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TARTALOMJEGYZÉK

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
!RIZZE MEG EZT A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET KÉS!BBI HASZNÁLATRA.

KÉRJÜK, OLVASSA EL A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ UTASITÁSOKAT, MIEL!TT ÖSSZESZERELNÉ  
ÉS HASZNÁLNI KEZDENÉ A TERMÉKET.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASITÁSOK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT,  
ÉS KÁRT TEHET A TERMÉKBEN.

AZ ÉRZÉKEL! LAP NEM HASZNÁLHATÓ FELN!TTEK VAGY 24 HÓNAPOSNÁL ID!SEBB 
GYERMEKEK ESETÉBEN.

AZ ÉRZÉKEL!LAP FUNKCIÓJA NEM AZ, HOGY MEGÁLLAPÍTSA, HOGY A GYERMEK A 
GYEREKÁGYON KÍVÜL TARTÓZKODIK#E

 VIGYÁZAT
A terméket csak feln"tt szerelheti össze 
Összeszereléskor a kisméret$ alkatrészeket tartsa gyermekekt"l távol.

Az Angelcare® fontosnak tartja vásárlói véleményét.
Ha Ön nem teljesen elégedett, vagy kérdése van, 
forduljon hozzánk az angelcare@cdecinc.ca címen (az Egyesült Államokban és Kanadában),
más országokban forduljon a helyi forgalmazóhoz.
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1. EZ A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELEL!S 
FELN!TT FELÜGYELETÉT. Ez a termék arra készült, 
hogy segítse gyermekének megfigyelését. 
A készülék használata közben továbbra 
is biztosítania kell a gyermek folyamatos 
biztonságához szükséges felügyeletet . 
A koraszülött, illetve veszélyeztetettnek 
tekintett csecsem"ket mindig egészségügyi 
szakszemélyzet felügyelete mellett %gyelje. A 
monitort TILOS orvosi megfigyel"eszközként 
vagy a bölcs"halál (Sudden Infant Death 
Syndrome – SIDS) megel"zésére szolgáló 
eszközként használni.

2. FULLADÁSVESZÉLY – A vezetékek a 
gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. 
Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek 

ne érhessék el (hagyjon 
l e g a l á b b  1 & m é te r 
távolságot). SOHA ne 
p r ó b á l j a  a z 
érzékel" lapo(k a)t  a 
vezeték véd"burkolata 
n é l k ü l  h a s z n á l n i . 
Minden használat el"tt 
ellen"rizze, hogy a 

vezeték véd"burkolata biztonságos helyen, a 
gyerekágy lába alatt legyen rögzítve. Ne 
használja az érzékel"lapo(ka)t, ha a véd"burkolat 
megsérült vagy eltört.

3. Soha ne használjon hosszabítókábelt a 
váltóáramú tápegységhez. KIZÁRÓLAG a 
tartozék tápegységet használja.

4. Ha a tápegységet a hálózati aljzathoz 
csatlakoztatta, NE érintse meg a szabadon lév" 
végét.

5. MINDIG ügyeljen arra, hogy mind az adó, 
mind a vev" megfelel"en m$ködjön, és 
egymás hatósugarán belül legyenek. Ellen"rizze 
a készüléket az els" használat el"tt, majd 
id"szakonként, illetve ha megváltoztatja a 
babaegység helyét.

6. MINDIG azonnal ellen"rizze a csecsem"t, 
amikor a készülék riaszt!

7. NE használja a készüléket víz közelében (pl. 
fürd"kád, mosogató stb.).

8. MINDIG tartsa a készüléket a h"forrásoktól 
távol (pl. kályhától, radiátortól, stb.).

9. A baba-, és a szül"i egységet a megfelel" 
szell"zés és h$tés érdekében MINDIG sima 
felületre, állítva helyezze el. NE tegye a hever"re, 
párnára, ágyra, stb., melyek akadályozzák a 
szell"zést.

10. Ez a babamonitor a jelek átviteléhez 
nyilvános rádiófrekvenciát használ. El"fordulhat, 
hogy a szül"i egység a környéken lév" más 
babamonitorból származó jeleket veszi, vagy a 
jeladó interferenciát okoz. El"fordulhat, hogy 
e monitor adását másik háztartásban fogják. 
Magánszférája védelmében mindig KAPCSOLJA 
KI mindkét egységet, ha nem használja. 

11. Ez a termék NEM játék. NE hagyja, hogy 
gyermekek játsszanak vele.

12. Ez a termék kisméret$ alkatrészeket tartalmaz. 
A terméket csak feln"tt szerelheti össze Legyen 
körültekint" a termék kicsomagolásakor és 
összeszerelésekor, és a kisméret$ alkatrészeket 
tartsa gyermekekt"l távol.

13. A készüléket 10 °C és 40 °C közötti 
h"mérsékleten használja és tárolja.

 AZ AKKUMULÁTORRA 
VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

14. KIZÁRÓLAG AAA MÉRET' ÚJRATÖLTHET! 
akkumulátorokat használjon a szül"i egységben. 
NE használja vegyesen a feltöltött és a lemerült 
akkumulátorokat. NE használjon vegyesen alkáli, 
vagy normál szárazelemeket és akkumulátorokat. 
Az akkumulátorok behelyezésénél ügyeljen 
a helyes polaritásra. NE zárja rövidre a 
tápvezetékeket. KIZÁRÓLAG a javasolt, vagy 

 VIGYÁZAT
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azokkal egyenérték$ feszültség$ és méret$ 
akkumulátorokat és a megfelel" tápegységet 
használja. Vegye ki az akkumulátorokat, amikor 
a terméket hosszabb id"szakon keresztül 
tárolja, illetve ha az akkumulátor lemerült. A 
használhatatlanná vált akkumulátorokat a 
megfelel" gy$jt"helyen adja le. NE kísérelje 
meg a nem újratölthet" elemek töltését. Az 
akkumulátorok töltését CSAK feln"tt felügyelete 
mellett végezze. Az akkumulátorokat tartsa 
gyermekekt"l távol. 

15. FONTOS BIZTONSÁGI UTASITÁSOK

15.1 Olvassa el ezt az útmutatót - Minden 
biztonsági szabályt olvasson el a termék 
használata el"tt. 

15.2 Tartsa be az utasításokat. A biztonsági 
és használati útmutatót "rizze meg a kés"bbi 
használatra.

15.3 Tartsa be a figyelmeztetéseket - Tartson 
be a terméken és a használati útmutatóban 
feltüntetett minden óvintézkedést.

15.4 Kövesse az utasításokat - Tartson be 
minden üzemeltetési és használati utasítást.

15.5 Víz és nedvesség - NE használja ezt a 
készüléket víz közelében. Például, ne használja 
kád, lavór vagy mosdókagyló közelében, nedves 
környezetben, vagy medence, stb. mellett. 
Ügyeljen rá, hogy semmi NE essen az egységre, 
és ne kerülhessen folyadék az egységekbe vagy 
az érzékel" lapokra.

15.6 Tisztítás -  Tisztítás el"tt  minden 
részegységet válasszon le az elektromos 
hálózatról. NE merítse vízbe a babaegység, a 
szül"i egység, illetve a tölt"állvány egyetlen 
részét sem. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa. 

15.7 Szell"zés - NE zárjon el egyetlen 
szell"z"nyílást sem. Biztosítsa a megfelel" 
szell"zést, amikor az egységeket használja. NE 
takarja le sem a babaegységet, sem a szül"i 
egységet semmilyen tárggyal, például takaróval. 
NE tegye a készüléket fiókba vagy bármilyen 
olyan helyre, mely tompítaná a hangot, vagy 
zavarná a normál légáramlást

15.8 H"források - NE telepítse a készüléket 
semmilyen h"forrás, például radiátor, h"leadó 
rács, t$zhely, TV-készülék vagy más olyan 
berendezés (beleértve az er"sít"ket is) közelébe, 
melyek h"t termelnek. A h" károsíthatja a 
készülékházat vagy az elektromos alkatrészeket.

15.9 A hálózati csatlakozó vezeték védelme - 
Védje az érzékel" lapok és a tápegység hálózati 
csatlakozóvezetékét a küls" behatásoktól. 
Ügyeljen arra, hogy ne járjanak rajta, ne 
szoruljon be a bútorok vagy más tárgyak alá. 
Különös figyelmet fordítson a csatlakozásokra, 
dugaszokra, a dugaszolóaljzatokra, valamint arra 
a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékházból.

15.10 Tartozékok - Csak a gyártó által 
meghatározott kiegészít"ket/tartozékokat 
használja. NE tegye a terméket instabil kocsiba, 
állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy 
asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva 
gyermeknek vagy a feln"ttnek, és a termék is 
károsodhat. CSAK a gyártó által ajánlott, vagy a 
termékkel együtt forgalmazott kocsit, állványt, 
háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt 
használjon. Minden esetben kövesse a gyártó 
útmutatását.

