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1. A  T E R M É K  N E M  H E LY E T T E S Í T I  A 
FELEL!SSÉGTELJES FELN!T T FIGYELMÉT. 
A termék célja, hogy segítse gyermeke 
felügyeletét. Ett"l függetlenül azonban Önnek 
a baba"rz" használata mellett is megfelel" 
figyelmet kell fordítania gyermekére annak 
biztonsága érdekében.

2. FIGYELMEZ TE TÉS Ful ladásveszély — 
E l " f o r d u l t ,  h o g y 
a  k á b e l e k b e 
b e l e g a b a l y o d o t t 
g y e r m e k e k 
MEGFULLADTAK. Tartsa 
távol az adapterkábelt 
a  g y e r m e k e k t " l 
(legalább 1$ méteres 
távolságban).

3. Soha ne használjon hosszabbító zsinórt 
a tápegységhez. KIZÁRÓLAG a mellékelt 
tápegységet használja.

4. NE fogja meg a konnektorba bedugott 
tápegység csupasz végét.

5. MINDIG ügyeljen rá, hogy az adó- és 
vev"egység megfelel"en m%ködjön, és hogy 
azok egymás hatósugarán belül helyezkedjenek 
el. Els" használat el"tt próbálja ki a baba"rt, 
végezzen rendszeres ellen"rzéseket, és mindig 
tesztelje m%ködését, ha megváltoztatja a 
babaegység elhelyezkedését.

6. NE használja a baba"rz"t víz (pl. fürd"kád, 
mosogató stb.) közelében.

7. Tartsa TÁVOL a baba"rz"t h"forrásoktól (pl. 
süt", radiátor stb.).

8. MINDIG sík felületen, függ"legesen helyezze 
el a babaegységet és a szül"i egységet, és 
ügyeljen a megfelel" szell"zésre. NE helyezze 
kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan 
felületre, mely akadályozhatja a leveg" szabad 
áramlását.

9. A termék NEM játék. NE engedje, hogy a 
gyermekek játszanak vele.

10. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. 
Az összeszerelést feln"tt végezze el. Járjon 
el óvatosan a termék kicsomagolásánál és 
összeszerelésénél, és tartsa távol az apró 
alkatrészeket a gyermekekt"l.

11. A baba"r 10 °C és 40 °C közöt ti 
szobah"mérsékleten használható.

 ELEMEKRE VONATKOZÓ 
FIGYELMEZTETÉS
12. A szül"i egységben KIZÁRÓLAG AAA 
ÚJRATÖLTHET! elemeket használjon. NE 
használjon együtt régi és új elemeket. NE 
használjon együtt alkáli, hagyományos és 
újratölthet" elemeket. A megfelel" polaritás 
szerint helyezze be az elemeket. NE okozzon 
rövidzárlatot a betápláló csatlakozókon. 
KIZÁRÓLAG javasolt- vagy azzal (feszültségben 
és méretben) egyez" elemet és megfelel" 
adaptert használjon. Vegye ki az elemeket 
a készülékb"l, ha azt hosszabb ideig tervezi 
tárolni, vagy ha az elemek lemerültek. A lemerült 
elemeket megfelel" módon ártalmatlanítsa. NE 
próbálja meg újratölteni az újra nem tölthet" 
elemeket. Az újratölthet" elemeket KIZÁRÓLAG 
feln"tt felügyelete mellett szabad újratölteni. 
Az elemeket tartsa távol a gyermekekt"l.

 FIGYELMEZTETÉSEK
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13. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

13.1 Olvassa el ezeket az utasításokat - Minden 
biztonsági utasítást el kell olvasnia a termék 
használata el"tt.

13.2 !rizze meg ezeket az utasításokat. 
A biztonsági- és m%ködtetési utasításokat 
kés"bbi használat céljából meg kell "rizni.

13.3 Tartsa be a f igyelmeztetéseket – A 
terméken és a m%ködtetési utasításokban 
található minden figyelmeztetést be kell tartani.

13.4 Kövesse az utasításokat – Minden, 
m%ködtetésre és használatra vonatkozó 
utasítást követni kell.

13.5 Víz és nedvesség - NE tegye k i 
nedvességnek a készüléket. Ne helyezze 
például fürd"kád, lavór, mosogató, mosótekn" 
közelébe, vagy bármilyen nedves környezetbe, 
például úszómedence mellé. Ügyeljen arra is, 
hogy az egységekbe NE essenek be tárgyak 
és ne fröccsenjen a belsejükbe folyadék 
nyílásaikon keresztül.

