
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babydoppler Connect 

A062201 

 

Návod k použití 

 

Vhodné prostředí:  

teplota -10°C až +55°C / vlhkost <93% / atmosférický tlak 50kPa až 106kPa. 

 

 

 



Děkujeme, že jste si vybrali Babymoov Babydoppler Connect. 

DŮLEŽITÉ – DŮKLADNĚ SI PROČTĚTE TYTO POKYNY A PONECHTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 

Babydoppler Connect můžete připojit k volné aplikaci Babydoppler Connect, která je k dispozici v App Store a Google 

Play a je určena k poslouchání a zaznamenávání rytmu srdečního tepu děťátka a jeho sdílení s Vašimi nejbližšími.  
 

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKA 

Cocoon Life je registrovaná ochranná značka společnosti L.A.T.L. SAS, fungujující pod názvem LATL TECHNOLOGIE. 

Tento návod je chráněn mezinárodními autorskými právy. Jakákoli reprodukce, distribuce, překlad nebo přenos 

jakéhokoli prostředku tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno. 

Apple Store je registrovaná ochranná známka společnosti APPLE Inc. 

Google Play je registrovaná ochranná známka společnosti GOOGLE Inc. 
 

BALENÍ OBSAHUJE 

• 1 Babydoppler Connect  • 1 sluchátka  • 1 návod k použití 

• 1 kabel     • 1 ultrazvukový gel 40ml 
 

UPOZORNĚNÍ A ODPOVĚDNOST VÝROBCE 

Babydoppler Connect byl vyvinut v souladu s evropskou směrnicí 93/42/EEC (třída I) a souvisejících norem. 

Babydoppler je určen pro širokou veřejnost starší 14 let za účelem zjištění srdečního tepu plodu. Nesmí být používán k 

vypracování lékařské diagnózy nebo k terapii založené na shromážděných informacích prostřednictvím tohoto přístroje. 

Pouze lékaři jsou oprávněni vydávat lékařskou diagnózu. Babydoppler v žádném případě nenahrazuje lékařský dohled. 

Pokud neslyšíte tlukot srdce dítěte, může to být proto, že Babydoppler není správně umístěn, není použit ultrazvukový 

gel, kabely nejsou správně zapojeny nebo jsou nefunkční baterie. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE SVÉHO 

LÉKAŘE. Baby Doppler je dodáván s kabelem speciálně vyvinutým pro poslech srdíčka vašeho dítěte na smartphonu či 

tabletu. POUŽITÍ JINÉHO KABELU, NEŽ TOHO, KTERÝ BYL DODÁN SPOLU S TÍMTO VÝROBKEM, MŮŽE POŠKODIT Váš 

smartphone nebo tablet. POUŽÍVEJTE POUZE kabel, který byl dodán s výrobkem BABYDOPPLER CONNECT. 

Měli byste také opatrně manipulovat s Babydoppler Connect a jeho kabelem. Neotáčejte nebo neničte kabel a 

nepokoušejte se sami demontovat nebo opravit Babydoppler nebo kabel. Informace obsažené v tomto dokumentu 

mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY se zříkají nést odpovědnost v případě poškození Babydoppleru, smartphonu nebo 

tabletu vzniklého s použitím jiného kabelu, než toho, který je dodávaný spolu se zařízením Babydoppler. 

BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY se zříkají nést jakoukoliv odpovědnost v případě nesprávného používání, špatné 

údržby nebo změn nebo oprav Babydoppleru a kabelů osobami, které nejsou k tomuto účelu oprávněny společností 

BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY. 

Tento přístroj v žádném případě nenahrazuje lékařský dohled. Nejedná se o lékařský přístroj. 
 