15.11 Vihar, villámlás, zivatar esetén, illetve 
amikor hosszabb ideig nem használja, válassza 
le a hálózatról a készüléket.

15.12 Javítás - NE kísérelje meg a termék 
javítását, mivel a burkolat felnyitása vagy 
eltávolítása esetén (kivéve a elemtartó fedelét) 
áramütés érheti, vagy egyéb veszélynek lehet 
kitéve.

15.13 Alkatrészcsere - Amikor alkatrészt cserél, 
ügyeljen arra, hogy a gyártó által jóváhagyott 
cserealkatrész ugyanolyan jellemz"kkel 
rendelkezzen, mint az eredeti alkatrész. A 
jóvá nem hagyott alkatrész használata tüzet, 
áramütést vagy más veszélyhelyzetet okozhat.

15.14 Használat - Ez a készülék segédeszköz! 
NEM HELYETTESÍTI a feln"ttek általi felügyeletet, 
és nem használható erre a célra. A készüléket 
CSAK a jelen kézikönyvben leírt célra szabad 
használni.

15.15 Energiaforrás – Csak az adapteren 
feltüntetett tipusú energiaforrásról üzemeltesse 
a terméket. Ha nem biztos benne, milyen típusú 
energiaellátás van otthonában, kérjen tanácsot 
a forgalmazótól vagy az energiaszolgáltatótól.

15.16 Túlterhelés - NE terhelje túl a hálózati 
fali csatlakozó aljzatokat, hosszabbítókat vagy 
elosztókat, mivel ez t$zet, vagy áramütést 
okozhat.

15.17 Tárgy vagy folyadék bejutása - SOHA 
ne dugjon semmilyen tárgyat a termékbe a 
készülékház nyílásain keresztül, mivel azok 
veszélyes feszültség$ pontokat érinthetnek, 
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rövidzárlatot, tüzet és áramütést okozhatnak. 
SOHA ne öntsön semmilyen folyadékot a 
termékre.

15.18 Antenna - Az adóhoz használt antennát 
úgy telepítse, hogy személyekt"l legalább 20 cm 
távolságra legyen. Ne üzemeltesse a készüléket 
más antennával, vagy annak közelében és ne 
kapcsoljon az antennára más készüléket.

15.19 Villamos vezetékek - A küls" antennát 
NE HELYEZZE villamos légvezetékek vagy más 
villamos világítási vagy tápáramkör közelébe, 
ahol ráeshet ilyen villamos vezetékekre vagy 
áramkörre, mivel az ezekkel való érintkezés 
halálos kimenetel$ lehet.

15.20 FULLADÁSVESZÉLY – A vezetékek a 
gyermekekre tekeredve FULLADÁST okozhatnak. 
Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek 

ne érhessék el (hagyjon 
l e g a l á b b  1 & m é t e r 
távolságot). SOHA ne 
p r ó b á l j a  a z 
é r z é k e l " l a p o ( k a ) t  a 
vezeték véd"burkolata 
nélkül használni. Minden 
használat el"tt ellen"rizze, 

hogy a vezeték véd"burkolata biztonságos 
helyen, a gyerekágy lába alatt legyen rögzítve. 
Ne használja az érzékel"lapo(ka)t, ha a 
véd"burkolat megsérült vagy eltört.

15.21 Ez a babamonitor a jelek átviteléhez 
nyi lvános rádiófrek venciák at  használ . 
El"fordulhat, hogy a szül"i egység a környéken 
lév" más babamonitorból származó jeleket vagy 
interferencia-jeleket vesz. El"fordulhat, hogy 
e monitor adását másik háztartásban fogják. 
Magánszférája védelmében gondoskodjon arról, 
hogy mindkét egységet KIKAPCSOLJA, ha nem 
használja. 

15.22 Vibrációforrás - Amikor a terméket 
használja, NE használjon gyerekágy-mozgatót 
vagy más olyan gyerekágy-tartozékot, ami 
vibrációt kelthet. További vibrációforrás lehet 
egy ventilátor, mosógép, hangos zene stb. Ezek 
a vibrációforrások megzavarhatják az Angelcare® 
monitor teljesítményét, és a riasztás nem szólal 
meg, ha a készülék továbbra is érzékel bármilyen 
mozgást a csecsem"én kívül. Gy"z"djön meg 
arról, hogy minden vibrációforrást kikapcsolt a 
monitor használata el"tt. 

Többféle ok miatt tapasztalhat hibás riasztást. 
A leggyakoribb ok az, hogy a babaegységet 
nem kapcsolta ki, miután a csecsem"t kivette 
a gyerekágyból. A másik ok az, hogy az érzékel" 

lapot nem megfelel"en helyezte a matrac alá. 

Ügyeljen arra, hogy az érzékel" lapot sima, er"s 
felületre, nyomtatott oldalával felfelé helyezze 
el. Lehetséges, hogy az érzékenységi szintet 
is be kell szabályoznia. (Lásd az 5.1. pontot.) 
Mindig ügyeljen arra, hogy azonnal nézze meg 
a csecsem"t, amikor riasztás hallható.

15.23 Érzékel" lap. - Ha a gyerekágyban rugós 
vagy rugalmas lécekb"l álló betét van, tegyen 
egy legalább 33 x 33 cm méret$, 6 mm vastag 
kemény deszkalapot az ágybetét és az érzékel" 
lap közé. Az Angelcare® monitort csak olyan 
gyerekágyban használja, ahol az érzékel" lap 
egy teljesen sima, szilárd felületen fekszik. Az 
érzékel" lap vezetékét MINDIG a gyerekágy 
matraca alatt, és a gyermekek számára el nem 
érhet" módon helyezze el.
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16. AZ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATÁRA 
V O N AT K O Z Ó  F O N T O S  B I Z T O N S Á G I 
ÚTMUTATÓ

16.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben 
meghatározott típusú és méret$ akkumulátorokat 
használjon. Ha nem megfelel" akkumulátorokat, 
használ, robbanásveszélyt idézhet el".

16.2 KIZÁRÓLAG AAA méret$ újratölthet" 
akkumulátorokat és/vagy a szül"i egységhez 
mellékelt váltóáramú tápegységet használja. 
A szül"i egységben kizárólag újratölthet" 
akkumulátorokat használjon. NE használjon 
alkáli elemeket, mert súlyosan károsítja az 
egységet.

16.3 Az akkumulátorokat az els" használat el"tt 
15 órán keresztül töltse. Ügyeljen arra, hogy a 
készüléket KAPCSOLJA KI ebben az id"szakban. 
KIZÁRÓLAG a készülékhez mellékelt váltóáramú 
tápegységet használja.

16.4 NE használja ezt a tápegységet semmilyen 
más berendezéshez.

16.5 M iel"tt  leválaszt ja  a  váltóáramú 
tápegységet a babaegységr"l, KAPCSOLJA KI. 
Ha nem kapcsolja ki, az egység áttér elemes 
üzemmódra, ha el"z"leg az elemeket behelyezte.

16.6 NE használjon újratölthet" akkumulátorokat 
a babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemeket 
használjon.

16.7 NE dobja t$zbe sem az akkumulátorokat, 
sem a szárazelemeket! Felrobbanhatnak! Az erre 
szolgáló veszélyes hulladék gy$jt"helyen adja 
le azokat.

16.8 Legyen körültekint" az elemek kezelésekor: 
ne zárja rövidre azok pólusait vezet" anyagokkal, 
mint például a gy$r$k, karköt"k és kulcsok. 
Kerülje az akkumulátorok túltöltését, rövidre 
zárását, fordított töltését, csonkítását vagy 
elégetését, hogy megel"zze a mérgez" 
anyagok felszabadulását, hidrogén és/vagy 
oxigén felszabadulását, a felületi h"mérséklet 
emelkedését.

16.9 NE kísérelje meg feltölteni az ehhez 
a termékhez mellékelt, i l letve az ezzel 
való használatra javasolt nem tölthet" 
szárazelemeket. Az elemekb"l korrozív elektrolit 
szivároghat, vagy felrobbanhatnak.

16.10 NE kísérelje meg megújítani az ehhez 
a termékhez mellékelt, illetve az ezzel való 
használatra javasolt szárazelemeket azzal, 
hogy felmelegíti azokat. Az elektrolit hirtelen 
kiszabadulhat, ami égési sérülést, illetve szem- 
vagy b"rirritációt okozhat.

16.11 Ha és amikor szükséges, a elemeket cserélje 
ki ugyanolyan feszültség$ és méret$ekre. Ha a 
kicserélni kívánt elem más elemekkel van sorba 
kapcsolva, cserélje ki ezzel egy id"ben a többit 
is. TILOS a régi és az új elemek keverése.