13.6 Tisztítás - Tisztítás el"tt kapcsolja ki az 
egységeket. NE merítse vízbe a babaegység 
vagy a szül"i egység egyetlen részét sem. 
Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.

13.7 Szell"zés - NE zárja le a szell"z"nyílásokat. 
Ügyeljen rá, hogy a termék használat 
közben megfelel"en szell"zzön. NE takarja 
le a babaegységet vagy a szül"i egységet 
semmilyen tárggyal (pl. takaró). NE tegye be 
az egységet fiókba vagy bármilyen olyan helyre, 
amely tompítja az általa kiadott hangot vagy 
megakadályozza a leveg" szabad áramlását.

13.8 H"források - NE helyezze h"forrás, pl. 
radiátor, h"sugárzó, süt", televízió vagy egyéb, 
h"t kibocsátó berendezés (pl. er"sít") közelébe. 
A h" károsíthatja a tokot vagy az elektromos 
alkatrészeket.

13.9 Kábelek védelme - Ügyeljen rá, hogy a 
termék tápkábelére ne lépjenek rá, és az ne 
szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá/
fölé/közé – A tápkábeleket úgy kell vezetni, 
hogy minél kisebb legyen a lehet"sége annak, 
hogy rájuk lépnek, vagy hogy azok bútorok 
vagy más tárgyak alá/fölé/közé beszorulnak. 
Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre 
és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol 
a vezetékek kilépnek a termékb"l.

13.10 Kiegészít"k - Kizárólag a gyártó által 
meghatározott tartozékokat/kiegészít"ket 
használja. NE helyezze a terméket instabil 
kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, 
konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos 

sérülést okozva gyermeknek vagy feln"ttnek, 
és komolyan károsítva magát az eszközt is. 
KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a 
termékkel együtt árusított kézikocsit, állványt, 
háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt 
használjon. A termék felszerelését mindig a 
gyártó utasításainak megfelel"en kell végezni.

13.11 Húzza ki a konnektorból a készüléket 
villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig 
nem használja azt.

13.12 Szervizelés - NE kísérelje meg saját 
kez%leg megjavítani a terméket, mivel a fedél 
felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemajtót) 
veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek 
teheti ki Önt.

13.13 Cserealkatrészek - Kizárólag a gyártó 
á l ta l  me ghatározot t  vagy az ere deti 
alkatrésszel minden szempontból megegyez" 
cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos 
cserealkatrész használata tüzet, áramütést és 
egyéb veszélyt okozhat.

13.14 Használat - Jelen baba"rz" pusztán 
a szül"k munkájának támogatására szolgál. 
NEM helyettesíti a felel"s és megfelel" feln"tt 
felügyeletet, és nem is szabad ennek kiváltására 
használni. A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen 
használati útmutatóban megadott javaslatok 
szerint használja.

13.15 Áramforrások - Kizárólag az adapter 
a d at t á b l áján o l v asható ár am f o r r ásró l 
m%kö dtesse a terméket .  Érdek l" djön 
keresked"jénél vagy a helyi áramszolgáltatónál, 
ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen 
áramforrás található.

13.16 Túlterhelés - NE terhelje túl a fali 
aljzatokat , hosszabbító kábeleket vagy 
egybeépített elosztókat. Ez t%z keletkezésével 
vagy áramütés veszélyével jár.

13.17 Tárgyak és folyadékok bekerülése - SOHA 
ne nyomjon be tárgyat a termék belsejébe a 
burkolat résein keresztül, mivel ezek veszélyes 
feszültség%  pontokat érinthetnek , vagy 
kilökhetnek olyan alkatrészeket, melyek tüzet 
vagy elektrosokkot okozhatnak. SOHA ne 
öntsön folyadékot a termékre.

13.18 Antenna - Az adóegységhez használt 
antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 
20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte 
és a környezetében lév" emberek között. 
Az antennát nem szabad b"víteni, és tilos 
bármilyen más antennával vagy adóegységgel 
együtt használni.
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13.19 Elektromos vezetékek - A szabad téren 
elhelyezett antennarendszert TILOS fels" 
elektromos vezeték vagy más elektromos 
lámpa- vagy áramkör közelébe vagy olyan 
helyre tenni, ahol ráeshet ilyen vezetékekre 
vagy áramkörökre. Ezek érintése halálos lehet.

