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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
!RIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET KÉS!BBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA

GONDOSAN OLVASSA EL A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT, MIEL!TT A TERMÉKET 
ÖSSZEÁLLÍTJA ÉS HASZNÁLATBA VESZI

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉST, VAGY 
A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA 

A MOZGÁSÉRZÉKELÉS ÜZEMMÓD NEM HASZNÁLHATÓ FELN!TTEK VAGY 24 HÓNAPOSNÁL 
ID!SEBB KISGYERMEKEK RÉSZÉRE 

A MOZGÁSÉRZÉKELÉS ÜZEMMÓD NEM ALKALMAZHATÓ ANNAK MEGHATÁROZÁSÁRA, HOGY A 
GYERMEK A GYERMEKÁGYON KÍVÜL VAN$E.

 FIGYELMEZTETÉS
Az összeszerelést feln"tt végezze el!
Az összeszerelés közben a kis alkatrészeket tartsa távol a gyermekekt"l

Mi, az Angelcare®-nél, kiállunk a termékeinkért.
Ha nincs teljesen megelégedve vagy kérdései vannak,
az Egyesült Államokban és Kanadában: lépjen kapcsolatba velünk az: angelcare@cdecinc.ca 
címen
Más országokban: lépjen kapcsolatba helyi márkakeresked"jével
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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 
biz tonságához szük séges felügyeletet . 
A koraszülött, illetve veszélyeztetettnek 
tekintett csecsem"ket mindig egészségügyi 
szakszemélyzet felügyelete mellett figyelje. A 
monitort TILOS orvosi megfigyel"eszközként 
vagy a bölcs"halál (Sudden Infant Death 
Syndrome – SIDS) megel"zésére szolgáló 
eszközként használni.

2. FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — A 
gyermekek MEGFULLADHATNAK a kábelekt"l. 

Tar t s a  a z  a d apte r 
kábeleit gyermekekt"l 
távol (legalább 1 méter 
távolságra). SOHASE 
használja az Érzékel" 
lapo(ka)t a kábelvéd" 
burkolat nélkül. Minden 
h a s z n á l a t  e l " t t 
ellen"rizze a kábelvéd" 

burkolatot. Ne használja az érzékel" lapo(ka)t, 
ha a véd"burkolat sérült vagy törött.

3. Tilos hosszabbítót használni a hálózati 
tápegységekhez. KIZÁRÓLAG a készülékhez 
kapott hálózati tápegységet használja.

4. Ha a hálózati tápegységet egy fali 
konnektorba csatlakoztatta, NE érintse meg a 
vezeték áram alatt álló szabad végeit.

5. MINDIG gy"z"djön meg arról, hogy az adó- 
és a vev"készülék megfelel"en m#ködjön, és 
egymáshoz legyen hangolva. A készüléket 
tesztelje az els" használatba vétel el"tt, 
rendszeresen, és minden alkalommal, amikor 
áthelyezi a készüléket.

6. MINDIG ellen"rizze azonnal a babát, ha 
megszólal a riasztás.

7. TILOS a készüléket víz (pl. fürd"kád, 
mosogató, stb.) közelében használni.

VIGYÁZAT
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

 NE NYISSA KI

8. Tar tsa TÁVOL a készüléket minden 
h"forrástól (kályhától, radiátortól, stb.).

9. A babaegységet és a szül"i egységet MINDIG 
sík felületre helyezze függ"leges helyzetben, 
és biztosítsa jó szell"zésüket. NE helyezze 
kanapéra, párnára, ágyra, stb. ahol akadályozva 
lehet a szell"zés.

10. A készülék nyilvános rádiófrekvenciákat 
használ a jelek továbbítására. A szül" i 
egység foghatja a közelben m#köd" többi 
baba"rz" jeleit vagy zavarhatja azokat. Az ön 
készülékének a jeleit is foghatja más háztartás 
készüléke. A magánszférájának védelme 
érdekében használaton kívül kapcsolja KI 
mindkét egységet. Ha interferenciát észlel, 
váltson csatornát mindkét egységen.

11. A termék NEM játékszer. NE engedje, hogy 
gyerekek játsszanak vele.

12. A termékben kis alkatrészek vannak. Az 
összeállítást feln"ttnek kell végezni. Óvatosan 
csomagolja ki és szerelje össze a terméket, és 
a kis alkatrészeket tartsa távol a gyerekekt"l. 

13. A  k é s z ü l é k  ü z e m e l é s é h e z  a 
szobah"mérsékletnek 10°C és 40°C között kell 
lennie.

 FIGYELMEZTETÉS A 
TÖLTHET! ELEMEKRE 
14. KIZÁRÓLAG AAA ÚJRATÖLTHET! ELEMEKET 
használjon a szül"i egységben. NE használjon 
együtt, és ne keverje a régi és új elemeket. NE 
keverje az alkáli, szabványos és újratölthet" 
elemeket. Az elemeket helyes polaritással 
helyezze be. NE zárja rövidre az elemtartó 
kapcsait. CSAK az ajánlott elemeket, vagy 
ezzel egyenérték#eket (feszültség és méret) 
használja, ill. a megfelel" hálózati tápegységet. 
Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb 
ideig kívánja tárolni, vagy ha az elemek 
lemerültek. A lemerült elemeket ártalmatlanítsa 
szakszer#en. TILOS újratölteni a nem tölthet" 
elemeket.Az újratölthet" elemeket KIZÁRÓLAG 
feln"tt felügyelete mellett töltse. Minden 
elemet tartson távol a gyerekekt"l.

 FIGYELMEZTETÉS
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15. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

15.1 Olvassa el ezeket az utasításokat - Minden 
biztonsági utasítást el kell olvasni a termék 
használatba vétele el"tt.