16.12 Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorokat 
h e l ye s  p o l a r i t á s s a l  h e l ye z ze  b e  a z 
akkumulátortartóba. Az akkumulátorok fordított 
behelyezése a töltési folyamat beindulását 
okozhatja, ami szivárgást vagy robbanást 
eredményezhet.

16.13 Távolítsa el az elemeket a termékb"l, ha 
a terméket 30 napon túl kívánja tárolni, mivel 
az elemek szivároghatnak, és károsíthatják a 
terméket.

16.14 A lemerült akkumulátorokat vegye ki 
a készülékb"l, amint lehetséges, mivel ezek 
nagyobb valószín$séggel fognak szivárogni 
a termékben, mint a feltöltöttek. Ha egy 
akkumulátor szivárog. azonnal cserélje ki. Ehhez 
viseljen véd"keszty$t.

16.15 NE tárolja ezt a terméket, illetve az ehhez 
a termékhez mellékelt, vagy az ezzel való 
használatra javasolt akkumulátorokat magas 
h"mérséklet$ helyiségben. 
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FCC ÉS IC SZABÁLYOZÁSOK

RF sugárzásra vonatkozó nyilatkozat
A babaegység megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitettségre vonatkozó 
határértékeinek. Figyelem: Az FCC RF (rádiófrekvenciás) kitettségre vonatkozó el"írásoknak való 
megfelelés érdekében a babaegységet legalább 20 cm-re helyezze el a babától és a helyiségben 
tartózkodóktól. A szül"i egység megfelel az FCC RF kitettségre vonatkozó irányelveknek testre 
szerelt használat esetén. El"fordulhat, hogy az esetleges tartozékok nem felelnek meg az FCC RF 
kitettségre vonatkozó irányelveknek.
Industry Canada
A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada müszaki követelményeknek.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

  FIGYELMEZTETÉS
(Csak Észak-Amerika)

17. A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé teszik a felhasználó készülék 
üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

17.1 MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést a B. 
kategóriájú digitális készülékekre vonatkozó 
határértékek szerint ellen"riztük, és annak az 
FCC szabályok 15. pontja értelmében megfelelt. 
Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, 
hogy a lakókörnyezetben történ" üzembe 
helyezéskor megfelel" védelmet nyújtsanak 
a káros interferencia ellen. A készülék 
rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ, és 
sugározhat. Amennyiben a készüléket nem az 
útmutatóban leírtak szerint helyezi üzembe 
és használja, a rádiókommunikációra káros 
interferenciát okozhat.

17.2 Nem garantálható, hogy bizonyos esetekben 
nem lép fel interferencia. Ha a készülék a rádió- 
vagy televízió m$sorok vételében interferenciát 
okoz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával 
állapítható meg, a következ" intézkedések 
valamelyikével vagy többel próbálhatja meg 
kiküszöbölni az interferenciát:

• Fordítsa másfelé vagy helyezze át a 
m$sorszórás vételére szolgáló antennát.

• Különítse el jobban a készüléket és a 
vev"egységet.

• A készüléket csatlakoztassa a vev"egységét"l 
eltér" áramkörön lév" csatlakozó aljzatba.

• Forduljon segítségért a keresked"höz, vagy 
tapasztalt rádió-, vagy TV-szerel"höz.

17.3 A készülék megfelel az FCC sugárzásvédelmi 
szabályok 15. pontjának, valamint a kanadai 
ipar engedélyköteles RSS szabványának / 
szabványainak. A készülék m$ködése megfelel 
az alábbi két feltételnek:

1) A készülék nem okozhat káros 
interferenciát, továbbá

2) A készüléknek el kell viselnie bármilyen 
vett interferenciát, beleértve azt az 
interferenciát is, mely nem kívánatos 
m$ködést idézhet el".
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FONTOS
A kiságyat a fal mellé, huzatmentes helyre helyezze. A babaegységet vízszintes, stabil felületen 
helyezze el a kisággyal szemben, attól legalább 1 méter távolságban. Gy"z"djön meg arról, hogy 
az adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol az könnyen hozzáférhet".

EL#KÉSZÍTEND#:

Egy kemény deszkalap (nem tartozék) 
Vastagsága: 6 mm  
Minimális méretek:  
33 cm x 33 cm  
Maximális méretek: a matrac 
méretével megegyez"ek

AMIRE MÉG SZÜKSÉG LESZ $NEM TARTOZÉK%:

DIGITÁLIS ÉRINT!KÉPERNY!S 
LÉGZÉSFIGYEL! ÉS BABA!RZ! 
KÉSZÜLÉK

AC701 modell

FONTOS
A kemény lap legyen nagyobb, mint az érzékel" 
lap felülete, illetve az AC701-2SP modellnél mint 
a két érzékel" lap együttes felülete.

BABASZOBA:

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

TARTOZÉKOK:

Kisméret$ csillagfej$ 
csavarhúzó

2 db AA alkáli elem a 
babaegységhez

2X

Tölthet" szül"i egység Tölt"

2 db hálózati adapterBabaegység 2 db tölthet" akkumulátor  
(a szül"i egységhez)

Övcsat

2X
2X

1 érzékel" lap (AC701) vagy 2 érzékel" lap (AC701-2SP) el"re 
felszerelt kábelvéd"vel

6 5 4 3 2 1

Kemény deszkalap

6

5
4 3 2 1

Érzékel" lap

FONTOS
Tartson 

legalább  
1&m  

távolságot.
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1. LÉPÉS ' A SZÜL#I EGYSÉG TÖLTÉSE $15 ÓRA%

1

2 3

1) Csúsztassa el a gombot az akkumulátortér 
burkolatának kioldásához és kinyitásához. 
Helyezze be a tölthet" akkumulátorokat 
(tartozék), ahogy a képen látható.

2) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a szül"i 
egységbe, majd egy hálózati konnektorba.

3) Töltse az egységet 15 órán át megszakítás 
nélkül (az els" használat el"tt).

MEGJEGYZÉS:
Az akkumulátor teljesítményének 
optimalizálásához olvassa el a jelen kézikönyv&125. 
oldalán található Hibaelhárítás fejezet „Az 
újratölthet" elemek karbantartása” részét.

VIGYÁZAT
A szül"i egységben 
SOHA ne használjon 
alkáli elemeket; ezek 
felrobbanhatnak.

SZÜL#I EGYSÉG:

Elölnézet Jobb oldali nézet

F

B

C

A

D

E

G

J

I

H

A) LCD érint"képerny"

B) BEKAPCSOLÁS/
KIKAPCSOLÁS 

C) Mikrofon

D) Hangszóró

E) Tölt"

F) Övcsat

G) Hangszóró hanger"szabályozó 
gombok

H) Válasz gomb

I) Akkumulátor burkolat 
(nem látható)

J) AC adapter kimenet 
(nem látható)

15
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2. LÉPÉS ' AZ ÉRZÉKEL# LAP ELHELYEZÉSE

6 5 4 3 2 1 1-es, 2-es, 3-as,  
4-es kábelvéd"k:  
Helyezze a padlóra

4-es kábelvéd":  
Az egységet a kétoldalú 
ragasztószalaggal alulról 
rögzítse a gyerekágy 
lábához

5-ös kábelvéd":  
Helyezze függ"legesen az 
ágyrács és a padló közé

6-os kábelvéd":  
Helyezze a matrac alá

Érzékel" lap gyárilag felszerelt kábelvéd"kkel

2.1 ' A BABAEGYSÉG HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A babaegység számára olyan helyet válasszon, ami 
legalább 1 méter távolságra van a gyerekágytól.

Érzékel" lap

6

5
4 3 2 1

FONTOS
Tartson 

legalább  
1&m  

távolságot.

FULLADÁSVESZÉLY.  
A vezetékek a gyermekekre tekeredve FULLADÁST 
okozhatnak.
• Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek ne 

érhessék el (hagyjon legalább 1 méter távolságot). 
• A csecsem"k és kisgyerekek súlyos fulladásveszélynek 

vannak kitéve, ezért a szül"k és gondozók felel"ssége, 
hogy a babaegységet mindig tegyék legalább 1 méter 
távolságra a gyerekágytól.

• SOHA ne használja az érzékel" lapot a kábelvéd"k nélkül. 
Minden használat el"tt ellen"rizze, hogy a kábelvéd"k 
biztonságos helyen, a gyerekágy lába alatt legyenek 
rögzítve. Ne használja az érzékel" lapot, ha a kábelvéd"k 
megsérültek vagy eltörtek.

• SOHA ne használjon hosszabítókábelt a váltakozó áramú 
tápegységhez. KIZÁRÓLAG a tartozék tápegységet 
használja. A termék nem játék. Soha ne engedje, hogy a 
gyerekek játsszanak vele.
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6

5
4

3
2

1

6

5

4

3
2

1
1. ábra

2. ábra

1) Válassza a gyerekágy babaegységhez 
legközelebb es" lábát (1. ábra). Ha a 
babaegységet a szoba másik végében 
helyezte el, válassza azt a lábat, amelyik a 
babaegységhez a legközelebb esik, és el 
tudja helyezni a véd"burkolattal ellátott 
kábeleket (2. ábra). A véd"burkolattal 
ellátott kábeleket lehet"leg a fal mellett 
vezesse el.

