
Uschovejte uživatelskou příručku pro budoucí použití. Před montáží a 
používáním výrobku si pečlivě přečtěte varování a bezpečnostní pokyny. 
Nedodržení varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo 
smrt nebo poškození produktu.

upozornění   

Model AC127 
Monitor pohybu a zvuku

návod k použití

důležité – účel POUŽITÍ
Tento produkt NeNÍ určen a neměl by se používat k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). 
Tento produkt NeNÍ určen k diagnostikování, léčbě, zmírnění, vyléčení nebo prevenci jakéhokoli 
onemocnění nebo stavu.  
Jedná se o produkt, který sleduje pohyb zdravých dětí a nenahrazuje rodičovskou péči.
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3. NePOUŽÍVeJTe dětskou postýlku a jiné 
příslušenství pro dětské postýlky, které by mohlo 
způsobit pohyby nebo vibrace
4. Ventilátory (včetně stropu), pračky, podlahové 
desky, ústřední topení nebo hlasitá hudba jsou 
všechny formy pohybu a vibrací a mohou rušit a být 
detekovány senzorovou podložkou
5. Pokud je přidána další mateřská jednotka, musí 
být umístěna nejméně 2 metry od mateřské jednotky 
1 a senzorové podložky, protože by to mohlo narušit 
výkon
6. NePOUŽÍVeJTe dětskou postýlku, která se dotýká 
postele rodičů / pečovatelů, protože senzorová 
podložka detekuje cizí pohyby
7. NeUMÍSŤUJTe dětskou postýlku na pružné 
konstrukce, mohly by být detekovány vibrace
8. Po vyjmutí dítěte z postýlky mohou některé 
matrace vytvářet vibrace, protože se vrací do 
původního tvaru a alarm nemusí hned zaznít
9. Zajistěte, aby dětská postýlka byla stabilní a 

eliminovala jakýkoli pohyb
10. Dětská postýlka by neměla být umístěna v 
dosahu jiné postýlky nebo postele
11. NePOUŽÍVeJTe jiná bezdrátová zařízení ve stejné 
místnosti jako monitor (včetně mobilních telefonů, 
mikrovlnných ...). Mohou rušit signál a výkon
12. podložka senzoru je vyrobena z plastu a 
neumožňuje cirkulaci vzduchu. Proto se pod 
matraci v oblasti podložky Sensor Pad může vyvinout 
plíseň. Doporučujeme matraci pravidelně otáčet a 
větrat / sušit, aby se zabránilo plísním. vyhněte se 
kontaktu s vlhkostí. Vyčistěte - otřete suchým 
hadříkem, který nepouští vlákna
13. Senzorová podložka není vhodná pro použití 
ve věku nad 24 měsíců
14. tento produkt nemůže nahradit odpovědný 
dozor dospělých
•	 Tento produkt je určen k monitorování vašeho dítěte. 

Při používání monitoru musíte stále zajistit dozor 
nezbytný pro trvalou bezpečnost vašeho dítěte. 
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tento chůvička je v souladu se všemi příslušnými normami týkajícími se elektromagnetických polí a je 
při používání popsaná v uživatelské příručce bezpečná 

 vArování
1. vzhledem k vážnému riziku uškrtení kojenců a batolat by si rodiče a pečovatelé měli vzít na 
vědomí následující varování:

2. 

vArování - nebezpečí uškrcení – děti  
se mohou uškrtit kabely 
•	 	používejte chůvičku a napájecí kabely mimo dosah 

dětí, alespoň ve vzdálenosti více než 1 metr
•  nikdY neprodlužujte kabely adaptérů. Používejte POUZe 

adaptéry.
•  tento produkt není hračkou. nikdY nedovolte 

dětem, aby si s tím hrály

upozornění - Senzor poHYBu  neAlArMuJe
•	 	Senzorová podložka detekuje jiné zdroje vibrací a pohybu, než vaše dítě a 

narušuje provoz vašeho monitoru Angelcare.
•	 Alarm	nezazní,	pokud	detekuje	jiný	pohyb,	než	vašeho	dítěte
•	 	Nastavení vysoké citlivosti může zachytit další zdroje vibrací a pohybů - 

přečtěte si prosím pokyny k nastavení citlivosti a podle toho citlivost upravte
•	 	Další aktivní a starší děti (batolata) ve stejné místnosti mohou být detekovány 

a alarm nebude znít
•	 	Zajistěte, aby prostředí dítěte nebylo při používání senzoru pohybu ovlivněno 

cizími vibracemi viz opatření popsané v bodech 3 až 11
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Tento spotřebič používejte POUZe k účelu použití, jak 
je popsáno v této příručce.