13.20 FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — 
El" fordult ,  hogy a 
k á b e l e k b e 
b e l e g a b a l y o d o t t 
g y e r m e k e k 
MEGFULLADTAK. Tartsa 
távol az adapterkábelt 
a  g y e r m e k e k t " l 
(legalább 1$ méteres 
távolságban).

13.21 Interferencia - A baba"rz" nyilvános 
frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A 
szül"i egységet érhetik a környéken található más 
baba"rökt"l származó jelek vagy interferencia. 
A baba"r jelét akár szomszédos lakásokban 
is foghatják. Magánélete védelme érdekében 
mindig kapcsolja KI a két egységet, ha nem 
használja azokat. Ha interferenciát tapasztal, 
váltson csatornát mindkét egységen.

14. ELEMEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

14.1 KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban 
megadot t t ípusú és méret%  e lemeket 
használjon. Nem megfelel" típusú elemek 
használata robbanást okozhat.

14.2 KIZÁRÓLAG AAA méret% újratölthet" 
elemeket és/vagy a szül"i egységhez mellékelt 
tápegységet használjon. A szül"i egységben 
csak tölthet"  elemeket használjon. NE 
használjon alkáli elemeket, mivel ezek súlyos 
károsodást okozhatnak az egységben.

14.3 Els" használat el"tt töltse 15 órán át 
az elemeket. Erre az id"szakra kapcsolja KI a 
baba"rt. KIZÁRÓLAG a baba"rhöz mellékelt 
tápegységet használja.

14.4 NE használja ezeket az adaptereket más 
berendezésekkel.

14.5 Kizárólag kikapcsolt állapotban húzza 
ki a tápegységet a babaegységb"l. Ha nincs 
kikapcsolva, az egység elemes módra vált, 
amennyiben van benne elem.

14.6 NE használjon újratölthet" elemeket a 
babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemeket 
használjon.

14.7 N E  d o b j a  t % z b e  a z  e l e m e k e t . 
Felrobbanhatnak. Ellen"rizze, hogy a helyileg 
hatályos szabályok nem tartalmaznak-e esetleg 
különleges ártalmatlanítási utasításokat.

14.8 Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor 
ne okozzon bennük rövidzárlatot vezet" 
anyagokkal (pl. gy%r%, karköt", kulcs). Kerülje 
az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, 
fordított töltését, rongálását vagy elégetését, 
mivel ezek következtében mérgez" anyagok 
vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat 
fel, vagy megnövekedhet a felületi h"mérséklet.

14.9 NE próbálja meg tölteni a termékhez 
mellékelt vagy azzal együtt használható 
elemeket, ha azok nem újratölthet" elemek. 
Az elemek ez esetben felrobbanhatnak, vagy 
maró hatású elektrolit folyhat ki bel"lük.

14.10 NE próbálja meg melegítéssel megújítani 
a termékhez mellékelt vagy azzal együtt 
használható elemeket. Ennek következtében 
hirtelen elektrolit folyhat ki az elemekb"l, ami 
égési sérüléseket vagy irritációt okozhat a 
szemben vagy a b"rön.

14.11 Szükség esetén az elemeket ugyanolyan- 
vagy velük (feszültségben és méretben) 
megegyez" elemekre kell cserélni. Amennyiben 
egy lecserélend" elem sorozatba van kapcsolva 
más elemekkel, akkor vele együtt cserélje le a 
sorozat többi elemét is. NE használjon együtt 
régi és új elemeket.

14.12 Kerülje az elemek fordított polaritású 
behelyezését. Az elemek fordított behelyezése 
esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy 
robbanást okozhat.

14.13 Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig 
tárolja, vegye ki bel"le az elemeket, mivel 
azok szivároghatnak, és ezzel károsíthatják a 
berendezést.

14.14 A l e m e r ül t  e l e m e ke t  a  l e h e t" 
leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb 
valószín%séggel folynak ki a termék belsejében. 
A szivárgó vagy ereszt" elemeket véd"keszty% 
használata mellett azonnal le kell cserélni.

14.15 NE tárolja a terméket, vagy a termékhez 
mellékelt vagy azzal együtt használható 
elemeket magas h"mérséklet% helyen.
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15.   FIGYELMEZTETÉS
(Csak Észak-Amerikára vonatkozik)

15.1 A felhasználó elveszítheti a készülék 
m%ködtetésének jogát, amennyiben a gyártó 
által nem engedélyezett módosításokat végez.