2.2 ' VÁLASSZA KI, HOGY A GYEREKÁGY MELYIK  
LÁBÁHOZ KÍVÁNJA RÖGZÍTENI A KÁBELVÉD#KET

JAVASLAT

1) Vegye ki a gyerekágy matracát.

2) Helyezze az érzékel" táblá(ka)t – 
nyomtatott oldallal felfelé a kemény lapra.

3) Húzza át az adapter dugóját, a 
%gyelmeztet" címkét és az els" 5 
kábelvéd"t a gyerekágy lábának háta 
mögött, az ágyrács és a gyerekágy bels" 
oldala között.

3

2.3 ' AZ ÉRZÉKEL# LAP FELSZERELÉSE AZ ÁGYRÁCSRA

6
5

4

3

1

2

VAGY

1 érzékel"lap vagy 2 érzékel"lap 
(Típustól függ"en)

2
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6

8 cm

6

7

4 13 2

CLIC!

4

3
2

1

8

Az érzékel" lap bármilyen méret$ és típusú 
matraccal használható, kivéve a memóriahabos 
és formameg"rz" matracokat.

A kemény deszkalap állandó nyomást fejt ki az 
érzékel" lapra, így lehet"vé teszi, hogy a lap 
akkor is érzékelje a baba mozgását, amikor " a 
gyerekágy szélén van.

10

9

4) Az els" 4 kábelvéd"t helyezze a padlóra, de 
az 5. kábelvéd"t hagyja függ"legesen, és 
rögzítse az ágyláb bels" oldalára (a matrac 
és a gyerekágy bels" oldala közé).

5) Ügyeljen arra, hogy a vezeték sehol ne 
legyen laza.

6) Helyezze a 6. kábelvéd"t kb. 8 cm távolságra 
az ágyrács szélét"l.

7) Pattintsa össze a többi, padlón elhelyezett 
kábelvéd"t.

8) Ügyeljen arra, hogy a vezeték sehol ne 
legyen laza.

9) Húzza le a 4. kábelvéd"r"l a kétoldalú 
ragasztószalagot, és rögzítse vele a 
kábelvéd"t a gyerekágy lábához.

10) Helyezze el a babaegységet egy vízszintes, 
stabil felületre úgy, hogy a gyerekágy felé 
nézzen, és legalább 1 méter távolságra 
legyen attól. Ezután dugja be az érzékel" lap 
vezetékét a babaegységbe.

11) Ellen"rizze, hogy az érzékel" lap nem 
mozdult-e el a helyér"l.

12) Tegye vissza a gyerekágyba a matracot.

4

5

5
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3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

1

1) Csavarozza ki az akkumulátortér burkolatát, 
és tegyen be 2 AA alkáli elemet (nem 
tartozék).

2) Tegye a babaegységet legalább 1 m 
távolságra a gyerekágytól.

3) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 
babaegységhez, majd egy hálózati 
konnektorba.

MEGJEGYZÉS:
Az elemek áramkimaradás esetén is biztosítják 
a m$ködést.

6

5
4 3 2 1

2 3

  
FONTOS  
Tartson 

legalább  
1 m 

távolságot.

FULLADÁSVESZÉLY 
• Feszítse meg az érzékel" lap vezetékét, 

hogy ne legyen laza.
• Ha a gyermek növekedése miatt lejjebb 

állítja az ácsrácsot, csúsztassa fel a 
függ"legesen álló kábelvéd"t (5), hogy 
az körülbelül az ágyrács és a padló között 
középen maradjon. Az érzékel" lap laza 
vezetékét csúsztassa be a padlón található 
kábelvéd"be. 
 
 
 

 
 

• Az érzékel" lap nem feln"ttek, vagy 
24 hónaposnál id"sebb kisgyermekek 
felügyeletére készült

• Ne használja tovább az érzékel" lapot, ha 
a gyerek betölti a 24 hónapos kort. Rakja 
el az érzékel" lapot, és "rizze meg kés"bbi 
használatra.

• AZ ELS! HASZNÁLAT EL!TT: Ellen"rizze, 
hogy az egység készen áll-e a használatra, 
ehhez olvassa el a használati útmutató 
telepítés ellen"rzésére vonatkozó részét
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4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Ha megszakadt a kapcsolat a 2 egység 
között (olvassa el a hibaelhárítás részt):

• A Hatókörön kivül ikon megjelenik  
a képerny"n és a szül"i egység  
sipolni kezd.

1) Nyomja meg a szül"i egység BE/KI gombját, 
hogy normál módba lépjen.

2) Nyomja meg és tartsa nyomva a 
babaegység bal „szárny” (left ‘wing’ ) 
gombját 2 másodpercig.

1

Kikapcsolt babaegység mellett a 
bekapcsolt szül"i egység keresni fogja 
a kapcsolatot a babaegységgel. A 
Kapcsolat ikon a következ" ciklust 
megjelenítve végzi a keresést. 

Az LCD monitor 30 másodperc inaktivitás után 
energiatakarékos üzemmódba lép (elsötétül). 
A „felébresztéséhez” nyomjon meg egy 
gombot.

2

BABAEGYSÉG:

Elölnézet Hátulnézet

A

B

C D

E

F

G

H

J

K

L

I

A) Éjszakai fény

B) Tartás/Csipogó gomb

C) BEKAPCSOLÁS/ 
KIKAPCSOLÁS  
(bal „szárny”)

D) Éjszakai fény ki/be (jobb 
„szárny”)

E) Bekapcsolás jelz" (zöld) 
Alacsony akkumulátorszint-
jelz" (piros) Tartásjelz" 
(villogó zöld)

F) Mozgásjelz" (zöld) Riasztás 
jelz" (piros)

G) Mikrofon

H) Hangszóró

I) Érzékel" lap kimenet

J) Váltóáramú adapter kimenet

K) Babaegység kapcsoló 1. Mód 
– Általános 2. Mód – Csak 
mozgás

L) Akkumulátortér burkolata 
(nem látható)
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H"mérséklet ikon: 
Jelzi a helyiség h"mérsékletét

Akkumulátorszint ikon: 
Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

  Üres

  1/3 töltött

  2/3 töltött

  Tele

Beállítások ikon: 
A beállítások megnyitása

VOX ikon: Jelzi, hogy a Vox funkció be 
van kapcsolva (Hang-aktiválás)

ECO ikon: Jelzi, hogy az ECO funkció  
be van kapcsolva

H"mérsékleti riasztás ikon: Jelzi, hogy 
a h"mérsékleti riasztás aktív

FONTOS IKONOK

Hang ikon: 
Jelzi, hogy a baba"rz" funkció aktív

Érzékel" tábla ikon: Jelzi, hogy 
a légzés%gyel" aktív

Inga ikon: Jelzi, hogy a „PITTYEG!” 
funkció aktív

Szintjelz" sáv: Jelzi a babaegység 
hanger"szintjét

Kapcsolat ikon: Jelzi a szül"i- és 
a babaegység közötti kapcsolat 
min"ségét.

  Jó kapcsolat

  Megfelel" kapcsolat

  Gyenge kapcsolat

  Hatókörön kívül

5. LÉPÉS ' A MONITOR ELLEN#RZÉSE ÉS KEZELÉSE

Az Angelcare® készülék használható az el"re programozott gyári beállitásokkal, vagy egyéni 
igényei szerint testre is szabhatja azokat.

FONTOS
A Beállítások üzemmódban a  
szül"- és a babaegység közötti  
hangátvitel ideiglenesen szünetel.  
CSAK a mozgásérzékelés aktív  
(ha bekapcsolta).

MEGJEGYZÉS: 
A Beállítások üzemmódban 
végzett módosítások nem 
aktiválódnak, amíg meg nem 
er"síti azokat a Vissza (Return) ikon 
megnyomásával. A módosítások 
jóváhagyását egy sípszó jelzi.
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A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA:

Tegye vissza a kezét 
a matracra.

Nyomja meg a 
babaegység Tartás (Hold) 
gombját (ld. 6.5. lépés).

Tartsa két másodpercig 
lenyomva a bal oldali 

„szárny” gombot az 
egység kikapcsolásához 

(KI).

VAGY VAGY
Nyomjon meg egy 

gombot a szül"i 
egységen, hogy Hold 

(tartás) funkcióba állítsa 
(ld. 6.5. lépés).

5.1 ' ÉRZÉKEL#LAP

1) Nyomja meg az Érzékel" lap (Sensor Pad) 
ikont a légzés%gyel" mód aktiválásához 
vagy inaktiválásához.

1) A matracot enyhén lenyomva mozgassa a 
kezét.