15.2 Tartsa be ezeket az utasításokat. A kezelési 
és biztonsági utasításokat meg kell "rizni 
kés"bbi felhasználás esetére.

15.3 Figyelje a f igyelmez tetéseket – A 
terméken és a kezelési utasításokban található 
valamennyi figyelmeztetést el kell fogadnia.

15.4 Tartson be minden utasítást – Az összes 
kezelési és használati utasítást be kell tartania.

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 kapcsolja ki az 
egységeket. NE merítse vízbe sem a baba"rz", 
sem a szül"i egység egyetlen alkatrészét sem. 
Csak 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 h"forrás, pl. 
radiátorok, h"leadó rács, kályhák, TV-k vagy 
olyan készülékek közelébe (er"sít"ket is 
beleértve), amelyek h"t fejlesztenek. A h" 
károsíthatja a készülékek házát vagy elektromos 
alkatrészeit.

15.9 Tápkábel védelme - Védje az érzékel" 
lap kábelét és a hálózati tápegység er"sáramú 
kábelét attól, hogy rálépjenek vagy a bútorok 
vagy más tárgyak becsípjék – A tápkábeleket 
úgy kell vezetni, hogy ne lehessen rálépni vagy 
a tárgyak ne csípjék be, és külön figyelmet kell 
fordítani a kábelekre és dugókra, dugaljakra, 
valamint azokra a pontokra, ahol kilépnek a 
termékb"l.

15.10 Tartozékok - Csak a gyártó m#szaki 
leírásában szerepl" kiegészít"ket / tartozékokat 
szabad használni. NE helyezze a terméket 
instabil kocsira, állványra, háromlábra, keretre 
vagy asztalra. A termék leeshet, és súlyos 
sérülést okozhat gyermeknek vagy feln"ttnek, 
és súlyosan károsíthatja a terméket. KIZÁRÓLAG 
a gyártó által ajánlott, vagy a termékkel együtt 

eladott kocsira, állványra, háromlábra, keretre 
vagy asztalra állítsa a terméket. A termék 
felfüggesztése során kövesse a gyártó el"írásait!

15.11 Húz za k i a készüléket a hálózati 
csatlakozóból, ha villámlik, vihar van, vagy ha 
hosszabb ideig nem használja.

15.12 Szervizelés - TILOS megkísérelni a termék 
szervizelését, a burkolatok megnyitását vagy 
eltávolítását (kivéve az elemtartó fedelét), mert 
veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek 
teheti ki magát.

15.13 Pó t a l k a t r é s z e k  –  Pó t a l k a t r é s z e k 
szükségessé válásakor gy"z"djön meg arról, 
hogy a gyártó által javasolt alkatrész jellemz"i 
megegyeznek az eredeti alkatrészével. A 
jóváhagyás nélküli alkatrészcsere t#zzel, 
áramütéssel, vagy más veszéllyel járhat.

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 Áramforrások - Csak az adapteren 
jelzettnek megfelel" áramforrást használjon! 
Amennyiben nem tudja biztosan, milyen 
áramforrás van az otthonában, egyeztessen a 
keresked"vel vagy a helyi szolgálatatóval!

15.16 Túlterhelés - TILOS túlterhelni a fali 
csatlakozókat, hosszabbítókat vagy a kombinált 
dugaljakat, mert tüzet vagy áramütést okozhat.

15.17 Tárgy és folyadék behatolása – TILOS 
bármilyen tárgyat bejuttatni a termék házának 
nyílásaiba, mivel ezek veszélyes feszültség 
alatt álló pontokat érinthetnek meg vagy 
alkatrészeket zárhatnak rövidre és tüzet 
vagy áramütést okozhatnak. TILOS bármilyen 
folyadékot önteni a termékre.

15.18 Antenna - Az adóegység antennáját úgy 
kell telepíteni, hogy legalább 20 cm-re legyen 
minden személyt"l, és nem lehet közös vagy 
nem üzemelhet közösen más antennával vagy 
adóegységgel.

15.19 Er"sáramú táv vezetékek - A küls" 
antennarendszert TILOS nagyfeszültség# 
szabadvezetékek, közvilágítási vagy egyéb 
er"sáramú táphálózatok szomszédságába 
telepíteni, ahol ráeshet a vezetékekre vagy 
áramkörökre, mert a velük való érintkezés 
halálos lehet.
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15.20 FIGYELMEZTETÉS Fulladásveszély — A 
gyermekek MEGFULLADHATNAK a kábelekt"l. 
Tartsa az adapter kábeleit gyermekekt" l 

távol (legalább 1 méter 
távolságra). SOHASE 
használja az Érzékel" 
lapo(ka)t a kábelvéd" 
burkolat nélkül. Minden 
h a s z n á l a t  e l " t t 
ellen"rizze a kábelvéd" 
burkolatot. Ne használja 
az érzékel" lapo(ka)t, 

ha a véd"burkolat sérült vagy törött.

15.21 Interferencia - A készülék nyilvános 
rádiófrekvenciákat használ a jelek továbbítására. 
A szül"i egység foghatja a közelben m#köd" 
többi baba"rz" jeleit vagy zavarhatja azokat. 
Az Ön készülékének a jeleit is foghatja más 
háztartás készüléke. A magánszférájának 
védelme érdekében használaton kívül kapcsolja 
KI mindkét egységet. Ha zavarást észlel, váltson 
csatornát mindkét egységen.