15.2 MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket úgy 
tervezték és fejlesztették, hogy megfeleljen 
az FCC szabályok 15. fejezetének és az Industry 
Canada engedélyköteles RSS szabvány(ok)nak. 
Ezen feltételek lakossági felhasználás esetén 
megfelel" védelmet biztosítanak a káros 
interferenciákkal szemben. Ez a készülék 
rádiófrekvenciás energiát fejleszt és sugároz, 
ezért ha nem az utasításoknak megfelel"en 
szerelik be és használják, káros interferenciát 
(vételi zavart) okozhat a rádiókommunikációban.

15.3 Mindamellett nincs rá garancia, hogy egy 
adott beüzemelés esetén nem fordulhat el" 
interferencia. Ha a készülék zavaró interferenciát 
okoz rádió vagy televízió vételében, amely véget 
ér a készülék ki- vagy bekapcsolásával, akkor 
próbálja meg kiküszöbölni ezt az interferenciát 
a következ" megoldások valamelyikével:

• Állítsa új irányba vagy helyezze más helyre a 
vev"antennát.

• Növelje a távolságot a berendezés és a 
vev"antenna között.

• Dugja be a berendezést egy másik 
áramkörön elhelyezked" konnektorba.

• Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy 
tapasztalt rádió/tévészerel"t"l.

15.4 A berendezés megfelel az FCC szabályok 
15. fejezetének és az Industr y Canada 
engedélyköteles RSS szabvány(ok)nak. Ezek 
alapján a termék m%ködése a következ" két 
feltételnek tesz eleget:

(1) A készülék nem okozhat ártalmas 
interferenciát, és

(2) A készüléknek el kell fogadnia az elismert 
interferenciákat, beleértve azokat is, amelyek 
nem kívánt m%ködést eredményeznek.

FCC ÉS IC SZABÁLYOK

RF sugárterhelési nyilatkozat
A babaegység megfelel az FCC RF nem ellen"rzött környezetre érvényes sugárterhelési 
korlátozásainak. Figyelem: A berendezés akkor felel meg az FCC RF terhelési útmutatásának, ha 
MINDEN embert"l legalább 20 cm-es távolságra helyezi el azt. Az antennát tilos bármilyen más 
antennával vagy adóegységgel egy helyen vagy együtt használni.

Industry Canada
A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada m%szaki el"írásoknak. CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
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FONTOS
Helyezze a babaegységet sík, stabil felületre úgy, hogy a 
kiságy felé nézzen, és attól legalább 1 méterre legyen. 
Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb es", 
könnyen elérhet" fali aljzathoz csatlakoztassa.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ !NINCS MELLÉKELVE":

Szül"i egység Dokkoló

2 tápegység

Babaegység

Mini csillagfej% 
csavarhúzó

4 újratölthet" AAA elem 
a szül"i egységhez

4 db AAA alkáli elem a 
babaegységhez

BABA!RZ!

AC420 modell

BABASZOBA:

ÜZEMBEHELYEZÉSI 
TUDNIVALÓK

4X

4X

TARTOZÉKOK:

FONTOS
Tartsa be az 
1#méteres 
minimális 

távolságot.
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1. LÉPÉS $ A SZÜL%I EGYSÉG FELTÖLTÉSE

1
FONTOS
Sose használjon alkáli 
elemeket a szül"i 
egységben, mivel 
ezek felrobbanhatnak.

2 3

15

1) Távolítsa el az elemtartó fedelét és helyezze 
be az újratölthet" elemeket (mellékelve).

2) Csatlakoztassa a tápegységet a szül"i 
egységhez, és dugja be a konnektorba.

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

MEGJEGYZÉS:

Az elem teljesítményének optimalizálása 
érdekében tekintse át az Elemmel 
kapcsolatos útmutatások szakaszt a 
Hibaelhárítás fejezetben.

1.1 - ELEMEK

AZ ELEMEK ELLEN%RZÉSÉHEZ:

Húzza ki az adaptert mindkét egységb"l.

• Cseréljen elemet, ha a babaegység 
Bekapcsolásjelz"je nem kapcsol be, vagy ha 
a babaegység zöld lámpája villog.

• Ha a szül"i egység és képerny"je nem kezd 
világítani, cseréljen elemet.

