELSIUS NEBO FAHRENHEIT

1) Stiskněte a držte MENU, pak tiskněte OK 
dokud nezačnou blikat ikony ˚C / ˚F .

2) Šipkami NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou 
stupnici  Celsia, nebo Fahrenheita.

3) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, 
nebo stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

TEPLOTNÍ ALARM – AKTIVACE, DEAKTIVACE

2

1) Stiskněte a držte MENU, pak tiskněte OK 
dokud nezačnou blikat ikony Teplotního 
alarmu  .

2) Šipkami NAHORU nebo DOLŮ aktivujte, nebo 
deaktivujte Teplotní alarm.

3) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, 
nebo stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

2
TO

2
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ROZSAH TEPLOT – NASTAVENÍ

POZNÁMKA:
Nezapomeňte	zapnout	Teplotní	alarm,	abyste	mohli	nastavit	rozsah	teplot.

1

1) Ikona Nízké teploty  bliká. Šipkami UP a 
DOWN vyberte teplotu alarmování při chladnu 
(od 5° do 19° Celsia).

2) Stiskem OK tlačítka potvrdíte volbu a budete 
nastavovat Vysokou teplotu alarmu.

Rozsah nízkých teplot je od 5° do 19°C  
Rozsah vysokých teplot je od  22° do 37°C.

3

3) Tkona Vysoké teploty  bliká. Šipkami UP a 
DOWN vyberte teplotu alarmování při horku 
(od 22° do 37° Celsia).

4) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, 
nebo stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

TEPLOTNÍ ALARM

•	 Alarm se aktivuje, když teplota dosáhne nastavené hodnoty z rozsahu (maximální, nebo minimální)

•	 Rodičovská jednotka vydá 3 po sobě jdoucí pípnutí, každých 5 sekund. Na obrazovce Rodičovské jednotky 
bude blikat ikona.

KROK 5 - AKTIVACE A DEAKTIVACE PŘIDANÝCH FUNKCÍ 

5.1 - AKTIVACE A DEAKTIVACE INDIKÁTORU TEPLOTY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE

S touto volbou, pokud je aktivní, se indikátor teploty Dětské jednotky rozsvítí barevně, když teplota dosáhne vaší 
předvolby. 
Pokud teplota překročí nastavenou horní hodnotu, rozsvítí se kontrolka na Dětské jednotce červeně, místo 
výchozí bílé. Pokud teplota klesne pod nastavenou dolní hodnotu, rozsvítí se světlo modře.

Red -  Room temperature is too hot

Blue -  Room temperature is too cold

White -  Room temperature is within 
your preferred parameters

Zap./Vyp.
Teplotní 
indikace
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ROZSAH TEPLOT – NASTAVENÍ

POZNÁMKA:
Nezapomeňte	zapnout	Teplotní	alarm,	abyste	mohli	nastavit	rozsah	teplot.

1

1) Ikona Nízké teploty  bliká. Šipkami UP a 
DOWN vyberte teplotu alarmování při chladnu 
(od 5° do 19° Celsia).

2) Stiskem OK tlačítka potvrdíte volbu a budete 
nastavovat Vysokou teplotu alarmu.

Rozsah nízkých teplot je od 5° do 19°C  
Rozsah vysokých teplot je od  22° do 37°C.

3

3) Tkona Vysoké teploty  bliká. Šipkami UP a 
DOWN vyberte teplotu alarmování při horku 
(od 22° do 37° Celsia).

4) Stiskem OK přejdete k dalšímu nastavování, 
nebo stiskem EXIT uložíte svoje nastavení.

TEPLOTNÍ ALARM

•	 Alarm se aktivuje, když teplota dosáhne nastavené hodnoty z rozsahu (maximální, nebo minimální)

•	 Rodičovská jednotka vydá 3 po sobě jdoucí pípnutí, každých 5 sekund. Na obrazovce Rodičovské jednotky 
bude blikat ikona.

KROK 5 - AKTIVACE A DEAKTIVACE PŘIDANÝCH FUNKCÍ 

5.1 - AKTIVACE A DEAKTIVACE INDIKÁTORU TEPLOTY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE

S touto volbou, pokud je aktivní, se indikátor teploty Dětské jednotky rozsvítí barevně, když teplota dosáhne vaší 
předvolby. 
Pokud teplota překročí nastavenou horní hodnotu, rozsvítí se kontrolka na Dětské jednotce červeně, místo 
výchozí bílé. Pokud teplota klesne pod nastavenou dolní hodnotu, rozsvítí se světlo modře.