15.22 Rezgések forrásai - Ha a készülék 
h a s z n á l a t b a n  v a n ,  N E  h a s z n á l j o n 
gyerekágymozgatót vagy más gyerekágyi 
tartozékot, amely rezgéseket kelthet. Egyéb 
rezgéskelt"k lehetnek ventilátorok, mosógépek, 
hangos zene, stb. Ezek a rezgéskelt"k 
zavarhatják az ön Angelcare® készülékének 
a teljesítményét, és a riasztás nem fog 
megszólalni, ha folyamatosan más mozgásokat 
észlel, mint a babáét. Gy"z"djön meg arról, 
hogy kiküszöbölt-e minden rezgéskelt" forrást 
a készülék használata el"tt.

Téves riasztásokat több okból is kaphat. A 
leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem 
kapcsolta KI azt követ"en, hogy a csecsem"jét 
kivette a gyermekágyból. Egy másik ok lehet, 
hogy az érzékel" lapo(ka)t nem megfelel"en 
helyezte el a matrac alatt.

Ellen"rizze, hogy az érzékel" lapo(ka)t egy 
kemény sík felületre helyezte-e a nyomtatott 
oldalával felfelé. Az érzékenységi szintet is 
szükséges lehet beállítani. Lásd az 5.1 lépést.

15.23 Érzékel" lap - Az érzékel" táblát minden 
olyan gyermekágyhoz használhatja, amely 
rögzítetten áll. Ha a gyermekágy rugós vagy 
léces alapú, helyezzen egy legalább 133 x 33 cm-
es és 6 mm vastag kemény lapot a gyermekágy 
alapja és az érzékel" lap közé. Az ön Angelcare® 
készülékét csak lerögzített alvókörnyezetben 
használja, azaz egy olyan gyermekágyhoz, 
amelyben az érzékel" lap megmaradhat egy 
teljesen sík, kemény felületen. 

16. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ 
ELEMEK HASZNÁLATÁHOZ

16.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben 
megadott típusú és méret# elemeket használja. 
Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket nem 
megfelel" típusúra cseréli.

16.2 KIZÁRÓLAG újratölthet" AAA elemeket 
használjon, és/vagy a szül"i egységgel szállított 
hálózati adaptert a szül"i egységhez. A szül"i 
egységhez csak tölthet" elemeket szabad 
használni. NE használjon alkáli elemeket, 
különben súlyosan károsítja az egységet.

16.3 Az els" használatba vétel el"tt 15 óra 
hosszat töltse az elemeket. Ez alatt az id" alatt 
a készüléknek KIkapcsolt állapotban kell lennie. 
CSAK a készülékhez kapott hálózati adaptereket 
használja.

16.4 NE használja ezeket az adaptereket más 
berendezésekhez!

16.5 A hálózati adapter babaegységr"l való 
leválasztása után gy"z"djön meg arról, 
hogy kikapcsolt állapotban van-e az egység. 
Amennyiben nem, akkor az egység elemes 
üzemmódba kapcsol, ha az elemeket is 
behelyezte az egységbe.

16.6 NE használjon tölthet" elemeket a 
babaegységben. Ide CSAK alkáli elemeket 
használjon.

16.7 Az elemeket TILOS t#zbe dobni. Ott 
felrobbanhatnak . Nézzen utána a helyi 
rendeletek b en az eset le ges sp e ciá l is 
ártalmatlanítási utasításoknak.

16.8 Gondosan járjon el az elemek kezelésénél, 
nehogy rövidre zárjon elemeket olyan vezet" 
anyagokkal, mint gy#r#k, karköt"k, vagy 
kulcsok. Kerülje az elemek túlterhelését, 
rövidre zárását, felcserélt polaritással töltését, 
az elemek rongálását vagy t#zbe dobását, 
nehogy az egyik alábbi esemény következzen 
be: mérgez" gázok kibocsátása, hidrogén- és/
vagy oxigéngáz fejlesztés, felületi h"mérséklet 
növekedése.

16.9 Tilos megkísérelni a termékkel szállított 
vagy a termék használatára alkalmasnak 
min"sített olyan elemek újra töltését , 
melyeket rendeltetésszer#en tilos újratölteni. 
Az elemekb"l korrozív elektrolit szivároghat, 
vagy felrobbanhatnak.

16.10 TILOS megkísérelni a termékkel szállított 
vagy a termék használatára alkalmasnak 
min"sített elemek melegítéssel történ" 
felfrissítését. Az elem elektrolit tartalmának 
hirtelen kifreccsenése égési sérüléseket, szem- 
vagy b"rirritációt okozhat.
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16.11 Ha és amikor szükséges, cserélje az 
elemeket új, azonos, vagy egyenérték# 
(feszültség# és méret#) típusúakra. Ha a 
cserélend" elem sorba van kapcsolva más 
elemekkel, az összes elemet egyszerre kell 
cserélni. NE használjon együtt, és ne keverje 
a régi és új elemeket.

16.12 A megfelel" polaritást figyelembe véve 
helyezze be az elemeket! Az elemek fordított 
polaritással történ" behelyezése olyan töltést 
indít meg, amely szivárgást vagy robbanást 
okozhat.

16.13 Vegye ki az elemeket a termékb"l, ha 
a terméket 30 napnál hosszabb ideig tárolja, 
mert az elemek elkezdhetnek szivárogni, és 
károsíthatják a terméket .

16.14 Miel"bb távolítsa el az elhasznált 
elemeket, mivel azok szivárgása nagyobb 
valószín#séggel következhet be. Amennyiben a 
szivárgás megtörtént, véd"keszty# segítségével 
távolítsa el az elemet!

16.15 TILOS a terméket, vagy a termékkel 
sz ál l í tot t vagy a termék használatára 
alkalmasnak min"sített elemeket magas 
h"mérséklet# helyiségben tárolni. 