A babaegység 
Bekapcsolásjelz"je

A babaegység Alacsony 
töltöttségi szint jelz"je

 FIGYELMEZTETÉS
FULLADÁSVESZÉLY. 
El"fordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott 
gyermekek MEGFULLADTAK.
• Tartsa távol az adapterkábelt a gyermekekt"l (legalább 

1$méteres távolságban).
• A csecsem"kre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos 

fulladásveszély miatt a szül"k és gondozók soha ne 
helyezzék a babaegységet kevesebb mint 1 méterre a 
kiságytól.

• SOHA ne használjon hosszabbító zsinórt a tápegységhez. 
KIZÁRÓLAG a mellékelt tápegységet használja. A termék 
nem játék. Soha ne engedjen gyermeket játszani vele.
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SZÜL%I EGYSÉG:

Elüls" oldal Hátsó oldal

G

H

I

A) LCD-képerny"

B) BE-/KIKAPCSOLÁS 

C) Csatornaváltó gomb 
(8$csatorna)

D) Ideiglenes némítás 
gombja

E) Hanger" fel/le

F) Hangszóró

G) Dokkoló

H) Övcsipesz

I) Elemtartó fedele

F

B

A

ELEM$LEMERÜLÉSI RIASZTÁS
• A riasztás bekapcsol, ha az elemeket fel kell tölteni.

• A szül"egység 15 másodpercenként sípoló hangot hallat.

• A képerny"n villogni kezd az Elem-lemerülési riasztás ikon.

A SZÜL%I EGYSÉG ELEMEINEK TÖLTÉSE:

Helyezze a szül"i egységet a tölt"állomásba, 
és hagyja ott. Az elemek már 1/2 kapacitáson 
is megfelel"en m%ködnek, javasoljuk azonban, 
hogy töltse fel "ket teljesen.

Lemerült
1/2 

töltöttség Tele

E
C

D
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2. LÉPÉS $ A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

1

2

1) Távolítsa el az elemtartó fedelét, és 
helyezzen be 4 AAA alkáli elemet (nincs 
mellékelve).

2) Helyezze el a babaegységet legalább 
1#méterre a kiságytól.

3) Csatlakoztassa a tápegységet a 
babaegységhez, és dugja be a konnektorba.

MEGJEGYZÉS:
Az elemek áramszünet esetén is biztosítják az 
áramellátást.

BABAEGYSÉG: 

Elüls" oldal Hátsó oldal

A

F

G

H

J

A) Csatornaválasztó BE/KI 
éjszakai lámpa gombja

B) BE-/KIKAPCSOLÁS 

C) Alacsony töltöttség / 
Bekapcsolásjelz"

D) Hatótávolságon belül BE/KI

E) Mikrofon

F) Éjszakai lámpa

G) Szell"zés

H) Tápegység kimenete

I) Mikrofon érzékenység beállító

J) Elemtartó fedele (nem látszik)

1 m

3

B D

C

E

I
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3. LÉPÉS $ A BABA%RZ% BEKAPCSOLÁSA

1) Nyomja meg a szül"i egység BE/KI gombját 
2 másodpercre.

2) Csúsztassa BE állásra a babaegység BE/KI 
gombját.

MEGJEGYZÉS:
A szül"i egység képerny"jén megjelenik az átviteli 
csatorna (C1 és C8 között), majd 5 másodperc 
elteltével a szobah"mérsékletet és funkciókat jelz" 
ikonok is.

CSATORNA KIVÁLASZTÁSA 

1 2

Ha a szül"i egység BE, a babaegység KI 
van kapcsolva  
VAGY 
Ha a két egység elveszíti a kapcsolatot 
egymással (tekintse át a hibaelhárítás 
szakaszt):

A képerny"n villogni kezd a 
Hatótávolságon kívül ikon, és a szül"i 
egység sípolni kezd.

1) Nyomja meg a „CH” (bal fels") 
gombot egyszer a szül"i egységen 
a Csatornaválasztás módba való 
belépéshez. Megjelenik a „--” szimbólum 
a kijelz"n, és a Hatótávolságon belül ikon 
(parabola antenna) villogni kezd.

2) Nyomja addig a csatornaválasztó gombot 
a babaegységen (glória között, CH-val 
jelölve), amíg villogni nem kezd az Éjszakai 
lámpa glóriája.

3) Válassza ki a csatornát ugyanezen 
csatornaválasztó gomb nyomkodásával 
(nyomja meg és engedje el, majd újra) a 
babaegységen (ezt követ"en látni fogja, 
hogy a csatorna száma a szül"i egységen is 
módosul).