15. Senzorová podložka není určena ke 
zjištění, zda je dítě mimo postýlku
16. vždY nezapomeňte ihned zkontrolovat dítě, 
kdykoli zazní alarm
17. kabely uchovávejte mimo dosah všech dětí
18. 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)
19. Je vyžadována montáž dospělými. při 
montáži držte malé části mimo dosah dětí
20. Řiďte se pokyny 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 
chůvičku zkontrolujte
21. nedotÝkeJte se kontaktů zástrčky, 
zejména ostrými nebo kovovými předměty
22. nepoužíveJte dětskou chůvičku v blízkosti 
vody. Dbejte na to, aby předměty NePADAlY na 
jednotky a aby nedošlo k vniknutí tekutin do 
jednotky, ani do senzorové podložky, skrz její otvory. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE

23. Monitor udržujte MiMo zdroje tepla (jako 
jsou kamna, radiátory atd.). Teplo může poškodit 
skříň nebo elektrické součásti
24. vždY položte dětskou jednotku 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. 
25. Chůvičky lze používat pouze mezi 10 ° C a 
40 ° C (50 ° F a 104 ° F)

vArování A BezpečnoStní pokYnY 
pro BAterie
26. vždY uchovávejte baterie mimo dosah dětí
27. rodičovská jednotka používá vyměnitelnou 
dobíjecí nikl-Metal-Hybrid baterii. podložka 
Sensor pad používá vyměnitelnou lithiovou 
baterii (knoflíková). 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 (kontakty) 
28. nekoMBinuJte staré a nové baterie a 
používejte pouze náhradní baterie doporučené 

společností Angelcare (viz technická specifikace)
29. Spolknutá knoflíková baterie může 
způsobit vnitřní popáleniny chemikálií již za 
dvě hodiny a vést ke smrti. použité baterie 
okamžitě zlikvidujte. nové a použité baterie 
uchovávejte MiMo doSAH dětí. pokud si myslíte, 
že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny 
uvnitř těla, vyhledejte lékařskou pomoc.
30. Malá knoflíková baterie představuje 
nebezpečí udušení - uchovávejte mimo dosah 
dětí!
31. při manipulaci s bateriemi buďte opatrní, 
abyste baterie nezkratovali vodivými materiály, jako 
jsou prsteny, náramky a klíče
32. zabraňte přebíjení, zkratování, zpětnému 
nabíjení, mrzačení nebo spalování baterií, aby 
se zabránilo jednomu nebo více z následujících 
případů: uvolňování toxických materiálů a plynů, 
uvolňování vodíku a / nebo kyslíku a zvýšení 
povrchové teploty
33. nepokouŠeJte se dobíjet baterie, které 
nejsou určeny k nabíjení Baterie mohou vytéci 
korozivní elektrolyt nebo explodovat 
34. nesprávně vložené baterie opačnou 
polaritou, mohou způsobit zpětné nabíjení, což 
může vést k úniku elektrolytu, nebo explozi. 
35. pokud skladujete produkt déle než 30 dnů, 
vyjměte z jednotek baterie, protože by mohly vytéct 
a poškodit produkt 
36. Zlikvidujte „mrtvé“ baterie co nejdříve, protože 
„mrtvé“ baterie ve výrobku pravděpodobně vytečou. 
Pokud baterie vytekly, nebo došlo k jejich odvětrání, 
produkt zlikvidujte odpovědně 
37. neuCHováveJte tento produkt ani 
baterie dodané nebo určené k použití s tímto 
produktem v prostředí s vysokou teplotou a 
vysokou vlhkostí a nevystavujte se přímému 
slunečnímu zářen

důležité BezpečnoStní pokYnY
38. Snímací podložka – Sensor pad – 
•	 Pokud vaše postýlka nemá pevný, stacionární, zcela 

rovný, pevný povrch včetně pružinové nebo lamelové 
základny, vložte tvrdou desku mezi základnu 
postýlky a podložku senzoru, abyste zajistili 
správnou funkci (viz specifikace v KROKU 2). 