  FIGYELMEZTETÉS 
(csak Észak-Amerikára érvényes)

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

17.2 MEGJEGYZÉS: A berendezést bevizsgálták, 
és megállapították, hogy kielégíti az FCC 
Szabályzat 15. részét és az RSS szabvány(ok) 
kivételével a Canada-i ipari licenc el"írásait. 
Ezeket a határértékeket úgy tervezték meg, 
hogy ésszer# védelmet nyújtsanak az ártalmas 
sugárzások ellen a lakásban telepített berendezés 
esetében. A berendezés rádiófrekvenciás 
energiát generál, használ, és sugározhat, és, 
ha nem az utasításokkal összhangban telepítik 
és használják, kellemetlenül zavarhatja a 
rádióvételeket. 

17.3 Mindazonáltal, nincs garancia arra, hogy 
egy adott berendezés esetében nem keletkezik 
interferencia. Ha a berendezés károsan zavarja 
a rádió vagy televízió vételt, ezt úgy lehet 
meghatározni, hogy a készüléket KI majd BE 
kapcsolják. A felhasználó az interferenciát 
próbálja meg elhárítani az alábbi módszerek 
segítségével:

• A vev"antennát fordítsa el vagy helyezze át 
máshová.

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

• A berendezést kösse át egy olyan áramkör 
csatlakozóaljzatába, amelybe a vev"készülék 
nincs bekötve.

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

17.4 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".

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) 
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ÖNNEK EL! KELL KÉSZÍTENI:

Egy kemény lapot (nem szállítjuk) 
Vastagsága legyen 6 mm 
Minimális mérete : 
33 cm x 33 cm  
Maximális mérete : 
a matrac méretével megegyez"

AMIRE MÉG SZÜKSÉGE LESZ "NEM SZÁLLÍTJUK#:

Miniat#r 
csillagcsavarhúzó

3 db AAA alkáli Elem a 
babaegységhez

KAMERÁS LÉGZÉSFIGYEL!  
KÉTIRÁNYÚ BABA!RZ!VEL

AC1100 modell

FONTOS

A kemény lap legyen nagyobb, mint az érzékel" 
lap felülete, illetve az AC1100-2SP modellnél 
mint a két érzékel" lap együttes felülete.

A BABASZOBÁBA:

ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

3X

TARTOZÉKOK:

Újratölthet" szül"i 
egység

Babaegység Tölt"készülék Övcsipesz

6 5 4 3 2 1

1 érzékel" lap (AC1100) vagy 2 érzékel" lap (AC1100-2SP)  
az el"szerelt kábeltakarókkal

3 újratölthet" AAA akku 
a szül"i gységhez

3X

2 db hálózati adapter

2X

Kemény lap

6

5
4 3 2 1

Tartson
legalább

1 m távolságot

FONTOS

Érzékel" lap

FONTOS

A gyermekágyat helyezze támfal mellé, huzattól távol. A 
babaegységet helyezze el egy sík, stabil felületre a gyermekággyal 
szemben legalább 1 méter távolságra. Gy"z"djön meg arról, hogy az 
adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol 
az könnyen hozzáférhet".
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1. LÉPÉS - A SZÜL!I EGYSÉG FELTÖLTÉSE

1 2

3 4

1) Vegye le az övcsatot.

2) Vegye le az elemtartó fedelét és helyezze 
be az újratölthet" elemeket (tartozék)

3) Csatlakoztassa az adaptert a 
tölt"készülékhez, és dugja be egy 
konnektorba.

4) Töltse az egységet 15 órán át folyamatosan 
(az els" használatba vétel el"tt).

15

FONTOS

Sohase használjon 
közönséges alkáli elemeket 
a szül"i egységben; ezek 
felrobbanhatnak.

SZÜL!I EGYSÉG:

El"oldal Baloldal

F

B

C

A

D

E

G

J

I

H

A) LCD érint" képerny"

B) BE-/KIKAPCSOLÓ 
GOMB

C) Mikrofon

D) Hangszóró

E) Tölt"készülék

F) Övcsipesz

G) Hangszóró Hanger"-
szabályozó gombok

H) Válaszoló gomb

I) Elemtartó fedél

J) Hálózati adapter 
kimenet (nem látható 
az ábrán)

MEGJEGYZÉS:
A tölthet" elem teljesítményének 
optimalizálásához olvassa el az Akku 
Karbantartási Irányelveket a Hibaelhárítási 
fejezetben.
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2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKEL! LAP/LAPOK ELHELYEZÉSE

FIGYELMEZTETÉS
FULLADÁSVESZÉLY  
A gyermekek MEGFULLADHATNAK a kábelekt"l
• Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy a gyermekek ne 

érhessék el (hagyjon legalább 1 méter távolságot).
• A csecsem"k és kisgyermekek fokozott fulladásveszélye 

miatt, a szül"k és gondozók sohase helyezzék a 
babaegységet a gyermekágyhoz 1 méternél közelebb.

• 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.

• TILOS hosszabbítót használni a hálózati adapterekhez. 
KIZÁRÓLAG a készülékhez kapott hálózati adaptert 
használja. A termék NEM játékszer. NE engedje, hogy 
gyerekek játsszanak vele.

6

5
4 3 2 1

Tartson
legalább

1 m távolságot

FONTOS

6 5 4 3 2 1 Kábelvéd$k: 1, 2, 3, 4:   
Elhelyezése a padlón

4. sz kábelvéd$:  
Kétoldalas ragasztóval, hogy 
biztonságosan rögzíteni tudja 
a kiságy lábához.