4) Ha kiválasztotta a csatornát, nyomja meg 
és tartsa nyomva a Csatornaválasztó 
gombot a babaegységen a választás 
meger"sítéséhez (a glória nem 
villog tovább, ezzel jelzi a kiválasztás 
jóváhagyását).

MEGJEGYZÉS: 
A két egység mindig egyazon csatornán m%ködik. 
Ha a vétel nem tiszta, vagy interferenciát hall, 
váltson csatornát. Ha az interferencia ekkor sem 
sz%nik meg, tekintse át a Hibaelhárítás szakaszt.

1

3 4

A CSATORNA KIVÁLASZTÁSA:

2
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Babaegység: 
Ha ezt az ikont látja, elemet kell 
cserélnie a babaegységben.

Hatótávolságon kívül: 
A szül"i egység és a babaegység 
közötti kapcsolatvesztést jelez. 
Csatornaválasztás módban az 
ikon villogni kezd a szül"i egység 
képerny"jén a csatorna számával.

Szül&i egység: 
Ez az ikon kizárólag Csatornaválasztás 
módban aktív.

H&mérséklet-kijelz&: 
A szobah"mérsékletet mutatja

FONTOS IKONOK

Csatornakijelz&:  
A kiválasztott csatornát mutatja

Hanger&jelz&: 
A szül"i egységen beállított hanger"t 
mutatja.

Töltöttségi szint ikon: 
A töltöttségi szintet mutatja

  Lemerült 

  1/2 töltöttség 

  Tele

Töltés alatt

4. LÉPÉS $ BABA%RZ% TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE

4.1 - HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL FUNKCIÓ

A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA:

Csúsztassa fel a kapcsolót, ha szeretne 
értesítést kapni róla, ha a babaegység 
jele nem éri el a szül"i egységet.

A baba"r rendelkezik Hatótávolságon kívül funkcióval, mely tájékoztatja Önt, ha a két egység 
nem kommunikál egymással. A hatótávolságon kívüli állapotot okozhatja távolság vagy &zikai 
interferenciák.

HATÓTÁVOLSÁG:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): legfeljebb 250 méter.

HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS
• A riasztás akkor kapcsol be, ha a két egység nem kommunikál.
• A szül"i egység 8 másodpercenként dupla sípolást ad ki.
• A képerny"n villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon.

A Hatótávolságon kívül ikon 
akkor is villog, amikor csatornát 
vált vagy áthelyezi az egységet.
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FONTOS
Ha bekapcsolja a Hatótávolságon kívül funkciót, és kikapcsolja a babaegységet, megszólal a 
Hatótávolságon kívül riasztás. A funkció visszakapcsolásához kapcsolja BE a babaegységet.

A HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS ELNÉMÍTÁSA:

HANG TESZTELÉSÉHEZ:

Kérjen meg valakit, hogy beszéljen bele a 
babaegységbe, vagy helyezze az egységet 
bekapcsolt rádió mellé a hangátvitel 
ellen"rzéséhez.

HA NINCS HANG:

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

• Ellen"rizze, hogy az egységek m%köd" 
konnektorba vannak-e bedugva.

• Ellen"rizze az egységekbe helyezett 
elemeket (cserélje vagy töltse fel "ket 
mindkét egységben, ha szükséges).

• Hozza közelebb a szül"i egységet a 
babaegységhez.

FONTOS
A visszacsatolás (fütyül" hang) elkerülése 
érdekében tartsa egymástól legalább 
3$méteres távolságban az egységeket.

4.2 $ HANGÁTVITEL !VOX"

Az Angelcare® baba"r hang által aktiválható rendszerrel van felszerelve. A babaegység csak akkor 
kezd el hangot továbbítani a szül"egység felé, ha hangot észlel. Az érzékenységi tárcsa segítségével 
állíthatja be, hogy milyen szint% hangot kezdjen el továbbítani a babaegység.

Kapcsolja KI a 
szül"i egységet VAGY Kapcsolja BE a 

babaegységet
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HANGER% BEÁLLÍTÁSA IDEIGLENES NÉMÍTÁS MÓD 
BEKAPCSOLÁSA

Hanger" növelése 

Hanger" csökkentése

Nyomja meg 
a hangszóró 
elnémításához. 
(Lásd: 4.3 lépés)

HANGER%JELZ%:

A szül"i egységen beállított hanger"t jelzi. 5 különböz" hanger"szint érhet" el.