•	 Senzorová podložka funguje se standardními 
matracemi s pružinovou matrací a pěnovými 
matracemi a bez paměťové pěny (částečné nebo 
plné), matrací s dutým rámem a vodních lůžek. 
Pokud si nejste jisti kompatibilitou matrace, poraďte 
se s Angelcare

39. Tento monitor používá veřejné vysílací 
vlny k přenosu signálů. Rodičovská jednotka 
může zachytávat signály nebo rušení od jiných 
monitorovacích zařízení ve vaší oblasti. Váš monitor 
může být dokonce přijímán jinými domácnostmi. 
Chcete-li chránit své soukromí, ujistěte se, že obě 
jednotky jsou vypnuty, když se nepoužívají
40. ochrana napájecí šňůry - Chraňte napájecí 
kabel adaptéru před šlapáním nebo sevřením 
nábytkem nebo jinými předměty - Napájecí šňůry by 
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měly být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo, nebo 
aby se nepřiskříply či nezlomily, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost místům, kde vystupují 
z produktu. Zásuvka by měla být nainstalována v 
blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. 
Nezapomeňte zapojit adaptér do zásuvky nejblíže 
k zařízení a to je snadno přístupné. Chcete-li se 
odpojit od sítě, odpojte adaptér
41. používejte pouze příslušenství a náhradní 
díly určené výrobcem. Jakákoli montáž 
produktu by se měla řídit pokyny výrobce 
•	 NePOKlÁDeJTe tento produkt na nestabilní plochu, 

stojan, stativ, držák nebo stůl. Výrobek může 
spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo 
dospělého a vážné poškození produktu 

•	 Používejte POUZe stojánek prodávaný s výrobkem
•	 Ujistěte se, že náhradní díly jsou dodávány 

společností Angelcare a mají stejné vlastnosti jako 
originální díly. Neoprávněné nahrazení může způsobit 
úraz elektrickým proudem, nebo požár 

42. odpojte toto zařízení během bouřky nebo 
pokud se nepoužívá po dlouhou dobu

43. Údržba - nepokouŠeJte se opravovat 
tento produkt sami, protože otevření nebo 
odstranění krytů (kromě dvířek baterie) 
může vystavit nebezpečné napětí nebo jiná 
nebezpečí
44. přetížení - nepŘetěžuJte zásuvky ve zdi, 
prodlužovací šňůry nebo integrované zásuvky, 
protože to může vést k nebezpečí požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem 
45. Anténa dětské jednotky - Anténa použitá pro 
tento vysílač musí být nainstalována tak, aby byla 
zajištěna vzdálenost od všech osob nejméně 20 cm 
(20 cm) a nesmí být umístěna nebo provozována ve 
spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
46. čištění - Před čištěním odpojte všechny 
jednotky. NIKDY neponořujte žádnou část monitoru 
do vody. čistěte pouze suchým hadříkem

požAdAvkY nAStAvení

Co Je v krABiCi
1  Rodičovská jednotka
2  Dětská jednotka
3  Stojánek (pro Dětskou j.)
4   Snímací podložka (senzor) 
5   CR2450 Baterie  

(pro Snímací podložku)
6   2 x AC Adapter napájecí
7   2 x Dobíjecí AAA Baterie 

(pro Rodičovskou j.)

Co potŘeBuJete
•		pevnou	desku,	pokud	postýlka	

nemá pevný povrch 
(viz  specifikace  KROK 2)

•		2	x	alkalické	AAA	záložní	baterie	
(pro Dětskou jednotku)

•	Šroubovák	křížový

2X

4

1 2 3

5

7

6

2X
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1- nAStAvení rodičovSké JednotkY

1

2

nabijte rodičovskou 
jednotku 10 hodin před 
prvním použitím (vypnutou)
Běžná doba nabíjení je 8 hodin

10H

2- nAStAvení SníMACí podložkY 

1

2

1. Sejměte kryt bateriového 
prostoru a vložte baterii  
“+” nahoru

2. Nasaďte kryt baterie, 
zarovnejte 2 body a zajistěte 
jej kliknutím

Správné umístění na 
lamelové základně

3

3. Vyjměte matraci z dětské 
postýlky, umístěte senzor

- logo Angelcare® nahoru 
- na základnu v přibližném 
středu matrace. Pokud 
dno vaší dětské postýlky 
vyžaduje pevnou desku  
(viz část „DŮleŽITÉ“ níže)

4. Matraci vraťte do postýlky
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•	Pokud vaše postýlka nemá pevný, stacionární, zcela rovný povrch, včetně pružinové nebo 
lamelové základny, vložte mezi základnu postýlky (dno) a podložku senzoru tvrdou desku, aby 
byla zajištěna správná funkce. Podpůrná deska (překližka, lamino) 
musí být větší, než senzor, tedy rozměry nejméně 30 x 30 cm, tl. 6 mm.