5. sz kábelvéd$: 
Függ"leges helyzet# a matrac 
tartója és a padló között

6. sz kábelvéd$:  
Helyezze el a matrac alá

Érzékel" lap az felszerelt kábelvéd"vel

2.1 % VÁLASSZON HELYET A BABAEGYSÉG SZÁMÁRA 

A babaegység számára kiválasztott hely legyen 
legalább 1 méterre a gyermekágytól.
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6

5
4

3
2

1

6

5

4

3
2

1
1. ábrán

2. ábrán látható mód.

1) Használja azt a fal melletti lábat, amely 
a legközelebb esik a babaegységhez 
(1. ábra). Abban az esetben, ha a 
babaegység a szoba túloldalán van, 
használja a babaegységhez legközelebb 
es" lábat a kábelvéd"vel ellátott vezeték 
elhelyezésére (2. ábra). Mindig el"nyösebb, 
ha a fal mentén lehet elhelyezni a burkolt 
vezetéket.

2.2 - VÁLASSZA KI A GYERMEKÁGYNAK AZT  
A LÁBÁT, AMELYHEZ RÖGZÍTI A KÁBELVÉD!T

AJÁNLOTT

1) Vegye ki a matracot a gyermekágyból.

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

3) Vezesse végig a csatlakozót, a %gyelmeztet" 
címkét és az els" 5 kábelvéd"t a 
gyermekágy kiválasztott lábának hátoldalán 
lefelé, a matractartó és a gyermekágy bels$ 
éle között.

4) Vigye le az els" négy kábelvéd"t a padlóra, 
míg az ötödiket függ"legesen vigye tovább 
a kiságy lábának bels" széle mentén, (a 
matrac és a gyermekágy bels$ széle között).

5) Egyengesse el a kábeleket úgy, hogy 
mindenhol feszesek legyenek

3

2.3 - AZ ÉRZÉKEL! LAP"OK# ELHELYEZÉSE A MATRAC DESZKALAPJÁN

6
5

4

3

1

2

VAGY

4

5

5

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 használható bármilyen méret# 
és típusú matraccal, kivéve a memóriahabos 
matracokat és az üreges keret# matracokat.

A kemény lap állandó nyomást gyakorol 
az érzékel" lapra, és lehet"vé teszi a baba 
mozgásainak érzékelését még akkor is, ha a 
baba a gyermekágy szélénél fekszik.

10

9

FIGYELMEZTETÉS
FULLADÁSVESZÉLY
• Húzza meg az érzékel" tábla vezetékét, 

sehol ne maradjon laza.
• Ahogy gyermeke növekszik, a matrac 

deszkalap lejjebb helyezése során a 
függ"leges kábeltakarót (5) csúsztassa 
felfelé, így az megközelít"leg középen 
marad a matracegység és a talaj között. 
Csúsztassa az érzékel"lap vezetékét 
keresztül a talajon lev" takarón, hogy 
elkerülje a kábel tekeredését. 
 

 
 

• Az érzékel" lap nem használható feln"ttek 
vagy 24 hónaposnál id"sebb kisgyermekek 
esetében.

• Hagyja el az Érzékel" lap használatát, ha a 
gyermek eléri a 24 hónapos kort. Vegye ki 
az érzékel" lapot a gyermekágyból és tegye 
félre kés"bbi felhasználásra.

• AZ ELS! HASZNÁLAT EL!TT: Ellen"rizze, 
hogy az egység üzemkész-e, olvassa el a 
felhasználói kézikönyvben, hogyan kell 
ellen"rizni a helyes üzembehelyezést

6) Helyezze el a hatodik kábelvéd"t kb. 8 cm-
re a matractartó szélét"l.

7) Kattintsa össze a többi kábelvéd"t elemeit, 
amelyek a padlón fognak futni.

8) Feszítse meg a vezetéket, ne maradjon 
sehol laza.

9) Válassza szét a negyedik kábelvéd" 
kétoldalú ragasztószalagját, és rögzítse azzal 
a kiságy lába alá!

10) A babaegységet helyezze el egy sík, 
stabil felületre a gyermekággyal 
szemben, legalább 1 m távolságra, és 
csatlakoztassa be az érzékel" lap vezetékét 
a babaegységbe.

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

12) Helyezze vissza a matracot a gyermekágyba.
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3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

1
1) Vegye le az elemtartó fedelét és helyezzen be 

3 db AAA alkáli elemet (nem tartozék).

2) A babaegységet helyezze el legalább 1 m 
távolságra a gyermekágytól.

3) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 
babaegységbe és egy konnektorba.

4) Állítsa be a kamera szögét a teker" gomb 
segítségével.

 MEGJEGYZÉS:
 Az elemek fenntartják az áramellátást  
 áramkimaradás esetén.

BABAEGYSÉG:

El"oldal Hátoldal

A

B

C D

E
F

G

H

I

K

L

M N

J

A) Éjszakai fény

B) F"kapcsoló gomb

C) BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB  
(Bal ‘szárny’)

D) Éjszakai fény BE/KI kapcsoló 
(Jobb ‘szárny’)

E) Kamera

F) 4 db infravörös LED  
(éjjellátó kamera)

G) Bekapcsolást jelz" lámpa (zöld) 
elem lemerültség jelz" (vörös)

H) Mikrofon

I) Hangszóró

J) Érzékel" lap kimenet

K) Hálózati adapter kimenet

L) Teker"gomb a kameraszög 
beállításához

M) Elemtartó fedél (nincs az ábrán)

N) Állvány kimenet*  
(nincs az ábrán)

* A babaegység elhelyezhet" egy állványon is (nincs az ábrán)

3

4

6

5
4 3 2 1

2

  
FONTOS  

Tartson 
legalább 1 m-t
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4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

OK

4

2 1) Nyomja meg a szül"i egység BE/KI gombját 
2 másodpercre, amíg a kék képerny" meg 
nem jelenik.