Hanger"jelz" 
(5 szint)

4.3 - IDEIGLENES NÉMÍTÁS

Segítségével Ideiglenes némítás módba 
állíthatja a baba"rt.

NÉMÍTÁS BEKAPCSOLÁSA:
Nyomja meg az Ideiglenes némítás gombot.

NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA:
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét 
az Ideiglenes némítás gombot.

MEGJEGYZÉS:
A szül"i egységen villogni 
fog a Némítás ikon.

2 perc elteltével a hang automatikusan 
visszakapcsol.

Ha a Fel és Le billenty%k segítségével 
beállította a kívánt hanger"szintet, a 
csíkok elt%nnek, és elkezdenek mozogni 
a babaegység által továbbított hangnak 
megfelel"en. A hanger"jelz" segítségével 
megállapíthatja, milyen er"sség% hang érkezik 
a baba szobájából. Minél er"sebb hangot 
hallat a baba, annál több csík jelenik meg.
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H&mérséklet mértékegysége: Celsius-fok 

Hatótávolságon kívül riasztás: KI

Hanger&-érzékenység: Közepes

Szül&i egység hangszórója: 3. szint

Babaegység éjszakai lámpája: KI

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

KÉSZEN ÁLL A BABA%R HASZNÁLATÁRA

Az Angelcare® baba"rz" a gyári- és a felhasználó által beállított beállításokkal egyaránt használható.

FONTOS
• Els" használat el"tt tesztelje a baba"rt.
• Tesztelje rendszeresen a baba"r megfelel" m%ködését.

Nyomja meg a babaegységen az Éjszakai 
lámpa gombot az éjszakai lámpa BE- vagy 
KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

4.4 - ÉJSZAKAI LÁMPA
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HIBAELHÁRÍTÁS

AZ ÚJRATÖLTHET% ELEMEK KEZELÉSE

• Els" használat el"tt mindig 15 órán át töltse az elemeket.
• Az elemek élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott id"nként teljesen lemeríteni az 

elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan tölti "ket. Ha nem használja a 
szül"i egységet, kapcsolja KI.

• A lemerül"ben lév" elemek ronthatják a baba"rz" teljesítményét. Ha nem elégedett a szül"i 
egység / baba"rz" m%ködésével, cserélje le az újratölthet" elemeket (4 db NiMH újratölthet" 
elem).

• Ajánlott félévente lecserélni az elemeket. 

NINCS HANGTOVÁBBÍTÁS

• Hozza közelebb a szül"i egységet a babaegységhez.
• Ellen"rizze/cserélje az elemeket, vagy töltse fel a szül"i egységet.
• Ellen"rizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
• Ellen"rizze, hogy mindkét egység BE van-e kapcsolva.
• Ellen"rizze, hogy aktív-e a hálózati tápegység.
• Ellen"rizze a szül"i egység képerny"jét, hogy nincs-e „Némítás” módban a baba"rz".

NEM VILÁGÍT A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁS$JELZ%JE !ZÖLD FÉNY"

• Ellen"rizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
• Csúsztassa FEL a babaegység bal szárnyát a babaegység bekapcsolásához.

GYENGE VÉTEL

• Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
• Változtassa meg az egyik, vagy mindkét egység helyzetét.
• Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el "ket.
• Cserélje az elemeket, vagy töltse fel a szül"i egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA  
!MÁS BABA%RZ%KT%L, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ$VEV%KT%L STB."

• Fordítsa el a szül"i egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléb"l. 

GERJEDÉS !A SZÜL%I EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI"

• Helyezze el egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méteres távolságra).
• Csökkentse a szül"i egység hangerejét.

A SZÜL%I EGYSÉG KÉPERNY%JE FEKETE !A SZÜL%I EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA"

• Kapcsolja vissza a szül"i egységet a Bekapcsolás gomb benyomásával és nyomva tartásával.
• Cserélje az elemeket, vagy töltse fel a szül"i egységet.
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Amennyiben az útmutatóban nem szerepl" problémát tapasztal, kérjük, ne vigye vissza 
a terméket az üzletbe. Amennyiben Ön elégedetlen, vagy kérdései merültek fel:

Egyesült Államok és Kanada: vegye fel a kapcsolatot velünk a következ" címen: 
angelcare@cdecinc.ca 