•	Senzorová podložka funguje se standardními matracemi s pružinovou 
matrací a pěnovými matracemi, kromě paměťové pěny (částečné 
nebo plné), matrací s dutým rámem a vodních lůžek. Pokud si nejste 
jisti kompatibilitou matrace, poraďte se s Angelcare. Pevná podpůrná 
deska udržuje konstantní tlak na celou senzorovou podložku (senzor), 
což umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okraji postýlky.

 důležité  

3- nAStAvení dětSké JednotkY (CHůvičkY)

poznámka:
•	Alkalické baterie (nejsou součástí) 

jsou záložním zdrojem energie v 
případě výpadku napájení

Snímací podložka (senzor)

Chůvičku s kabelem 
adapteru mějte alespoň 

1 metr od postýlky

4- zApnutí Monitoru
rodičovSká JednotkA dětSká JednotkA
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pozAStAvení  
A reStArtování 
Senzorové podložkY
•	Umožňuje pozastavit 

senzorovou podložku, 
pokud odeberete dítě z 
postýlky, např. pro krmení 
nebo uklidnění. Po vložením 
dítěte zpět do postýlky se 
ujistěte, že jste senzorovou 
podložku opět zapnuli

ok

dětSká JednotkA

StiSkni
StiSkni &

drž

rodičovSká JednotkA

poznámka:
•	Vaše Dětská a Rodičovská jednotka jsou již spárovány
•	Pokaždé, když zapnete Dětskou jednotku, interní teploměr se bude kalibrovat, aby byla zajištěna 

přesnost. Tento automatický proces bude trvat přibližně 30 minut
•	Na obrazovce Rodičovské jednotky bude blikat ikona “mimo dosah”, dokud se nezobrazí ikony 

pokojové teploty a funkce. Proces připojení by měl být proveden do 30 sekund. Pokud tato sekvence 
není dokončena do 30 sekund, budete muset jednotky vypnout a začít znovu

•	Pokud vypnete Dětskou jednotku, zazní alarm mimo dosah. Znovu zapněte Dětskou jednotku a znovu 
vytvořte propojení

vYzkouŠeJte Senzorovou podložku
1. Snímací podložka může detekovat jiné zdroje vibrací a pohybu, než vašeho 

dítěte a ovlivňuje výkon vašeho monitoru Angelcare. Alarm nebude znít, 
pokud senzor detekuje jiný pohyb, než vašeho dítěte

2. K dispozici jsou 3 nastavení citlivosti - nízká, střední a vysoká. Jednotka je 
nastavena na střední (výchozí) a lze ji odpovídajícím způsobem upravit

3. Pokud se dotknete dětské postýlky, senzor detekuje falešné pohyby
4. Nezachytí-li žádný pohyb po dobu 15 sekund, monitor vydá jedno 

stimulační pípnutí, které je určeno k vyvolání pohybu dítěte. Pokud není detekován žádný další 
pohyb, za 20 sekund se ozve hlavní poplach - série trvalých pípnutí

teSt Senzorové podložkY  “čtYŘi roHY”
1. Umístěte senzorovou podložku do přibližného středu oblasti spánku dítěte a vložte matraci zpět 

na místo
2. Zapněte obě jednotky - zkontrolujte, zda jsou spolu spárované (připojené)
3. Klepejte rukou lehce a nepřetržitě na roh matrace, aby senzor detekoval pohyb. Pokud je detekován 

pohyb, uslyšíte zvuk “TIK” každých 5 sekund a Rodičovská jednotka bliká zeleně pro jednu snímací 
podložku

4. Odstupte od postýlky
5. Alarm zazní z dětské a rodičovské jednotky po 20 sekundách. 

pokud alarm nezní, zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zkuste to 
znovu; Zkontrolujte úroveň nabití baterie na všech jednotkách, postupujte podle 
kapitoly „AlARM NeZNÍ“ - Nastavení citlivosti může vyžadovat snížení o jednu 
úroveň kvůli zachytávání jiných vibrací / pohybů.

6. Pokud zazní AlARM, poklepejte rukou lehce na roh matrace, aby senzor detekoval pohyb. Rozpoznání 
pohybu a zastavení alarmu může trvat až 8 sekund.

7.  Pokud alarm pokračuje, i když dvakrát lehce poklepete na roh matrace, upravte citlivost.

2
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•	Před prvním použitím monitor vyzkoušejte
•	Před použitím a pravidelně (před umístěním dítěte do dětské postýlky) vždy zkontrolujte, zda 

senzorová podložka nezachytává ve svém okolí žádné cizí pohyby, ani vibrace.
•	Vyzkoušejte svůj monitor pokaždé, když přesunete senzorovou podložku na jiné místo

 důležité  

5- SeznáMení S MonitoreM

dětSká JednotkA
1   Indikátor napájení

         / Indikátor slabé baterie
2  Mikrofon
3   Indikátor senzoru 

pohybu / Indikátor 
teploty

4   Prstencový Indikátor 
teploty ZAPNUTO / 
VYPNUTO  / Pager (k 
vyhledání Rodičovské 
jednotky - stiskněte a 
podržte).  