2) Vegye le a kezét a matracról és távolodjon 
el a kiságytól. 15 másodperc elteltével 
„PITTYEG!” riasztás el"tti hang hallható, 
majd 5 másodperc múlva a megszólal a 
riasztás.

3) Ismét mozgassa meg a kezét a matracon, 
akár a négy sarkánál is. Ellen"rizze, hogy 
a babaegység mozgásjelz"je még mindig 
villog-e.

HA A KÉSZÜLÉK NEM RIASZT

El"fordulhat, hogy az érzékel" lap folyamatos 
padlórezgést vagy légáramlatot, illetve egy, a 
kiságyhoz ér" személyt érzékel.

BE KI

1 2

AZ ÉRZÉKEL#LAP AKTIVÁLÁSA:

AZ ÉRZÉKEL#LAP TESZTELÉSE:

RIASZTÁS
• A készülék akkor riaszt, ha az érzékel" lap 20 másodpercig nem érzékel mozgást.
• A szül"- és a babaegység hangszórója egyaránt hangos %gyelmeztet" hangot ad.
• A mozgásriasztás ikon megjelenik az LCD képerny"n.

• Ha az érzékel" lap be van kapcsolva, ne érjen 
a kiságyhoz.

• Helyezze falhoz a kiságyat.
• Módosítsa az érzékel" lap érzékenységi 

szintjét.

1

Ha a légzés%gyel" mód KI állapotban van, a 
„PITTYEG!”mód is automatikusan kikapcsolt (KI) 
állapotban van. Ez lehet"vé teszi, hogy CSAK a baba 
hangjait észlelje.
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1) Nyomja meg a Beállítás (Settings) ikont a 
beállítás üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg a Mozgásérzékenység 
(Movement Sensitivity ) ikont.

  Az ikon villogni kezd.

3) Használja a (+) vagy (-) gombokat a szül"i 
egység jobb oldalán, hogy kiválassza a kívánt 
érzékenységi szintet (1 és 5 között). 
VAGY 
Nyomja meg a Mozgásérzékenység ikont, hogy 
kiválassza a kívánt érzékenységi szintet.

4) Nyomja meg a Vissza ikont a kiválasztás 
meger"sítéséhez és a normál képerny"re való 
visszalépéshez.

AZ ÉRZÉKEL#LAP ÉRZÉKENYSÉGI  
SZINTJÉNEK BEÁLLITÁSA

A PITTYEG# FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA:

Az egység Pittyeg"  hangot ad, amikor a baba mozog (ha a mozgásérzékelés be van kapcsolva).

FONTOS
• Az érzékel" lap nem feln"ttek, vagy 24 hónapnál id"sebb kisgyermekek felügyeletére 

készült.
• Ha már nem használja az érzékel" lapot, vegye ki a gyerekágyból, és tegye el.

MEGJEGYZÉS:
Ha téves riasztásokat kap, módosítsa 
az érzékenységi szintet.

MEGJEGYZÉS:
Ha a Mozgás üzemmód ki van 
kapcsolva, a Pittyeg" mód is 
automatikusan kikapcsolt (KI) 
állapotban van.

MEGJEGYZÉS:
Ha Beállítások módban 30 másodperc elteltével 
nem végez módosítást, az egység visszatér normál 
állapotba, módosítás nélkül.

1

2

4

1

3

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

BE KI

Ha az Inga ikon aktiválva van, a szül"i egység 
pittyeg" hangot ad.

MEGJEGYZÉS:
Ha az ECO üzemmódot használja,  
a „Pittyegés” kikapcsol.

1) Nyomja meg az inga (TIC) ikont a    
„PITTYEG#”funkció aktiválásához vagy 
inaktiválásához.
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A HANG ELLEN#RZÉSE:

Kérjen meg valakit arra, hogy beszéljen bele 
a babaegységbe, vagy tegye az egységet egy 
bekapcsolt rádiókészülék mellé.

A HANG BEÁLLITÁSA

AZ AKKUMULÁTOROK ELLEN#RZÉSE

Húzza ki a hálózati adaptereket mindkét egységb"l.

• Ha nem látható a zöld fény a babaegységen, cserélje ki az elemeket.
• Ha a szül"i egység és a képerny"je nem világit, cserélje ki az elemeket.

HA NEM HALL HANGOT:

• Ellen"rizze, hogy mindkét egység be van-e 
kapcsolva.

• Ellen"rizze, hogy mindkét egység 
csatlakozik-e egy müköd" elektromos 
aljzathoz.

• Ellen"rizze az elemeket mindkét egységben 
(ha szükséges, cserélje ki vagy töltse fel 
azokat).

• Helyezze közelebb a szül"i egységet a 
babaegységhez.

FONTOS
A összegerjedés (fütyülés) elkerülése 
érdekében tartsa a két egységet legalább  
3 m távolságra egymástól.

AZ ELEMEK TÖLTÉSE A SZÜL#I EGYSÉGBEN

Hagyja a szül"i egységet a tölt"n, amíg teljesen fel 
nem tölt"dik. Bár az akkumulátorok 1/3 kapacitással is 
megfelel"en m$ködnek, javasoljuk, hogy teljesen töltse 
fel azokat.

1/3-ig tele 2/3-ig tele Tele

A SZÜL#I EGYSÉG AKKUMULÁTORSZINTJÉRE VONATKOZÓ 
FIGYELMEZTETÉS
• Megszólal a riasztás, ha az akkumulátorokat tölteni kell
• A szül"i egység 20 másodpercenként sipol
• Az akkumulátor ikon villog a szül"i egység képerny"jén

Nyomja meg a (+) vagy a (–) gombokat a 
hanger" szintjének beállításához.

0. szint 

1. szint 

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

A HANGERG# CSÖKKENTÉSE L0 SZINTRE VÁLASZ ÜZEMMÓDBA ÁLLITÁS

A hanger"szint 
növelése (+)

A hanger"szint 
csökkentése (-)

Nyomja meg a 
(-) gombot, hogy 
kiválassza az L0 
szintet (lást a 6.6. 
lépést).

Nyomja meg és tartsa 
nyomva a Válasz 
gombot, hogy beszélni 
tudjon a babához.

5.2 ' HANG

MEGJEGYZÉS:
L0 szinten a szintjelz" sáv továbbra is látható, és 
az ikon villog. Ha ismét megnyomja a villogó Hang 
ikont, automatikusan aktiválja a Némítás funkciót. 
A sáv elt$nik, és helyette megjelenik egy kereszt az ikon képerny"n. A funkció 
INAKTIVÁLÁSÁHOZ nyomja meg ismét a Hang ikont. (Olvassa el a 6.6 részt, 
ha többet szeretne megtudni a Némítás módról.)

5.3 ' ELEMEK
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ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLITÁSOK

MOST MÁR KÉSZEN ÁLL A KÉSZÜLÉK 
HASZNÁLATÁRA

Az Angelcare® készüléket használhatja az el"re beprogramozott gyári beállításokkal, vagy testre 
is szabahatja a beállításokat.

FONTOS
• Ellen"rizze a készüléket az els" használat el"tt.
• Rendszeresen ellen"rizze a készüléket, hogy megfelel"en müködik-e.
• Minden alkalommal ellen"rizze a készüléket, amikor áthelyezi az érzékel" lapot.

Hang mód: BE 
Hangszóró hangereje: 3. szint (az 5-b"l)

Mozgás mód: BE 
Érzékel" lap érzékenysége: 3. szint (az 5-b"l) 
PITTYEGÉS: KI

H"mérsékleti riasztás: KI 
H"mérsékleti riasztás beállításai: 
Fels" h"mérsékleti határérték*: 30°C 
Alsó h"mérsékleti határérték*: 19°C

VOX mód: KI 
VOX szint: 2. szint (a 4-b"l)

ECO mód: KI

Riasztás mód: Csak hangos riasztás

* A fels"/alsó h"mérsékleti határérték 
alapértelmezett értékei egyes országokban 
eltér"ek lehetnek.

MEGJEGYZÉS:
Az ismételt csatlakoztatással visszaállítja  
a készülék gyári alapbeállításait.
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6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BE' ÉS KIKAPCSOLÁSA

Az Angelcare® készülék multifunkciós. Igényei szerint különféle kombinációkban használhatja.

CSAK MOZGÁS:
Lehet"vé teszi, hogy CSAK a baba MOZGÁSÁT (légzését) 
%gyelje meg a szül"i egység nélkül. Ez a kombináció akkor 
hasznos, ha a baba a szül"kkel egy helyiségben tartózkodik.

HANG ÉS MOZGÁS:
Lehet"vé teszi, hogy meg%gyelje a baba MOZGÁSÁT 
(légzését) ÉS HANGJÁT a szül"i egység és az érzékel" lap 
használatával.