Más országok: kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Lehetséges, hogy a problémára rendkívül egyszer% a megoldás.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék vásárlásának dátumától számított egy (1) éven át garantálja (kivétel: 
újratölthet" elemek) a termék eredeti tulajdonosa felé, hogy az Angelcare® baba"rz" (AC420 
modell) mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a baba"rz"nél egy éven belül az 
utasításoknak megfelel", rendeltetésszer% használat esetén hibás m%ködést tapasztal, az Angelcare® 
saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, vagy a termék f"egységét. 
Kérjük, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékr"l kapott számla, 
vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a baba"rz"re vonatkozó jótállási id"szak 
még nem múlt el. A termék vagy f"egység javításának vagy cseréjének és a vásárlóhoz történ" 
visszaszállításának díját az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelel& karbantartás, baleset, 
nem megfelel& feszültségen történ& használat vagy más, nem rendeltetésszer' használat 
következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos 
bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használata 
kapcsán az ebb&l adódó esetleges következményekért semminem' felel&sséget nem vállal. 
A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felel&sséget. Semminem' más jótállás nem 
érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare márka alá tartozó termékekre és kiegészít"kre, vagy 
azokra a problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkez" használatból vagy azok 
&gyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare által mellékelt vagy gyártott 
kiegészít"k, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN 
TILOS A VÉLETLENSZER# VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK UTÁNI FELEL!SSÉG KIZÁRÁSA VAGY 
KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELEL!S A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK 
KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

FONTOS!

Ez az Angelcare® baba"rz" higiéniai terméknek min"sül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha 
kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, hívja a forgalmazót, miel"tt visszavinné a terméket 
az üzletbe.
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M(SZAKI ADATOK

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

Csatornák száma:  
USA/Canada: 8 csatorna.  
Európa: 8 csatorna.

Áramellátás: 
4 db AAA alkáli elem (nincs mellékelve) 
vagy 220–240 V AC/7,5 V DC adapter a 
babaegységhez.

4 db AAA újratölthet" elem és 220–240 V AC/7,5 
V DC adapter a szül"i egység dokkolójához.

Vigyázat: Az áramütés veszélyének enyhítése 
érdekében ne tegye ki a terméket es"nek vagy 
nedvességnek.

Az elemek nem megfelel" behelyezése esetén 
robbanásveszély áll fenn. A csomagban 
található 4 AAA NIMH újratölthet" elem, 
melyeket a GPI INTERNATIONAL LIMITED 
(GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAh) vagy a 
HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-
44AAAJ600, 1,2 V 600 mAh) állít el".

ERP$MEGFELEL%SÉG

DÉL-AFRIKA-BRAZÍLIA-ECUADOR-EURÓPAI UNIÓ
Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505V001 modellszámmal rendelkez" tápegységet használja

NÉMETORSZÁG
Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505F002 modellszámmal rendelkez" tápegységet használja

AUSZTRÁLIA
Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505S002 modellszámmal rendelkez" tápegységet használja

ÉSZAK-AMERIKA
Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505U002 modellszámmal rendelkez" tápegységet használja

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG-MÁLTA-ÁZSIA-CIPRUS
Kizárólag az Angelcare® márkájú, T07505B001 modellszámmal rendelkez" tápegységet használja

VÉDJE A KÖRNYEZETET
Ez az elektromos berendezés újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, nem szabad a háztartási 
hulladék közé dobni. Kérjük, vigye el elektromos- és elektronikus berendezések fogadására 
fenntartott gy%jt"pontba (kérje a helyi hatóságok tanácsát a részletekr"l).

Ezeket kizárólag 4 AAA NIMH újratölthet& 
elemre cserélje.

Elemek:

• NE használjon együtt régi és új elemeket.
• NE használjon együtt alkáli, szabványos 

(szén-cink) és újratölthet" (NI-CD, NIMH stb.) 
elemeket.

Átvitel: 
A babaegység a szül"i egység felé a 864 MHz-
es frekvencián (Európa) vagy a 927 MHz-es 
frekvencián (más helyek) közvetít.

Az Angelcare Monitors Inc ezúton nyilatkozik, 
hogy jelen baba"rz" megfelel az 1999/5/EK 
irányelv alapvet" követelményeinek és egyéb 
releváns rendelkezéseinek.

Az EU megfelelési nyilatkozat a helyi 
forgalmazótól szerezhet" be. A címet a 
használati útmutatóban találja.
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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® AC420 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® AC420  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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