5  Reproduktor
6  vypínač   on/oFF 
7  Micro USB port
8   Nastavení citlivosti 

Snímací podložky
9   Pauza Snímací 

podložky
10  Bateriový prostor

1

2

3

pŘední StrAnA

10

4

6

5

7
8

9

zAdní StrAnA

1   Indikátor detekce 
pohybu “Tikání” (TIC)

2  vypínač on/oFF 
3   Menu (stiskni a drž) 

/ exit menu
4   Potvrdí výběr, změní 

funkci 
/ Pauza Snímací podlož 
(stiskni a drž)

5   Hovořit zpět 
(stiskni a drž pro mluvení)

6  Hlasitost + / NAHORU
7   Hlasitost - (v MUTe modu 

bude ikona zvuku blikat 
a Rodičovská jednotka 
zobrazí l0) / DOlŮ 

8   Prostor dobíjecích 
baterií

9   Micro USB dobíjení 

1

2 5

3 6

74

8

9

rodičovSká JednotkA
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ikonY  rodičovSké JednotkY
1   Teplota

2   Teplotní alarm
3  Režimy detekce
4  Viditelný zvuk - stupnice  
5  Kvalita příjmu
6  Stav baterií Rodičovské jednotky
7   VOX indikátor
8   Teplota zobrazena v Celsius / Fahrenheit

2

3

4

1

8

7

5
6

FunkCe Monitoru

poznámka:
•		Nastavení	je	dostupné	stisknutím	a	podržením	tlačítka	MENU		   na Rodičovské 

jednotce
•		Funkce	MENU	jsou	ve	smyčce.	Při	každém	krátkém	stisknutí	tlačítka	OK	přejdete	

na další funkci nabídky

Aktivace/deaktivace detekce pohybu 
Snímací podložka - Senzor spustí alarm, pokud po 20 sekundách nezachytí ŽÁDNÝ pohyb. 
Reproduktory Rodičovské i Dětské jednotky budou vydávat hlasité, po sobě jdoucí zvuky - 
alarm pohybu. 
 
Když je vaše dítě starší, můžete vypnout detekci pohybu a používat monitor pouze pro zvuk.

Aktivace/deaktivace tiC funkce (tikání při pohybu) 
Pokud je aktivována detekce pohybu, umožňuje vám každých 5 sekund slyšet zvuk Tic

Aktivace/deaktivace zvuku (přenosu z chůvičky) 
Umožňuje používat monitor pouze pro detekci pohybu

nastavení voX funkce 
Aktivace zvukem (voX on): Znamená to, že bude přenášet zvuky, pouze pokud je detekuje, 
na základě nastavení úrovně citlivosti. Z důvodu úspory energie se přenos zvuku po 10 
sekundách zastaví, pokud není detekován žádný zvuk. Jakmile je detekován zvuk, přenos se 
automaticky aktivuje
nepřetržitý zvuk (voX oFF): Znamená, že monitorování zvuku je nepřetržitě zapnuto a 
zachycuje všechny zvuky
nastavení voX citlivosti (pokud je VOX aktivovaný) 
Citlivost mikrofonu je nastavitelná (4 úrovně). To znamená, že zvuk se začne přenášet pouze 
na základě nastavené úrovně

nastavení zobrazování stupňů Celsius nebo Fahrenheit

Aktivace/deaktivace teplotního alarmu 
Varuje, když teplota dosáhne maximální nebo minimální nastavené teploty
nastavení alarmu nižší teploty (pokud je aktivován teplotní alarm)
nastavení alarmu vyšší teploty (pokud je aktivován teplotní alarm)
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eXit •		Všechny	změny	a	úpravy	provedené	v	hlavní	nabídce	se	neuloží,	dokud	je	
nepotvrdíte stisknutím tlačítka eXIT

•		V	režimu	MENU	bude	přenos	zvuku	mezi	Rodičovskou	a	Dětskou	jednotkou	
dočasně deaktivován

 důležité  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 1510 11 12 13

1   Detekce pohybu Snímací podložkou je aktivován
2  Zvuk je aktivován
3   “TIC” funkce tikání je aktivována
4  Aktivace zvukem (VOX ON) je aktivováno
5  Nepřetržitý zvuk (VOX OFF) je aktivováno

Kvalita příjmu: 
6  Dobré spojení
7  Průměrné spojení
8  Slabé spojení
9  Bez spojení (Out-of-range)

 Indikátory stavu baterie Rodičovské jednotky:
10  Plně nabitá
11  1/2
12  Vybitá
13  Nabíjení  