BABYDOPPLER CONNECT 

         PŘEDNÍ STRANA                   ZADNÍ STRANA 

    hlasitost 
 

            ON/OFF       sonda 
 

             LED indikátor 

      Baterie 

 

 

 

              vstup pro kabel a sluchátka 

 

           BOČNÍ POHLED    BOČNÍ POHLED 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Uživatel může používat a udržovat Babydoppler a jeho příslušenství podle tohoto návodu. Babydoppler Connect je 

napájen 2x 1,5 V bateriemi typu AAA (nejsou součástí) . Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, používejte 

Babydoppler Connect podle následujících bezpečnostních pravidel: 

1. Neotevírejte kryt na baterie je-li přístroj zapnutý. 

2. Přístroj sami neotevírejte ani jej nedemontujte. 

3. Dodržujte správnou polaritu baterií (vkládejte se ve správném směru). 

4. Pokud Babydoppler delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uchovávejte je na suchém a tmavém místě. 

5. Přístroj Babydoppler i příslušenství udržujte v suchu. Vlhkost a tekutiny mohou elektroniku poškodit.  

6. Přístroj Babydoppler i jeho příslušenství neskladujte na místech s vysokou koncentrací prachu. Prach nebo 

mikročástice mohou způsobit poruchy. 

7. Přístroj Babydoppler i jeho příslušenství nedávejte do blízkosti zdrojů tepla. Mohlo by dojít k vytečení baterií. 

8. Přístroj Baby doppler není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých kapalin a plynu. 

9. Baterie neházejte do ohně, může dojít k výbuchu. 

10. Elektromagnetické rušení – přístroj Babydoppler nepoužívejte v bezprostřední blízkosti mobilního telefonu nebo 

jakéhokoliv radiového vysílače; mohlo by to způsobit elektromagnetické rušení. 

11. Toto zařízení nelze použít s defibrilátorem ani s žádným vysokofrekvenčním lékařským zařízením. 

12. Vyvarujte se nárazům na zařízení či jeho spadnutí. 

13. Používejte Babydoppler a jeho příslušenství pouze za účely, ke kterým je určen. 

14. Nedovolte dětem, aby používali toto zařízení a jeho příslušenství.  

15. Babydoppler by měl být aplikován pouze na zdravou pokožku. Pokud si nejste jisti fyziologickým stavem pokožky, 

přístroj nepoužívejte. 

16. Doporučený gel je hypoalergenní přípravek, nedráždivý a nekorozivní. Máte-li po použití gelu jakoukoliv negativní 

reakci, zastavte aplikaci a použití konzultujte s lékařem. 

17. Babydoppler by měl být po každém použití vyčištěn podle doporučení – viz. dále. 

18. Babydoppler by se neměl používat před 12. týdnem těhotenství. 

19. Babydoppler a jeho příslušenství by měly být recyklovány na konci svého životního cyklu v souladu s platnými 

ustanoveními. 

20. Dávejte pozor na uškrcení v důsledku kabelů, zejména v důsledku nadměrné délky. 
 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI  
Ochranná známka + Obchodní reference Babydoppler Connect 

Bezpečnostní třída typ CF  IEC 60601-1:2005 + A1:2012 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) IEC 60601-1-2 třída B skupina 1 

Napájení 2x 1,5V AAA baterie, spotřeba energie < 1 W 

Vhodné použití Od 12-tého týdne těhotenství 

Vhodné prostředí 

Během použití: 
- teplota: od +5°C až do 40°C 
- vlhkost: max. 80% 
- atmosférický tlak: od 70 kPa do 106 kPa 

Během dopravy a skladování: 
- teplota: od -10°C až do 55°C 
- vlhkost: max. 93% 
- atmosférický tlak: od 50 kPa do 106 kPa 

Fyzikální vlastnosti 
Rozměr: 105 x 90 x 36mm 
Hmotnost: cca 80g (včetně baterií) 

Sonda 

Nominální frekvence: 3 MHz 
Provozní frekvence: 3 MHz ± 10% 
Výstupní akustický výkon: < 1 MPa 
Ispta: < 100 mW/cm2 
MI et TI < 1 
Intenzita ultrazvuku: Iob < 20 mW/cm2 
Efektivní vyzařovací plocha snímače < 208 mm2 

 



Babydoppler Connect je velmi kompaktní, přenosné elektronické zařízení s nízkou spotřebou, určené pro poslouchání 

rytmu srdečního tepu děťátka u těhotnými ženami a jejich rodin. Přestože je v souladu s evropskou směrnicí 93/42 / 