Red -  Room temperature is too hot

Blue -  Room temperature is too cold

White -  Room temperature is within 
your preferred parameters

Zap./Vyp.
Teplotní 
indikace

 
 
5.2 - MIMO DOSAH – OUT OF RANGE 

Váš monitor má alarm OoR, který vás upozorní, když vaše dvě jednotky nekomunikují. Situace “mimo dosah” mohou být 
způsobeny vzdáleností nebo fyzickými zásahy.

DOSAH: 
Otevřené pole (otevřený prostor bez překážek) až 250 metrů.

ALARM OUT-OF-RANGE
•	 Alarm se aktivuje, když vaše dvě jednotky spolu nekomunikují.

•	 Rodičovská jednotka vydává 3 pípnutí každých 15 vteřin.

•	 Bliká ikona Out-of-Range na displeji  

DŮLEŽITÉ
Pokud vypnete Dětskou jednotku, zazní alarm Mimo dosah. Znovu zapněte Dětskou jednotku pro navázání 
spojení.

DEAKTIVACE ALARMU OUT-OF-RANGE (MIMO-DOSAH):

Stisknětě na 2 vteřiny 
pro VYPNUTÍ jednotky

Dětskou jednotku 
ZAPNĚTE

NEBO

Teplota v místnosti u Dětské jednotky:

Červená – horko
Modrá – chladno
Bílá – mezi nastavenými hodnotami
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5.3 - PAGER

Umožňuje	nalézt	Rodičovskou	jednotku.

Stiskněte a držte 
Temperature Light 
tlačítko

HLEDÁNÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

Stiskněte a podržte tlačítko Teplotní kontrolky 
na boční straně mateřské jednotky. Rodičovská 
jednotka bude vydávat specifický zvuk.

UKONČENÍ HLEDÁNÍ

Stiskněte libovolné tlačítko na Rodičovské 
jednotce nebo tlačítko pageru na Dětské jednotce.

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PÉČE O DOBÍJECÍ BATERIE

•	 Ujistěte se, že jste baterie před prvním použitím plně nabili (nabíjení 10 hodin).
•	 Chcete-li zachovat maximální životnost baterie, doporučujeme vám baterie pravidelně vybíjet. Výkon baterie lze 

snížit ponecháním baterií neustále v nabíjení. Pokud vaše Rodičovská jednotka není používána, vypněte ji.
•	 Nedostatek energie v baterii může zhoršit výkon monitoru. Pokud nejste spokojeni s výkonem své Rodičovské 

jednotky,	vyměňte	dobíjecí	baterie	(2	x	dobíjecí	baterie	NiMH).
•	 Je vhodné vyměnit baterie každých 6 měsíců.

Indikátor Zapnutí/Vypnutí jednotky
a nízkého napětí v  bateriích

Bliká zeleně Dětská jednotka používá
záložní baterie

Bliká žlutě Baterie v Dětské jednotce jsou slabé

Svítí zeleně Monitor je zapnutý

Indikátor Teploty

Svítí červená Teplota v místnosti je vysoká

Svítí modrá Teplota v místnosti je nízká

Svítí bílá Teplota v místnosti je mezi vašimi 
nastavenými hodnotami
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ZTRÁTA SPOJENÍ MEZI DĚTSKOU JEDNOTKOU A RODIČOVSKOU JEDNOTKOU

•	 V případě ztráty spojení je prvním krokem přiblížení Rodičovské a Dětské jednotky k sobě a ujištění, že jsou obě 
jednotky zapnuté, aby se obnovilo spojení. Pokud po provedení výše uvedeného stále neexistuje žádné připojení 
ani varování Mimo-dosah, měla by být provedena ruční obnova spojení uživatelem (spárování), podle popisu 
níže.

3

1) Vypněte obě jednotky.

2) Zapněte Dětskou jednotku.

3) Stiskněte 4 krát za sebou hlavní vypínač na 
Dětské jednotce. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolka teploty na Dětské 
jednotce bude rychle 
blikat zeleně (indikuje, že 
Dětská jednotka je v režimu 
párování).

bliká ZELENÁ

        

5

6

4) Zapněte Rodičovskou jednotku. Ikona Mimo-
dosah  bude blikat.

5) Stiskněte a podržte tlačítko Talk Back na 
Rodičovské jednotce, dokud nezazní zvukový 
signál.