Teplotní alarmy: 
14   Příliš teplo
15   Příliš chladno

6- upozornění

rodičovSká JednotkA
1   pohybový alarm

•		Pokud	se	po	15	sekundách	nezjistí	žádný	pohyb,	uslyšíte	z	Dětské	
jednotky jeden zvuk předběžného poplachu - stimulační alarm

•		Pokud	po	dalších	5	sekundách	nebude	detekován	žádný	pohyb,	
reproduktory Rodičovské jednotky a Dětské jednotky budou 
vydávat hlasité po sobě jdoucí zvuky - jedná se o alarm pohybu

•		Ikona	Senzoru	a	úrovně	zvuku	na	Rodičovské	jednotce	budou	blikat

2   out-of-range alarm
•	Alarm	se	aktivuje,	když	vaše	dvě	jednotky	nekomunikují
•	Rodičovská	jednotka	vydá	trojité	pípnutí	každých	15	sekund
•	Out-of-Range	ikona	bude	blikat

3  vybité baterie rodičovské jednotky
•		Rodičovská	jednotka	vydá	2	po	sobě	následující	zvuky,	každých	30	

sekund a ikona vybité baterie bude blikat

4  upozornění na teplotu
•		Rodičovská	jednotka	vydá	3	po	sobě	následující	zvuky,	každých	5	

sekund a ikona teploty bude blikat (sněhové vločky / slunce)

4

1 2

3
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dětSká JednotkA
1   napájení  &  Stav baterií  

Svítí zelená: Monitor je aktivován 
Bliká zelená: Dětská jednotka používá záložní baterie 
Bliká žlutá: Baterie Dětské jednotky jsou vybité

2   Snímání pohybu & teplotní indikátor
Bliká červeně: Není detekován pohyb 
•		Reproduktory	Rodičovské	jednotky	i	Dětské	jednotky	budou	vydávat	

hlasitá nepřetržitá pípání - jedná se o alarm pohybu
Bliká bílá: Monitor má pauzu 
•		Rodičovská	jednotka	i	Dětská	jednotka	vydávají	každých	20	sekund	

jedno pípnutí
Bliká bledě modrá: Ztráta připojení mezi Dětskou jednotkou a 
senzorovou podložkou 
•		Reproduktory	Rodičovské	jednotky	i	Dětské	jednotky	budou	vydávat	

hlasité nepřetržité pípnutí
Svítí červená: Teplota v místnosti je příliš horká 
•	Rodičovská	jednotka	vydá	3	po	sobě	jdoucí	zvuky	každých	5	sekund 
Svítí modrá: Pokojová teplota je příliš nízká
•	Rodičovská	jednotka	vydá	3	po	sobě	jdoucí	zvuky	každých	5	sekund 
Svítí bílá: Pokojová teplota je příliš dobrá

1

2

poznámka:
Stisknutím libovolného tlačítka na Rodičovské jednotce zastavíte alarm, nebo stiskněte tlačítko 
Pause Sensor Pad na Dětské jednotce
Během pohybového alarmu je detekce pohybu pozastavena (Pauza). Chcete-li detekci pohybu 
znovu aktivovat, jednoduše stiskněte kterékoli tlačítko Rodičovské jednotky

7- ŘeŠení proBléMů

péče o vAŠi doBíJeCí BAterii
•	 Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabité - po dobu 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 baterie může zhoršit výkon monitoru. Pokud nejste spokojeni s výkonem své Rodičovské 

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

ztrátA pŘipoJení Mezi rodičovSkou Jednotkou A dětSkou Jednotkou
•	 V případě ztráty připojení je prvním krokem přibližování Rodičovské a Dětské jednotky k sobě. Ujistěte se, že 

jsou obě jednotky zapnuté, aby se obnovilo spojení. Pokud po provedení výše uvedeného stále neexistuje žádné 
připojení a žádné varování mimo rozsah, mělo by být provedeno níže uvedené opětovné připojení.

1. Obě jednotky vypněte
2. zapněte Dětskou jednotku
3. Stiskněte 4 x  po sobě tlačítko Vypínače napájení Dětské jednotky

    

Kontrolka (kruh) Snímací podložky na Dětské jednotce 
rychle bliká zeleně (indikuje, že Dětská jednotka je v režimu 
připojování - párování)

zelená

3
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4. Zapněte Rodičovskou jednotku. Ikona Mimo-dosah  bude blikat (označuje, 
že Dětská jednotka je v režimu připojování)

5. Stiskněte a držte tlačítko Mluvit zpět na Rodičovské jednotce, dokud nezazní 
zvukový signál

6. Stiskněte ok tl. na Rodičovské jednotce. Ikona Mimo dosah   by měla blikat 
rychleji, což znamená, že Rodičovská jednotka je v režimu propojení