2) A szül"i egység kijelzi a kamera üzemmód 
képerny"t.

3) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez. 

4) A szül"i egység kijelzi a menü 
üzemmódot. 

5) Nyomja meg és tartsa nyomva a baba"rz" 
egység bal ‘szárny’ gombját 2 másodpercre

H$mérséklet ikon:  
Kijelzi a szobah"mérsékletet.

H$mérsékletriasztás ikon: Kijelzi , ha a 
h"mérsékletriasztás aktív

Inga ikon: Kijelzi , ha a mozgásérzékel" 
aktív

Hang ikon: Kijelzi , ha a hang funkció 
aktív

Riasztás ikon: Kijelzi a kiválasztott 
riasztási üzemmódot

  Hangriasztás

  Hang- és rezgés-riasztás

  Csak rezgés

FONTOS IKONOK KIJELZ! SÁVJA

Kapcsolat ikon: Kijelzi a kapcsolat 
min"ségét a szül"i egység és a 
babaegység között

  Jó kapcsolat 

  Gyenge kapcsolat 

  Elveszett kapcsolat

  Hatókörön kívül

Elem töltöttség ikon: 
Kijelzi az elem töltöttségét.

  Lemerült

  1/3 töltöttség

  2/3 töltöttség

  Teljesen feltöltve 

3

1

5

Ha a szül"i egység BE van kapcsolva, és a 
baba"rz" egységet KIkapcsolta, a szül"i 
egység kikapcsolt üzemmódot jelez ki, 
és önmagát is KIkapcsolja 60 másodperc 
múlva.

Ha megsz#nt a kapcsolat a két egység 
között (lásd a hibaelhárítási részt):

• A Hatókörön Kívül ikon jelenik 
meg a képerny"n.

• A Kapcsolat Elveszett ikon 
jelenik meg a kijelz" sávban.
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5.1 - ÉRZÉKEL! LAP

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a Mozgás ikont a mozgás 
riasztás aktiválásához vagy letiltásához. 

3) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

1) Mozgassa a kezét könnyedén a matracon.

  Az inga ikon jelenik meg a szül"i egység  
  kijelz" sávjában. Úgy fog mozogni,  
  ahogyan a kezét mozgatja és ‘TIC’ hangot  
  hallat.

2) Vegye el a kezét a matracról. 15 másodperc 
múlva hallani fog egy ‘TIC’ el"riasztási 
hangot, majd 5 másodperccel kés"bb 
megszólal a mozgás-riasztás.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

• Ne nyúljon a gyermekágyba, amíg az érzékel" lap m#ködik.
• A gyermekágyat helyezze fal mellé.
• Állítsa be az érzékel" lap érzékenységi szintjét.
• Kapcsolja KI a gyermekágy mozgató-készüléket, a ventilátorokat, a hangos zenét, és mindent,  

ami rezgést kelthet. Távolodjon el a kiságytól, menjen ki a szobából.

BE KI

1 2

AZ ÉRZÉKEL! LAP AKTIVÁLÁSÁHOZ:

AZ ÉRZÉKEL! LAP TESZTELÉSÉHEZ:

MOZGÁS%RIASZTÁS:
• A riasztás aktiválódik, ha az Érzékel" lap nem érzékel mozgást 20 másodpercig.

• Mind a szül"- mind a babaegység hangszórói hangos riasztási hangot bocsátanak ki.

• A Mozgás-riasztás ikon jelenik meg az LCD képerny"n.

1

OK

2

5. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE

FONTOS

A menü és almenü üzemmódban a 
szül"i egység és a babaegység közötti 
hangátvitel ideiglenesen szünetel. CSAK a 
mozgásérzékel" riasztása marad aktív (ha 
a funkciót aktiválta).OK

A f"menüben és 
almenüiben végrehajtott 
változások és beállítások 
nem lesznek aktiválva, ha 
nem nyugtázza "ket az OK 
ikon megnyomásával.

Az Angelcare® készüléket használhatja a gyári alapbeállításokkal, de testre szabhatja beállításait a 
tetszése szerint.
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1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe történ" 
belépéshez.

2) Nyomja meg a beállítások ikont az almenübe 
történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a Mozgás érzékenység ikont a 
kívánt érzékenységi szint (1-5) beállításához.

4) Nyomja meg az OK ikont a 
nyugtázáshoz. 

AZ ÉRZÉKEL! LAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

A TIC FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSÁHOZ:

Ahhoz, hogy TIC hangot halljon, ha a mozgásérzékelés funkció aktív.

1

OK

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a TIC ikont a funkció 
aktiválásához vagy letiltásához.

3) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

2

BE KI

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA:

Nyomja meg a 
szül"i egység 
mozgás-riasztási 
ikonját.

Nyomja meg a 
baba"rz" egység 

f"kapcsoló gombját.

Tartsa nyomva a bal ‘szárny’ 
gombot két másodpercre, 

az egység KIkapcsolásához

Rendszeres TIC hang hallatszik a szül"i egység fel"l, és 
a mozgó inga ikon jelenik meg a szül"i egység kijelz" 
sávjában

VAGY

1

OK

2

OK

OFF

ON

3

FONTOS
• A mozgásérzékelés funkció nem használható feln"ttek vagy 24 hónaposnál id"sebb 

kisgyermekek részére.
• Ha befejezte az érzékel" lap használatát, vegye ki a baba gyermekágyából, és tegye félre.