6) Stiskněte OK na Rodičovské jednotce. Ikona 
Mimo-dosah  bude blikat rychleji - probíhá 
proces párování.

DĚTSKÁ JEDNOTKA NEINDIKUJE ZAPNUTÍ (ZELENÁ KONTROLKA NESVÍTÍ)

•	 Zkontrolujte připojení nebo přepněte do jiné elektrické zásuvky.
•	 Stisknutím tlačítka ON / OFF  na 2 sekundy  Dětskou jednotku zapněte.

SLABÝ PŘÍJEM

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

Během procesu párování zobrazí Rodičovská jednotka ikonu 
H1-H2. Opětovné připojení je úspěšné, pokud nadřazená jednotka 
zobrazuje běžné zobrazení obrazovky.
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RUŠENÍ, DISTORZE, INTERFERENCE (Z JINÝCH BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
MONITORŮ, TELEFONŮ, WALKIE-TALKIES, ATD...)

•	 Otočte	Rodičovskou	jednotkou,	nebo	ji	přesuňte	ze	zdroje	rušení.

KVÍLENÍ Z REPRODUKTORU – AKUSTICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA

•	 Přesuňte	jednotky	dále	od	sebe	(nejméně	3	metry	od	sebe).
•	 Snižte	úroveň	hlasitosti	na	Rodičovské	jednotce.

DISPLEJ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY NEZOBRAZUJE (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA JE VYPNUTÁ)

•	 Zapněte Rodičovskou jednotku stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 vteřiny.
•	 Nabijte	Rodičovskou	jednotku,	nebo	vyměňte	její	baterie.

JEDNOTKA BEZ NAPÁJENÍ

•	 Zkontrolujte,	nebo	vyměňte	baterie.
•	 Ujistěte se, že monitor je zapnutý.

INDIKÁTOR ZAPNUTÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY (ZELENÉ SVĚTLO) NESVÍTÍ

•	 Zkontrolujte kabeláž napájecích adapterů, nebo je zapojte do jiné elektrické zásuvky.
•	 Stisknutím tlačítka vypínače ON / OFF  na 2 sekundy Dětskou jednotku zapněte.
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Angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto produktu, že 
monitor Angelcare® je po dobu záruční doby bez vad materiálu a 
zpracování (určení záruky pro vaši zemi viz níže uvedená tabulka 
záruk). Pokud tento monitorovací systém nefunguje správně, 
pokud je používán podle pokynů za normálních podmínek a během 
záruční doby, Angelcare® produkt podle našeho uvážení bezplatně 
opraví nebo vymění. Obraťte se na místního distributora a ověřte 
záruku a záruční dobu.

K produktu musí být přiložen doklad o nákupu, buď prodejní 
listina, nebo jiný důkaz, že monitorovací systém je v záruční době. 
Angelcare® ponese náklady na opravu nebo výměnu produktu a 
jeho odeslání zpět k vám.

Tato záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen 
v důsledku neodborné údržby, nehody, nesprávného 
napájení nebo jakéhokoli jiného zneužití. Záruka je 
rovněž neplatná, pokud vlastník produkt jakýmkoli 
způsobem opraví nebo upraví. Angelcare® nezodpovídá 
za žádné náhodné nebo následné škody v souvislosti 
s tímto výrobkem. Záruka rovněž vylučuje jakoukoli 
odpovědnost, která není uvedena výše. Žádná jiná záruka 
není poskytována.
Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou 
značkami Angelcare®, ani na žádné problémy, které vyplývají z 
použití, které není v souladu s pokyny k produktu, nedodržování 
pokynů k produktu, nebo problémy způsobené použitím 
příslušenství, částí nebo součástí, které nejsou dodává Angelcare.

 

NĚKTERÉ ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH 
NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS UVEDENÁ OMEZENÍ 
NEMUSÍ VZTAHOVAT. 
SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA PLYNOUCÍ Z PLATNÉ LEGISLATIVY EU A ČESKÉ 
REPUBLIKY NEJSOU VÝŠE UVEDENÝM DOTČENA 

NEJSME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY 
SPOJENÉ S POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU. 

ZÁRUČNÍ LHŮTY PODLE ZEMÍ

Severní Amerika 1  rok

UK, South Africa, Russia 1  rok

Ostatní země 2  roky

 
 
 
 
 
 
DŮLEŽITÉ! Tento monitor Angelcare® je produkt osobní péče. 
Tento produkt prosím nevracejte do obchodu. Pokud máte nějaké 
dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte svého distributora 
před vrácením tohoto produktu.