CSAK HANG:
Lehet"vé teszi, hogy CSAK a baba HANGJÁT %gyelje meg 
az érzékel" lap nélkül. Ez a kombináció akkor hasznos, ha 
nem szeretné használni az érzékel" lapot, vagy ha a baba 
24 hónaposnál id"sebb (az érzékel" lap használata esetén a 
maximális életkor).

MULTIFUNKCIÓS BERENDEZÉS

1

1

2

2

Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját 2-es 
állásba CSAK MOZGÁS érzékeléséhez. Ha a szül"i 
egység be van kapcsolva, azon a Hatókörön kívül ikon 
látható.

Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját 1-es 
állásba CSAK HANG érzékeléséhez (az érzékel" 
lap funkciót kapcsolja ki a szül"i egységen, majd az 
érzékel" lapot ki kell húzni a babaegységb"l).

Állítsa a babaegység csatlakozó kapcsolóját 1-es 
állásba a hang és mozgás érzékeléséhez.

MEGJEGYZÉS:
A biztonságos tároláshoz távolítsa el az érzékel" lapot és a vezetékeket a 
gyerekágyból: válassza le az érzékel" vezetékét a babaegységr"l és tegye 
el a dobozába.

Az Angelcare® készülék használható az el"re programozott gyári beállitásokkal, vagy egyéni 
igényei szerint testre is szabhatja azokat.

FONTOS
A beállítások üzemmódban a  
szül"i- és a babaegység közötti 
hangátvitel ideiglenesen szünetel. 
CSAK a mozgásérzékelés marad  
aktív (ha bekapcsolta).

MEGJEGYZÉS: 
A beállítások üzemmódban  
végzett módosítások nem aktiválódnak, 
amíg meg nem er"síti azokat a Vissza 
(Return) ikon megnyomásával. A 
módosítások jóváhagyását egy sípszó jelzi.

1 2
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6.1 ' HANGRA BEKAPCSOLÓ $VOX% VAGY FOLYAMATOS HANGTOVÁBBÍTÁS ÜZEMMÓD

Tetszése szerint kiválaszthatja a hang meg%gyelésének módját:

VOX (a kiválasztott érzékenységi szint szerinti er"sség$ hangot érzékeli), vagy Folyamatos  
(a hangtovábbítás folyamatos, minden hangot észlel).

A VOX ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLITÁSA:

Meghatározhatja a hanger"t, ami aktiválja a hangátvitelt a szül"i egységhez.

1

1) Nyomja meg a VOX ikont a VOX funkció  
be- vagy kikapcsolásához.

1) Nyomja meg a Beállítások ikont, hogy 
megnyissa a beállítások módot.

2) Nyomja meg a VOX érzékenység ikont.  
Az ikon villogni kezd.

  Az ikon villogni kezd.

3) Használja a (+) vagy (-) gombokat a szül"i 
egység jobb oldalán, és válassza ki a kívánt 
érzékenységi szintet (1 és 4 között). 
VAGY 
Nyomja meg a VOX érzékenység ikont, 
hogy kiválassza a kívánt szintet.

4) Nyomja meg a Vissza ikont, hogy 
meger"sítse a kiválasztást és visszatérjen  
a normál képerny"re.

1

2

4

1. szint 

2. szint

3. szint

4. szint

3
 MEGJEGYZÉS:
  Ha az ECO üzemmódot használja,  

a készülék automatikusan megváltoztatja  
a VOX beállítást.

VOX BE 
(VOX)

VOX KI 
(FOLYAMATOS)

MEGJEGYZÉS:
A VOX kikapcsolásával a Folyamatos  
hangtovábbítást bekapcsolja.
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6.2 ' ECO MÓD

Lehet"vé teszi, hogy csökkentse a készülék által kibocsátott sugárzást,  
és növelje az akkumulátor élettartamát.

AZ ECO MÓD AKTIVÁLÁSA:

Ha bekapcsolta az ECO 
üzemmódot, az ECO ikon a 
Kapcsolat ikon mellett jelenik 
meg. Vegye %gyelembe, hogy  
a jeler"sség jelz" sáv nem 
jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: ECO üzemmódban az átvitel 
hatótávolsága jelent"sen csökken. A VOX 
automatikusan bekapcsol és a PITTYEGÉS kikapcsol, 
de a mozgás, a hang- és a h"mérséklet-riasztás a 
beállítások szerint m$ködik.

1

3

4

2

1

2

3

1) Nyomja meg a Beállítások ikont a  
beállítások üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg a H"mérséklet-beállítás 
ikont.

3) Nyomja meg a szül"i egységen a válasz 
gombot, hogy Celsius-ról Fahrenheit-re 
váltson.

Celsius Fahrenheit

4) Nyomja meg a Vissza ikont, hogy 
meger"sítse a kiválasztást és visszatérjen  
a normál képerny"re.

6.3 ' H#MÉRSÉKLET'SZABÁLYOZÁS

A MÉRTÉKEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA:

1) Nyomja meg a Beállítások ikont, a 
beállítások üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg az ECO ikont az ECO funkció 
be- vagy kikapcsolásához.

BE KI

3) Nyomja meg a Vissza ikont, hogy 
meger"sítse a kiválasztást és visszatérjen  
a normál képerny"re.
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A H#MÉRSÉKLET'TARTOMÁNY BEÁLLITÁSA:

A H#MÉRSÉKLET'RIASZTÁS BEKAPCSOLÁSA:

1) Nyomja meg a Beállítások ikont a 
beállítások üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg a H"mérsékleti riasztás ikont.
3) Ha a Magas h"mérséklet (NAP) ikon 

villogni kezd, nyomja meg a (+) vagy a (-) 
gombot a magas h"mérsékleti riasztás 
beállításához (22 - 35˚C).

4) Nyomja meg ismét a H"mérsékleti riasztás 
ikont.

5) Ha az Alacsony h"mérséklet (HÓPEHELY) 
ikon villogni kezd, nyomja meg a (+) vagy 
a (-) gombot az alacsony h"mérsékleti 
riasztás beállításához (5 - 19˚C).

6) Nyomja meg a Vissza ikont, hogy 
meger"sítse a kiválasztást és  
visszatérjen a normál képerny"re.

7) 
Magas 
h"mérséklet

Alacsony 
h"mérséklet

1) Nyomja meg a H"mérséklet-riasztás ikont, 
hogy be- vagy kikapcsolja az alacsony- és a 
magas h"mérsékleti riasztást.

BE KI

3

1

1

2 4

5

6

H#MÉRSÉKLETI RIASZTÁS
• A riasztás megszólal, ha a h"mérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális 

értéket.
• A szül"i egység a kiválasztott riasztási módtól függ"en 5 másodpercenként  

3-szor sípol és/vagy rezeg egymás után, .
• A H"mérsékleti riasztás ikon és a villogó Alacsony/Magas h"mérséklet ikon 

megjelenik az LCD képerny"n.
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6.4 ' RIASZTÁS

Kiválaszthatja a szül"i egység kívánt riasztási módját.

1) Nyomja meg a Beállítások ikont a beállítások 
üzemmód megnyitásához.

2) Nyomja meg a Riasztás ikont – ekkor az 
aktuális riasztási mód ikonja villogn kezd. 
Nyomja meg ismét, hogy kiválassza a riasztási 
módot, amint a kijelz" vált az egyes módok 
között.

3) Nyomja meg a Vissza ikont, hogy 
meger"sítse a kiválasztást és visszatérjen a 
normál képerny"re.

FONTOS
Beállítások módban hang vagy riasztás nem jut el a szül"i egységhez, kivéve a mozgás riasztást 
(ha ez a funkció be volt kapcsolva).

Ha a szül"i egység a tölt"n van, a 
rezgés helyett hangos riasztást hall.

Csak hangos riasztás

Csak rezgés: 
Ha a mozgás riasztás bekapcsol, a szül"i egység rezeg,  
és a babaegységen megszólala hangos riasztás.

1

2

3

Hangos riasztás 
és rezgés

6.5 ' TARTÁS

Ezzel a funkcióval az Angelcare készüléket Tartásba helyezheti.

1) Nyomja meg a Beállitások ikont a beállitások 
mód megnyitásához.

2) Nyomja meg a Tartás ikont VAGY Tartsa 
nyomva 4 másodpercig a babaegység Tartás 
(Hold) gombját.

3) Nyomja 4 másodpercig a Tartás (Hold) 
gombot vagy a babaegység Tartás (Hold) 
gombját, hogy visszatérjen a normál 
m$ködéshez.

MEGJEGYZÉS:
Ha a babaegység Tartás (HOLD) módban van, 
a bekapcsolás jelz" villog. A szül"i egység 20 
másodpercenként sípol és/vagy villog (a kiválasztott 
riasztási típustól függ"en), hogy emlékeztesse Önt, hogy a 
monitor tartásban van.

FONTOS
Ha a készülék tartás funkcióba van kapcsolva, a riasztás funkció és a mozgás 
riasztás ki van kapcsolva.