 MEGJEGYZÉS:
 Ha téves riasztást kap, állítsa be  
 az érzékenységi szintet.
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1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a Hang ikont a hang 
aktiválásához vagy letiltásához.

3) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

5.2 - HANGTOVÁBBÍTÁS 

A HANGPRÓBÁHOZ:

Kérjen meg valakit, hogy beszéljen a 
babaegységbe vagy helyezze az egységet egy 
rádió mellé, hogy biztosan felvegye a hangot.

ÁLLÍTSA BE A HANGER!T CSENDES ÜZEMMÓDBA ÁLLÍTÁS / 
NÉMÍTÁS

PÁRBESZÉD ÜZEMMÓDBA ÁLLÍTÁS

a hanger"t növeli (+)

a hanger"t csökkenti (-)
Nyomja meg 
a (-) gombot a 
némításhoz 2 
másodpercre.

Nyomja meg és 
tartsa nyomva a 
beszél"gombot, 
hogy beszélhessen 
a babával.

BE KI

A HANGTOVÁBBÍTÁS AKTIVÁLÁSÁHOZ:

5.3 - ELEMEK 

AZ ELEMEK ELLEN!RZÉSE:

Húzza ki az adaptereket mindkét egységb"l.

• Ha a babaegységen nem világít a zöld fény, cserélje az elemeket.
• Ha a szül"i egység és képerny"je nem világít, töltse fel az elemeket.

1

OK

2

HA NEM HALL HANGOT:

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

• Ellen"rizze, hogy mindkét egység m#köd" 
konnektorba van-e bekötve.

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

• Hozza a szül"i egységet közelebb a 
babaegységhez.

FONTOS
A visszacsatolás (sípolás) elkerülése 
érdekében a két egységet legalább 3 m (10 
láb) távolságra kell elhelyezni egymástól.

HOGYAN TÖLTSE FEL AZ ELEMEKET A SZÜL!I EGYSÉGBEN:

Hagyja a szül"i egységet a tölt"n, hogy teljesen 
feltöltse az egységet. Bár az akkuk még 1/3 kapacitással 
is normálisan m#ködnek, ajánlatos ezeket teljesen 
feltölteni.

1/3  
töltöttség

2/3 
töltöttség

Teljesen  
feltöltve

SZÜL!I EGYSÉG LEMERÜLTSÉGI RIASZTÁS
• A riasztás bekapcsol, ha az akkukat újra fel kell tölteni.

• A szül"i egység bip-hangot bocsát ki 15 másodpercenként.

• A lemerültségi riasztási ikon jelenik meg az LCD képerny"n.
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Hang üzemmód: BE 
Hangszóró hangereje: 3-as szint (6-ból)

Mozgás üzemmód: BE 
Érzékel$ lap érzékenység: 3-as szint (5-b"l) 
TIC: BE 

H$mér$ egység: Celsius 
H$mérséklet riasztás: KI 

HANGER! szint: 2-es szint (4-b"l)

Id$zít$: KI

Riasztás üzemmód: Csak hangriasztás

Kamera: BE

Képerny$--kímél$ id$zít$: KI

Éjjellátó üzemmód: AUTO

Billenty&hang: BE

ALAPBEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEK

MOST MÁR ÜZEMKÉSZ A KÉSZÜLÉK

Az Angelcare® készüléket használni lehet a gyári alapbeállításokkal, de testre szabhatja 
beállításait a tetszése szerint.

FONTOS
• Az els" használatba vétel el"tt ellen"rizze a készüléket.
• Rendszeresen ellen"rizze a készüléket, hogy kifogástalanul üzemel-e.
• Minden alkalommal ellen"rizze a készüléket, ha áthelyezi az érzékel" lapot egy másik helyre.

ON
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6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK AKTIVÁLÁSA ÉS LETILTÁSA

6.1 - HANGÁTVITEL "VOX#

Az ön készüléke ‘Hangra bekapcsoló’ (Sound Activated). Ez azt jelenti, hogy csak akkor továbbít 
hangot, ha hangot észlelt. Felismeri a sírás legalacsonyabb szintjét is.

Energia-takarékosság kedvéért, 10 másodperc után a hangátvitel lekapcsol, ha nem érzékel hangot. 
Ha hangot érzékel, az átvitel automatikusan aktiválódik. 

A HANGÉRZÉKELÉS ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

Lehet"vé teszi, hogy meghatározza azt a hanger"t, amelynél a hangátvitel megindul a szül"i 
egység felé. Ez azt jelenti, hogy csak akkor továbbít hangot, ha a hanger" meghaladja az ön által 
beállított szintet.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a beállítások ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a VOX ikont a hang 
érzékenységi szint (1-4) beállításához.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

FONTOS

A menü és almenü üzemmódban a 
szül"i egység és a babaegység közötti 
hangátvitel ideiglenesen le van tiltva. 
CSAK a mozgásérzékel" riasztása marad 
aktív (ha a funkciót aktiválta).

OK

A f"menüben és 
almenüiben végrehajtott 
változások és beállítások 
nem lesznek aktiválva, ha 
nem nyugtázza "ket az OK 
ikon megnyomásával.

1

OK

2

OK

OFF

ON

3

130

02mf4_User_guideAC1100_INT_12004.indd   130 2015-02-12   10:11 AM



6.2 - RIASZTÁS

Lehet"vé teszi, hogy kiválassza a riasztási üzemmódot a szül"i egységen.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a beállítások ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a Riasztás ikont a riasztás 
üzemmódjának átváltásához.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

FONTOS

Beállítási üzemmódban a szül"i egységre nem érkezhet hang vagy riasztás, kivéve a mozgás-
riasztást (ha ezt a funkciót már aktiválta).