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

United States and Canada:  
Please contact us at: angelcare@cdecinc.ca

Ostatní země:  
Najděte místního distributora na naší webové stránce:  
international.angelcarebaby.com.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY – ZÁRUKA

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Symboly koše na kolečkách znamenají, že v souladu s místními 
zákony a předpisy musí být váš produkt a / nebo jeho baterie 
zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Jakmile produkt 
/ baterie dosáhne konce své životnosti, odneste je na 
sběrné místo určené místními úřady. Samostatná likvidace 
a recyklace pomůže chránit přírodní zdroje a chránit lidské 
zdraví a životní prostředí. Vyjmutí baterií najdete v Uživatelské 
příručce.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
 

Dosah:  
Otevřené pole (Volný prostor bez překážek):  
•	 Mezi	Dětskou	jednotkou	a	Rodičovskou	jednotkou:	až	250	metrů.

Zdroj napájení:  
2 AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) 
nebo 100/240V AC/5V DC adapter pro Dětskou jednotku. 
2 AAA dobíjecí baterie a 100/240V AC/5V DC adapter  
pro Rodičovskou jednotku.

Pozor: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte 
tento produkt dešti nebo vlhkosti.

Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie 
dodávané s Rodičovskou jednotkou jsou 2 dobíjecí baterie 
AAA NIMH, které vyrábí společnost GPI INTERNATIONAL LIMITED 
(GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAh). Používejte pouze náhradní baterii 
doporučenou společností Angelcare. Chcete-li získat informace o 
náhradních bateriích, obraťte se na zákaznický servis Angelcare: 
www.angelcarebaby.com nebo se obraťte na místního distributora 
podpora@angelcare.cz. Pokyny budou součástí náhradní baterie. 
Uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.

Baterie:
•	 NEKOMBINUJTE	staré	a	nové	baterie.
•	 	NEMÍCHEJTE	alkalické	standardní	(carbon-zinc)		a	dobíjecí	(NI-

CD, NIMH, atd.) baterie.
•	 POZOR: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA 

NESPRÁVNÝ TYP

Přenos signálu: 

Přenos mezi Dětskou jednotkou a Rodičovskou jednotkou je na 
frekvenci  od 1.88 do 1.9 GHz  pro Europe/Asia/Africa/Australia.

Maximální vysílaný RF výkon:
•	 	24dBm	(250mW)		mezi	Dětskou	jedn.	a	Rodičovskou	jednotkou 

Počet kanálů mezi Dětskou a Rodičovskou jednotkou:  10

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

ErP Compliance  
USE	ONLY	THE	FOLLOWING	ANGELCARE®	BRAND	POWER	SUPPLY	MODEL	
NUMBERS: 
EUROPEAN UNION (INCLUDING GERMANY) – K05S050060G 
UK -    K05S050060B

Značky shody specifické pro toto zařízení najdete na produktu.
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DODATEK: INFORMACE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM A SAR (SPECIFICKÁ MÍRA ABSORPCE) 
Konstrukce Rodičovské jednotky odpovídá současným předpisům upravujícím vystavení rádiovým vlnám. Tyto předpisy jsou založeny na 
vědeckých pokynech, které uvádějí bezpečnostní rozpětí navržené k zajištění bezpečnosti všech, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pokyny 
pro vystavení rádiovým vlnám používají měrnou jednotku známou jako SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR se provádějí standardizovanou 
metodou, přičemž Rodičovská jednotka vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech používaných frekvenčních pásmech. Maximální 
hladina	SAR	doporučená	ICNIRP	(Mezinárodní	komise	pro	ochranu	před	neionizujícím	zářením)	je	2	W	/	kg,	měřeno	na	10	g	tkáně.	Nejvyšší	
úrovně	SAR	zaznamenané	pro	Rodičovskou	jednotku	jsou	následující:	Při	použití	v	přímém	kontaktu	s	tělem	1,8	GHz	DECT	je	0,042	W	/	kg	(10	g).	
Při	použití	před	obličejem	je	1,8	GHz	DECT	0,021	W	/	kg	(10	g).	Toto	zařízení	vyhovuje	směrnicím	pro	vystavení	vysokofrekvenčnímu	záření,	je-li	
umístěno ve vzdálenosti 0 mm od těla nebo před obličejem.
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