5

6

•		Během	procesu	opětovného	připojení	zobrazí	Rodičovská	
jednotka ikonu H1-H2

•		Opětovné	připojení	je	úspěšné,	pokud	Rodičovská	jednotka	
zobrazuje běžné zobrazení

ztrátA pŘipoJení Mezi SníMACí podložkou A dětSkou Jednotkou
•	 V případě ztráty připojení je prvním krokem přiblížení Snímací podložky a Dětské jednotky. Ujistěte se, že jsou obě 

jednotky zapnuté, aby se obnovilo spojení. Pokud ani po provedení výše uvedeného neexistuje žádné připojení, měl by být 
proveden postup opětovného připojení níže. Během procesu opětovného připojení se ujistěte, že se ve stejné místnosti 
nenachází žádná jiná bezdrátová Snímací podložka.

1. vypněte Dětskou jednotku a Rodičovskou jednotku
2. vyjměte a vyměňte baterii ze Snímací podložky
3. Zapněte Dětskou jednotku stiskem Vypínače na 2 vteřiny

Indikace napájení Dětské jednotky se 
rozsvítí zeleně

4. Stiskněte a podržte tlačítko pause na Dětské jednotce po 
dobu 3 sekund

Kontrolka Snímací podložky na Dětské jednotce 
bude blikat modře

Modrá

3

4

•	 Opětovné připojení by mělo být dokončeno do 30 sekund.
•	 Opětovné připojení je úspěšné, když Dětská jednotka vydá potvrzovací tón.

SníMACí podložkA poHYBu - neAlArMuJe
•	 Snímací podložka detekuje jiné zdroje vibrací a pohybu, než vašeho dítěte a alarm nebude znít.
•	 Viz Varování 3 až 11 a viz KROK 4, TeST SNÍMACÍ PODlOŽKY.

SníMACí podložkA poHYBu - FAleŠné AlArMY (indikátor Bliká červeně)
•	 Vyměňte baterii senzoru CR2450.
•	 Vypněte Dětskou jednotku.
•	 Falešné poplachy na Snímací podložce se mohou vyskytnout z několika důvodů. Vždy, když se ozve poplach, vždy 

okamžitě zkontrolujte dítě:
- Po vyjmutí dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnuta
- Ujistěte se, že mezi matrací a Snímací podložkou není povlečení, nebo dutina
-  Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matraci. Ujistěte se, že je na rovném pevném povrchu potištěnou 

stranou nahoru
-  Může být také nutné upravit úroveň citlivosti

•	 Viz Varování 3 až 11 a viz KROK 4, TeST SNÍMACÍ PODlOŽKY 
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indikátor zApnutí nA dětSké JednotCe (zelené Světlo) neSvítí
•	 Zkontrolujte připojení nebo přepojte do jiné elektrické zásuvky.
•	 Stisknutím tlačítka Vypínače Dětské jednotky 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.

pokud neSlYŠíte zvuk
•	 Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuty.
•	 Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapojeny do funkčních elektrických zásuvek.
•	 Zkontrolujte baterie v obou jednotkách (v případě potřeby je vyměňte nebo dobijte).
•	 Přibližte Rodičovskou jednotku blíže k Dětské jednotce.

poruCHY, zkreSlení, vliv JinÝCH Monitorů, BezdrátovÝCH teleFonů, 
vYSílAček, etC.)
•	 Otočte Rodičovskou jednotku, nebo ji přesuňte mimo zdroj rušení.

zpětná vAzBA (kvílivé zvukY vYdávAné z rodičové JednotkY)
•	 Přesuňte jednotky dál od sebe (nejméně 3 metry).
•	 Snižte hlasitost na Rodičovské jednotce.

diSpleJ rodičovSké JednotkY Je černÝ (rodičovSká JednotkA Je vYpnutá)
•	 Rodičovskou jednotku opět zapněte stisknutím a podržením tlačítka Vypínače.
•	 Dobijte Rodičovskou jednotku.