1

2

2
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A CSIPOGÓ HANG LEÁLLITÁSA:

Nyomja meg a 
szül"i egység 
képerny"jét vagy 
bármely gombját

Nyomja meg a 
babaegység csipogó 

gombját
VAGY

OR

6.6 ' NÉMITÁS

Ezzel aktiválhatja a NÉMA funkciót.

A NÉMITÁS BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a Hang ikont.

A NÉMITÁS KIKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a Hang ikont a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS:
A Hang ikon villog 
a szül"i egységen.

MEGJEGYZÉS:
Az Éjszakai fény funkció kikapcsol, ha a babaegység 
akkumulátorról üzemel.

KI MagasAlacsony

BE KI

6.7 ' ÉJSZAKAI FÉNY

A készüléket éjszakai fényként is használhatja.

AZ ÉJSZAKAI FÉNY BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg a babaegység jobb „szárnyát” 
vagy a szül"i egységen az Éjszakai fény ikont, 
hogy kiválassza a fény er"sségét.

6.8 ' CSIPOGÓ

Lehet"vé teszi a szül"i egység megkeresését.

A SZÜL#I EGYSÉG MEGKERESÉSE:
Nyomja meg a babaegység Csipogó gombját. 
A szül"i egység csipogó hangot ad egy percen 
keresztül.
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MEGJEGYZÉS:
Ellen"rizze, hogy a 
babaegység hátulján lév" 
kapcsolódási kapcsoló 
1-es állásban van-e.

HIBAKERESÉS

3 4

Újrakapcsolódási eljárás:

1) Kapcsolja be a szül"i egységet, és tartsa 
lenyomva a válasz gombot 2 másodpercig, 
amíg a Babaegység ikon meg nem jelenik a 
képerny" közepén.

2) A Babaegység ikon megnyomásával a 
szül"i egység Kapcsolódás módba lép (az 
ikon villogni kezd).
 Ha 1 percig nem tesz semmit, a szül"i egység 

kilép a Kapcsolódás módból, és Önnek újra kell 
kezdenie a m$veletet.

3) Nyomja meg a bekapcsoló gombot 
a babaegység bekapcsolásához. A 
bekapcsolás jelz" LED világítani kezd.

4) Nyomja meg 30 másodpercen belül 4-szer 
a bekapcsoló gombot. A bekapcsolás jelz" 
LED villogni kezd. A kapcsolódási folyamat 
10 mp alatt befejez"dik.

5) Ha a szül"i egység és a babaegység 
kapcsolódott, megjelenik a H1 (vagy H2) 
felirat a szül"i egység képerny"jén, amit a 
normál mód képerny" követ.

1 2

5

MEGJEGYZÉS:
Az újrakapcsolódási eljárással visszaállítja a 
rendszer eredeti beállításait.

A KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA

A kapcsolat megszakadása esetén els"ként helyezze közelebb egymáshoz a szül"i- és a 
babaegységet, és ellen"rizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva. Kizárólag akkor végezze 
el az alábbi újrakapcsolódási eljárást, ha ezek után sincs kapcsolat, és nem látható a hatótávolságon 
kívül %gyelmeztetés.

AZ ÚJRATÖLTHET# ELEMEK KARBATARTÁSA

• Az akkumulátorokat az els" használat el"tt mindenképpen töltse 15 órán keresztül.
• A maximális élettartam érdekében javasoljuk, hogy rendszeres id"közönként teljesen meritse le 

az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan a tölt"n tartja a készüléket. 
Ha a szül"i egységet nem használja, kapcsolja ki.

• A gyenge elemek csökkentik a készülék teljesitményét. Ha nem elégedett a szül"i egység/
monitor teljesítményével, cserélje ki az újratölthet" akkumulátorokat (2 x NiMH tölthet" elemek).

• Javasoljuk, hogy félévente cseréljen akkumulátort.

1 2
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TÉVES RIASZTÁSOK

• Kapcsolja KI a babaegységet.
• Ellen"rizze az érzékel" lap és a babaegység közötti kapcsolatot. Húzza ki, majd dugja vissza a 

csatlakozózsinórt.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ágynem$ a matrac és az érzékel" lap/lapok közé.
• Ha a gyermekágy betétje rugós, vagy lécekból készült, tegyen egy legalább 33x33 cm-es,  

6 mm vastag kemény lapot az ágybetét és az érzékel" lap/lapok közé.
• Ügyeljen arra, hogy az érzékel" lap/lapok elhelyezése a beállítási követelményeknél leírtak 

szerinti legyen. El"fordulhat, hogy állítani kell az érzékel" lap/lapok érzékenységén (lásd az 5.1 
pontot).

A KÉSZÜLÉK NEM RIASZT

• A készülék BEKAPCSOLT állapotában ne érjen a kiságyhoz.
• Helyezze stabil fal mellé a kiságyat, hogy az érzékel" lap/lapok ne érzékelje a kiságyon kívüli 

mozgásokat.
• El"fordulhat, hogy állítani kell az érzékel" lapok érzékenységén (lásd az 5.1 pontot).
• Kapcsolja KI a kiságy forgó játékait, ventilátort, hangos zenét és minden egyebet, ami rezgést 

kelthet.

NINCS HANG

• Ellen"rizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva.
• Ha valamelyik egység nem kapcsolható be, ellen"rizze/cserélje ki az elemeket, töltse fel a szül"i 

egységet és ellen"rizze az adapterek m$ködését. Szükség esetén cserélje ki az elektromos 
aljzatokat.

• Ellen"rizze a szül"i egység képerny"jén, hogy a készülék nincs-e NÉMA módban normál mód 
helyett. A hanger"szint növelését ld. a 6.6. lépésnél.

• Tegye közelebb egymáshoz a szül"i- és a babaegységet.

A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁSJELZ#JE $ZÖLD% NEM VILÁGÍT

• Ellen"rizze a csatlakozásokat, vagy a hálózati adaptere(eke)t csatlakoztassa másik hálózati 
konnektorhoz.

• Nyomja meg és tartsa nyomva a babaegység bal oldali „szárnyát” a bekapcsoláshoz.

GYENGE VÉTEL

• Tegye közelebb egymáshoz az egységeket.
• Változtasson az egyik, vagy mindkét egység helyzetén.
• Tegye az egységeket a baba által el nem érhet" vízszintes felületre.
• Cserélje ki az elemeket, vagy töltse fel a szül"i egységet.
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STATIKUS TORZÍTÁS, INTERFERENCIA $MÁS KÉSZÜLÉKEK, 
VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOK, ADÓVEV#K, STB. MIATT%

• Fordítsa el vagy vigye odébb a szül"i egységet az interferencia forrásától.

VISSZACSATOLÁS $HANGOS ZAJOK A SZÜL#I EGYSÉGB#L%

• Vigye távolabb egymástól az egységeket (legalább 3 méter távolságra).
• Csökkentse a szül"i egység hangerejét.

A SZÜL#I EGYSÉG KÉPERNY#JE FEKETE $A SZÜL#I EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA%

• Kapcsolja be a szül"i egységet a bekapcsoló gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
• Cserélje ki az elemeket, vagy töltse fel a szül"i egységet.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Angelcare® szavatolja e termék eredeti tulajdonosának, Angelcare®, ÉRINT!KÉPERNY!S DIGITÁLIS 
LÉGZÉSFIGYEL! ÉS BABA!RZ! KÉSZÜLÉK (AC701-es modell) minden anyag- és megmunkálási 
hibától mentesen m$ködik az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) éven keresztül (az 
akkumulátorok nem tartozékok). Amennyiben ezen egyéves id"szak alatt az el"írások szerinti 
és normál körülmények közötti használat esetén a készülék nem megfelel"en m$ködik, úgy az 
Angelcare® saját döntése szerint ingyen megjavítja, vagy kicseréli a terméket. Forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.

A termékhez mellékelni kell a vásárlás igazolását, ami lehet egy nyugta vagy egyéb bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy a készülék még garanciális. Az Angelcare® viseli a termék javításának vagy 
cseréjének, valamint az Önhöz történ" visszaküldésének költségeit.

A jelen garancia nem érvényes a helytelen karbantartás, baleset, nem megfelel" tápfeszültség, 
vagy más helytelen használat miatt megsérült termékre. Akkor is érvénytelen a garancia, 
ha azon a tulajdonos bármilyen javítást vagy átalakítást végzett. Az Angelcare® nem felel a 
termékkel kapcsolatos baleseti vagy következményes károkért. A garancia a fent jelzetteken 
kívüli minden egyéb felel"sséget kizár. Semmilyen más garancia nincs.

A jótállás nem vonatkozik olyan termékekre és tartozékokra, amelyek nem Angelcare-márkájúak, 
vagy olyan problémákra, amelyek a termék használati utasításával összhangban nem lev" 
használatból, a termék használati utasításának be nem tartásából, vagy nem az Angelcare által 
szállított tartozékok, alkatrészek vagy részegységek használatából erednek.