EHS (třída I) a souvisejících standardů, není určeno pro lékařské diagnostické účely a používá se ve spojení s mobilní 

aplikací Babydoppler Connect a speciálním kabelem dodaným k tomuto účelu. Přístroj Babydoppler Connect má vysoce 

citlivou sondu 3 MHz a jeden zvukový výstup pro připojení ke smartphone / tabletu, za pomocí kabelu speciálně 

navrženého firmou BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY a dodávané spolu se zařízením Babydoppler Connect. POUŽÍVÁNÍ 

JINÉHO KABELU MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ A ZTRÁTU SMARTPHONE NEBO TABLETU. POUŽÍVEJTE POUZE 

DODÁVANÝ KABEL.  

Intenzita ultrazvuku vyzařovaného Babydoppler Connect je mnohem slabší než stanovují platné předpisy. 
 

SYMBOLY 

Logo / znak Význam 

 
Označení CE 

 
Katalogové číslo 

 
Sériové číslo 

 
Podívejte se na dokumentaci 

 
Typ CF: použitá část 

 
Nevyhazujte do směsného odpadu: zlikvidujte spolu s elektrickým a elektronickým zařízením 

 
Vstup pro smartphone 

  
Vstup pro sluchátka 

 
Tlačítko ON/OFF 

 
Nastavení hlasitosti 

 
Datum výroby 

 
Adresa výrobce 

 
Ochranná známka 

 

POUŽITÍ 

1. Nainstalujte aplikaci Babydoppler Connect na tablet nebo smartphone z App Store 

nebo Google Play platformy  (klíčové slovo «Babydoppler Connect»). 

2. Než přístroj poprvé použijete, vložte 2 baterie 1,5V typu AAA (dbejte na správnou 

polaritu).  
3. Připojte dodaná sluchátka do příslušné zdířky konektoru (1). 

4. Zapněte Babydoppler Connect stisknutím tlačítka ON/OFF na pravé straně zařízení 

po dobu 2 sekund. LED kontrolka by se měla rozsvítit. Pokud tomu tak není, 

zkontrolujte polaritu baterií. Při slabém stavu baterie bude světlo blikat. 

5. Aplikujte ultrazvukový gel (2) a umístěte sondu na matčino břicho. Přibližnou polohu 

určíte podle týdne těhotenství – viz. schéma (3). Sondu mírně poupravte, dokud 

neuslyšíte tlukot srdce dítěte. 

6. Nastavte hlasitost sluchátek (4 úrovně) díky tlačítku na levé straně zařízení. Krátkým 

stisknutím tlačítka dojde ke změně hlasitosti o 1 úroveň. Dlouhým stisknutím změníte 

hlasitost rychleji. 

7. Spusťte aplikaci Babydoppler Connect a zaregistrujte se. 

8. Chcete-li zařízení Babydoppler Connect používat s aplikací, zapojte dodaný kabel do 

příslušené zdířky na zařízení (4) a druhý konec připojte do konektoru vašeho tabletu / 

smartphonu. Do druhé zdířky zapojte dodaná sluchátka (4). Nakonec v aplikaci stiskněte tlačítko «Record your baby». 

Pro lepší poslech doporučujeme aktivovat režim «Airplane Mode». 

9. Stiskněte funkci «Register», pro uložení  historie poslechů.  
10. Chcete-li srdeční tep svého miminka sdílet s někým jiným, použijte funkci «Your 

recordings». Klikněte na přehrání, které chcete sdílet, a pak klikněte na funkci sdílení 

«Share». Zvolte vysílací kanál (mail, MMS, sociální síť). Z tohoto rozhraní jste také 

schopni poslouchat nahrávku stisknutím funkce "Listen". 

 

 

ÚDRŽBA 

Před čištěním zařízení vždy vypněte a vyjměte baterie.  

Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte povrch zařízení a otřete sondu, abyste odstranili jakékoliv stopy 

ultrazvukového gelu. Je-li to nutné, vyčistěte měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě a okamžitě vysušte čistou 

látkou. K čištění nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je aceton nebo jakékoliv jiné abrazivní prostředky. Nedovolte, aby 

kapalina pronikla dovnitř přístroje, neponořujte žádnou část zařízení do jakékoliv kapaliny. Pro dezinfekci a sterilizaci 

povrchu sondy použijte čistý 70% alkohol a nechte vyschnout nebo vytřete měkkým, suchým hadříkem. 
 

Zařízení Babydoppler Connect je velmi křehké a mělo by se s ním manipulovat opatrně. Gel musí být odstraněn po 

každém použití Babydoppleru. Tato bezpečnostní opatření prodlouží životnost Babydoppleru. Uživatel musí také před 

manipulací zajistit, aby Babydoppler neobsahoval žádné zjevné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a 

správné fungování. Standardní doba provozu baterií je cca až 20 dní. Životnost tohoto zařízení je cca 10 let. Než začnete 

toto zařízením používat, vyčkejte cca 10 minut, aby dosáhlo okolní teploty. Doporučuje se kontrolovat správnou funkci 

přístroje v měsíčních intervalech. Zjistíte-li jakékoliv poškození, nadále přístroj nepoužívejte, doporučujeme přístroj 

nahradit jiným. Provádějte pravidelné bezpečností testy, aby se ujistili, že je zařízení izolováno proti elektrickému 

proudu. Doporučená frekvence je jednou za dva roky nebo podle směrnic země, v níž je zařízení používáno. Zařízení a 

příslušenství musí být likvidovány podle místních předpisů. Mohou být vráceny prodejci nebo výrobci k recyklaci nebo 

zlikvidovány odděleně. Babydoppler Connect a jeho mobilní aplikace neposkytují přesné údaje o srdečním rytmu plodu, 

poskytují pouze záznam zvuku. Není-li srdeční rytmus důvěryhodný, existují další metody kontroly (např. stetoskop). 

Tento druh vyšetření je oprávněn provádět pouze lékař. 

MOŽNÉ POTÍŽE A JEJICH ŘEŠENÍ 

V případě obtíží Babydoppler vypněte, vyjměte baterie a odpojte dodané kabely. Zapojte kabely zpět do smartphonu 

nebo tabletu a do svého Babydoppler, znovu nainstalujte baterie a znovu přístroj zapněte. Pokud se při použití 

Babydoppleru objeví následující problémy, zkuste je vyřešit pomocí následujících pokynů. 

Problém Možné příčiny Řešení 

Zvuk je slabý 
- Hlasitost je příliš nízká. 
- Baterie je příliš slabá. 
- Nepoužili jste ultrazvukový gel. 

- Upravte hlasitost. 
- Vyměňte baterie. 
- Na sondu aplikujte gel. 

Příliš velký hluk 
- Hlasitost je příliš vysoká. 
- Napájení je nízké. 
- Rušení z externího signálu. 

- Upravte hlasitost. 
- Vyměňte baterie. 
- Ujistěte se, že Váš smartphone nebo tablet 
je v režimu «Airplane Mode». 

Příliš nízká citlivost 
- Sonda není správně umístěna. 
- Neaplikovali jste ultrazvukový gel. 

- Změňte umístění sondy. 
- Na sondu aplikujte gel. 

Tlukot srdce není 
slyšet nebo nelze 
nahrát 

- Sonda není správně umístěna. 
- Neaplikovali jste ultrazvukový gel. 
- Kabely nejsou správně zapojeny. 

- Změňte umístění sondy. 
- Na sondu aplikujte gel. 
- Kabely zapojte správně. 

 

ZÁRUKA 

Aplikace Babydoppler Connect byla vyvinuta pro novou generaci smartphonů a tabletů a nové verze operačních 

systémů iOS/Android. BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY nemůže zaručit vynikající fungování aplikace Babydoppler 

Connect pro všechny smartphone/tablety dostupné na trhu a předchozí verze operačních systémů iOS/ Android. V 

každém případě může být Babydoppler Connect používán samostatně (bez připojení ke smartphonu/tabletu) spolu s 

dodanými sluchátky. 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