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



14

Angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto 
produktu, že monitor Angelcare® je po dobu záruční 
lhůty 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 lhůty, Angelcare® produkt podle svého 
uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Obraťte se na 
Vašeho místního distributora a ověřte záruku a záruční 
lhůtu..
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 jakékoli 
jiné formy nesprávného použití. 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 značkou 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.
ZÁKONY	SE	MOHOU	LIŠIT.	NĚKTERÉ	ZEMĚ	NEDOVOLUJÍ	
VYlOUčeNÍ NeBO OMeZeNÍ NÁHODNÝCH NeBO 
NÁSLEDNÝCH	ŠKOD,	TAKŽE	SE	NA	VÁS	UVEDENÁ	OMEZENÍ	
NeMUSÍ VZTAHOVAT. 
NEJSME	V	ŽÁDNÉM	PŘÍPADĚ	ODPOVĚDNI	ZA	ŽÁDNÉ	ŠKODY	
PlYNOUCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU.

důležité! This Angelcare® monitor monitor 
je produkt osobní péče. Tento produkt prosím 
nevracejte do obchodu. Pokud máte dotazy 
nebo potřebujete pomoc, kontaktujte svého 
distributora před vrácením tohoto produktu.
Informace o záruce vám poskytne váš místní 
distributor. Najděte místního distributora na 
naší webové stránce: https://international.
angelcarebaby.com/

péče o zákAzníkY - zárukA

Warranty term per country
UK, South Africa, Russia 1  year
Other countries 2  years

14
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dosah:  
Otevřené pole (otevřená plocha bez překážek): 
•		Mezi	Dětskou	jednotkou	a	Rodičovskou	jednotkou: 

do 250 metrů.
•		Mezi	Dětskou	jednotkou	a	Snímací	podložkou: 

do 6 metrů.
pokyny pro teploměr:  
Alarm vysoké teploty: 22°C  
Alarm nízké teploty: 16°C 
zdroj napájení: 
2 AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) 
nebo adaptéry 100-240 V AC / 5V DC 0,6A pro Dětskou 
jednotku.
2 AAA dobíjecí baterie a adaptéry 100-240 V AC / 5V DC 
0,6A pro Rodičovskou jednotku.
1 baterie CR2450 3V pro bezdrátovou Snímací podložku
pozor: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem 
nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti.
Při nesprávné výměně baterií hrozí výbuch. Baterie 
v Rodičovské jednotce je uživatelsky vyměnitelná 
li-ion dobíjecí baterie. Používejte pouze náhradní 
baterii doporučenou společností Angelcare. Chcete-li 
získat informace o náhradních bateriích, kontaktujte 
zákaznický servis Angelcare: www.angelcarebaby.
com nebo kontaktujte místního distributora. Pokyny 
budou součástí náhradní baterie. Uchovávejte všechny 
baterie mimo dosah dětí.
Baterie:
•	 NeMÍCHeJTe alkalické standardní (uhlík-zinek) nebo 

dobíjecí (NICD, NiMH atd.) Baterie.
•	 UPOZORNĚNÍ:	NEBEZPEČÍ	VÝBUCHU	PŘI	VÝMĚNĚ	BATERIE	

NeSPRÁVNÉHO TYPU.

přenosy: 
Přenos mezi Dětskou jednotkou a Rodičovskou 
jednotkou probíhá na frekvenci 1,8 GHz pro evropu / Asii 
/ Afriku / Austrálii.
Přenos mezi Dětskou jednotkou a Snímací podložkou 
probíhá na frekvenci 2,4 GHz pro evropu / Asii / Afriku 
/ Austrálii
Maximální vysílaný RF výkon:
•	24dBm	(250mW)	mezi	Dětskou	a	Rodičovskou	
jednotkou
•	4dBm	(2.5mW)	mezi	Dětskou	jednotkou	a	Snímací	
podložkou
RF kanálů mezi Dětskou a Rodičovskou jednotkou: 5
RF kanálů mezi Dětskou a Snímací podložkou: 79
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://angelcarebaby.com/
declaration-of-conformity
rF expozice - Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, 
aby splňovalo limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu 
(RF) záření v eU pro nekontrolované prostředí. Aby byl 
zachován soulad, nesmí být expozice člověka mateřské 
jednotce během normálního provozu menší než 20 cm.

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.

erp Compliance
POUŽÍVeJTe POUZe ZNAčKU ANGelCARe®  
AC/DC NAPÁJeCÍ SÍŤOVÉ ADAPTeRY: 
EU	(VČETNĚ	NĚMECKA)	–	MODEL:	K05S050060G 
UK	–	MODEL:	K05S050060B

teCHniCké SpeCiFikACe

Značky shody specifické pro toto zařízení najdete na produktu.
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Kontaktní informace
důležité!  Tento monitor Angelcare® je produkt pro osobní péči. Tento produkt prosím nevracejte do 
obchodu. Pokud máte 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: info@angelcarebaby.com

other countries: Find your local distributor by visiting our website: 
angelcarebaby.com/distributors

NÁVODY A VIDeA
Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na videa a další funkce na našem webu.

https://angelcare.zendesk.com/hc/

Angelcare Monitors inc.
201, boulevard de l’Industrie, local 104 
Candiac (Quebec) J5R 6A6 
Canada