A TÖRVÉNY SZERINTI JOGOK ORSZÁGONKÉNT ELTÉR!EK. MIVEL EGYES ORSZÁGOK NEM 
ENGEDÉLYEZIK A BALESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, 
EZÉRT EL!FORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

SEMMILYEN MÓDON NEM FELELÜNK A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ 
KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

FONTOS! 
Ez az Angelcare® készülék pipereterméknek min"sül. Ne vigye vissza a terméket az üzletbe. Ha 
kérdése van vagy segítséget kér, a termék visszavitele el"tt forduljon a forgalmazóhoz.
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M(SZAKI ADATOK

Hatótávolság: 
Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): 
legfeljebb 250 m

Áramellátás: 
2 AA alkáli elem (nem tartozék) vagy 100-240V 
AC/5V DC adapter a babaegységhez.

2 AAA tölthet" akkumulátor és 100-240V 
AC/5V DC AC adapter a szül"i egység 
tölt"állomásához.

Figyelem: Az áramütés kockázatának 
csökkentése érdekében a terméket ne tegye ki 
es" vagy nedvesség hatásának.

A nem megfelel" elemek használata 
robbanásveszélyes. A használt elemeket az 
utasításoknak megfelel"en kezelje.

Az akkumulátorok helytelen behelyezése 
robbanást okozhat.

A mellékelt elemek: 2 db AAA NIMH tölthet" 
elem; gyártó: GPI INTERNATIONAL LIMITED 
(GN60AAAHC, 1,2V 600mAh) vagy HIGHPOWER 
TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 
1,2V 600mAh). Ezeket csak 2 darab AAA 
NiMH újratölthet" akkumulátorral szabad 
kicserélni.

ERP MEGFELELÉS

DÉL-AFRIKA-BRAZILIA-ECUADOR-EURÓPAI UNIÓ-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – 
típusszám: T05005V001 / T05005B001

NÉMETORSZÁG 
Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típusszám: T05005F002

AUSZTRÁLIA 
Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típusszám: T05005S002

ÉSZAK-AMERIKA 
Csak Angelcare® gyártmányú áramforrás használható – típusszám: T05005U002

ÓVJA A KÖRNYEZETET
Ez az elektronikus berendezés újrahasznosítható anyagokat tartalmaz és nem szabad háztartási 
hulladékként ártalmatlanítani. Vigye be egy elektromos és elektronikus berendezések gy$jtését 
végz" helyre (a részletekr"l érdekl"djön a helyi hatóságoknál).

Elemek:

• NE használja együtt a régi és az új elemeket.
• TILOS a normál alkáli (szén-cink) 

szárazelemek és az újratölthet" (Ni-Cd, NiMH 
stb.) akkumulátorok vegyes használata.

Jeltovábbítás: 
A szül"i- és a babaegység közötti jeltovábbítás 
1880 és 1920 Mhz közötti frekvencián történik 
(a pontos frekvencia országonként eltér").

A készülék megfelel az 1999/05/EK irányelvben 
foglalt el"irásoknak.

Az EU megfelel"ségi nyilatkozatot a 
forgalmazótól kérheti el.
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TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és 
gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi 
szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a 
vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy %zetési blokkot és/vagy 
a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül "rizze meg, mert jótállási igényét ezekkel 
érvényesítheti. A jótállás id"tartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási 
hibára vagy anyaghibára vezethet" vissza, a termék hibás f"egységét cseréljük. A készülékek 
utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.
A csere id"tartama a bejelentést"l (a termék beérkezését"l) számított kb. 8nap. Ez a jótállás 
nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, %zikai behatás, rossz feszültség, 
helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelel" elemek használata miatt sérült meg. 
A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy 
átalakíttatta.
Meghibásodás esetén a termék f"egységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, 
ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott 
elérhet"ségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Import"r és szerviz: lsd. Forgalmazók 
/ Distributors: Angelstore Kft. 9027 Gy"r, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerz"dés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.)  Korm. 
Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak 
min"sül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerz"dés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. 
(IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határid" a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történ" átadás napjával kezd"dik. A 
termék, vagy jelent"s részének cseréje esetén a jótállás a jelent"s részre újra kezd"dik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele el"tt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet".

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az import"rt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (import"rnél) érvényesítheti. Angelstore 
Kft. 9027 Gy"r, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az import"rhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai 
úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó 
a küldeményr"l és a meghibásodásról el"zetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó 
a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következ" jogszabályok és rendeletek 
szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás 
teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, 
kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan 
többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a 
kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja,  vagy a szerz"dést"l elállhat, 
ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot.  Ebben az esetben a szerz"dést megkötöttnek kell tekinteni. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét 
feltétlenül "rizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerz"dés megkötését.
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13. A jótállás a fogyasztó törvényb"l ered" jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (f"városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
m$köd" békéltet" testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthet" a következ" esetekben:

• A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén 
a jótállási jegy érvénytelen.

• A használati utasítástól eltér", nem rendeltetésszer$ használat miatt bekövetkez" hiba esetén a 
készülékért jótállást nem vállalunk.

• Átalakítás, hibás, vagy szakszer$tlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási 
eredet$ meghibásodás esetén.

• Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
• Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminem$ 

beavatkozás esetén.

MEGFELEL#SÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC701 típusú készülékek a CE 
nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához 
szükséges nemzetközi és magyar szabvány-el"írásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelel"ségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA:

ANGELCARE® AC701 típusú készülék 

A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: ELADÓ SZERV BÉLYEGZ#JE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEM#KORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzés%gyel" megszólal, azonnal ellen"rizze, hogy a riasztás valós-e. Téves 
riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy 
fokozza a készülék érzékenységét.
Riasztás esetén a következ" életfunkciókat azonnal ellen"rizze gyermekénél:

• a baba lélegzik-e;
• van-e a csecsem"nek szívverése;
• megfelel"-e a gyermek vérkeringése.
A légzés ellen"rzése a legegyszer$bb, a mellkas emelked"-süllyed" mozgása szabad szemmel 
is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légz" hang 
(szuszogás) hallható. A csecsem" szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással 
ellen"rizni, nyaki- vagy csukló- ver"ér esetén. A vérkeringés ellen"rzésének legegyszer$bb 
módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcb"re 
rózsaszín$, megfelel" vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.
A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légz"mozgás kimaradását jelzi.
Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a ment"ket a 104, vagy 112 telefonszámokon, 
és a következ" ÉLETMENT! INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a 
ment"k kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.
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Ha a gyerek … Megfelel" SÜRG#S intézkedések

…eszméletlen

…nem lélegzik

…van pulzusa

Kicsit döntsük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges léle-
geztetést, kb. 40-szer percenként.
Ne alkalmazzon szívmasszázst!
Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy 
amíg a ment"k át nem veszik. 

…eszméletlen

…nem lélegzik

…nincs pulzusa

Kicsit döntsük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges léle-
geztetést, 3 lélegeztetéssel.
Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést.
Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét 
a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így 
döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem 
emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellen"rizze, hogy a 
megfelel" pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba 
a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelel" fejpozíció.

2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsem" orrára és szájára olyan szorosan, 
amennyire tudja. (b. kép)

3. Három leveg" befúvás

Annyi leveg"t fújjon a csecsem"nek, amennyit Ön egy 
könnyed leveg"vétellel a szájában tud tartani. A csecsem" 
mellkasa megemelkedik, amikor befújja a leveg"t, és lesüllyed 
kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A 
befúvások között a csecsem" orrát és száját szabadon kell 
hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után 
fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását 
figyelhessük. (c. kép)

Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is 
következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse 
meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik 
ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek 
fejét az el"z" pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)
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SZÍVMASSZÁZS

1. Feltételek 

Ahhoz, hogy szívmasszázst végezhessen, szilárd 
felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó 
megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a 
padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázst 
matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. 
A következ" lépésekhez, hogy a helyes nyomási 
pontot megtaláljuk, a gyermek fels"testét szabaddá 
kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzeljen el egy összeköt" vonalat a csecsem" 
két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját 
helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középs" és 
gy$r$sujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a 
gy$r$s- és középs" ujjával meg tudja nyomni a baba 
mellkasát. A gy$r$s- és középs" ujja így 0,5-1 cm-
rel a mellbimbókat összeköt" vonal alatt vannak.

3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol 
a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést 
indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú 
szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás 
után újra megtelhessen vérrel, figyelni kell arra, 
hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. 
Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert 
elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási 
mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada 
kell hogy legyen, ez csecsem"k esetében kb. 2 
cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom 
összehúzódásának megfeleljen, nem kell hirtelen 
nyomással végezni a szívmasszázst, hanem finoman 
úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint 
a szívizom elernyedése. (b. kép)
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