A hangriasztás felváltja a rezgés 
üzemmódot, ha a szül"i egység 
tölt"n van.

Csak hangriasztás:

Hang- és rezgés-
riasztás:

Csak rezgés (A riasztás nem szól 
a szül"i egységen, de hangosan 
riaszt a babaegységen).

1

OK

2

OK

OFF

ON

3

A riasztási üzemmód ikon 
megjelenik a szül"i egység 
fels" sávjában.

6.3 - TARTÁS 

Lehet"vé teszi az Angelcare készülék TARTÁSBA kapcsolását.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a Tartás ikont 
VAGY 
Nyomja meg és tartsa nyomva a babaegység 
f"kapcsoló gombját legalább 2 másodpercre

3) A Tartás ikon jelenik meg a képerny"n.

4) Nyomja meg a Tartás ikont vagy a 
babaegység f$kapcsoló gombját újra a 
normál üzemhez történ" visszatéréshez.

A babaegység éjszakai fénye villogni kezd. 
A szül"i egység 3 egymás utáni .bip-hangot 
bocsát ki 30 másodpercenként, hogy 
%gyelmeztessen a készülék tartásba kapcsolt 
állapotára.

FONTOS
Ha a készülék tartásba van kapcsolva, a mozgásérzékelés és a mozgás-riasztás le vannak tiltva.

1

OK

2
2
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6.4 - H!MÉR! 

A MÉRTÉKEGYSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA: 

1

1

1

OK

OK

OK

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a h$mérséklet ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a ˚C ˚F ikont az átváltáshoz 
Celsius-ról Fahrenheit fokra.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a h$mérséklet ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a H$mérséklet riasztás ikont 
a h"mérsékleti riasztás aktiválásához vagy 
letiltásához.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

2

2

2

oC
ºC
ºF

ON

oF
ºC
ºF

OFF

Celsius

BE

Fahrenheit

KI
H$mérséklet riasztás ikon:  
Kijelzi, ha a h"mérséklet  
riasztás aktív

A H!MÉRSÉKLETI TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSA:

A H!MÉRSÉKLETI RIASZTÁS AKTIVÁLÁSÁHOZ:

OK

30oC

15oC

oC ON

-

+

ºC
ºF

OK

30oC

15oC

oC ON

-

+

ºC
ºF

OK

30oC

15oC

oC ON

-

+

ºC
ºF

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a h$mérséklet ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a (+ vagy -) gombot a 
maximális h"mérsékleti tartomány 
beállításához (15 - 32 ˚Celsius/59 - 90 ˚ 
Fahrenheit).

4) Nyomja meg a (+ vagy -) gombot a 
minimális h"mérsékleti tartomány 
beállításához (5 - 20 ˚Celsius/41 - 68 
°Fahrenheit)

5) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

3

3

3

4

H!MÉRSÉKLET RIASZTÁS

• A riasztás bekapcsol, ha a h"mérséklet eléri a beállított minimális vagy maximális értéket.

• A szül"i egység 4 egymás utáni bip-hangot bocsát ki 5 másodpercenként.

• A h"mérsékleti riasztási ikon jelenik meg az LCD képerny"n.

A minimum és maximum h"mérsékleti értékek 
közötti tartománynak legalább 4˚C/7˚F-nek kell 
lennie. Hibaüzenet hang szólal meg, ha megpróbál a 
minimális szint alá menni a beállítással
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6.5 - KAMERA

Lehet"vé teszi a KAMERA FUNKCIÓ BE- és KIkapcsolását.

6.6 - KÉPERNY!VÉD!

Lehet"vé teszi a képerny"véd" késleltetésének a beállítását.

KÉZI BEÁLLÍTÁS:

A képerny"véd" üzemmód kézi bekapcsolásához nyomja meg a szül"i egység 
Bekapcsoló gombját. Ne nyomja 2 másodpercnél tovább, mert ezzel kikapcsolja a 
szül"i egységet.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a Kamera ikont kamera 
funkció aktiválásához vagy letiltásához .

3) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

4) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a beállítások ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg a Képerny$véd$ ikont 
a késleltetés beállításához, amikor a 
kamera üzemmódról átvált képerny"véd" 
üzemmódba.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.

 MEGJEGYZÉS:
 A Képerny"véd" ikon megjelenik, amikor a kamera  
 képerny"véd" üzemmódban van.

BE KI

1

OK

2

OFF

4

3

1

OK

2

OK

OFF

ON

3

OFF/5/10/15/20 sec

VISSZATÉRÉS A KAMERA ÜZEMMÓDHOZ

Nyomja meg a 
beszél"gombot

Nyomja meg a BE/KI kapcsolót (de ne 
tartsa nyomva 2 másodpercnél tovább, 

mert ezzel kikapcsolja az egységet.).

VAGYVAGY

Nyomja meg a 
képerny"t

KI/5/10/15/20 másodperc
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6.7 - INFRAVÖRÖS ÉJJELLÁTÓ BERENDEZÉS

Lehet"vé teszi képtovábbítást rossz világítási körülmények között is.

6.9 - KERES!

Lehet"vé teszi a szül"i egység megtalálását

A SZÜL!I EGYSÉG MEGTALÁLÁSÁHOZ;

Nyomja meg a babaegység f"kapcsoló gombját 
legfeljebb 2 másodpercre A szül"i egység keres" 
hangot bocsát ki egy percig.

AUTO: Az infravörös LED-ek automatikusan bekapcsolnak, 
ha a megvilágítás nem elegend". A képátt#nés 20 
másodpercet igényel

BE: Az infravörös LED-ek mindig BEkapcsolnak.

KI: Az infravörös LED-ek mindig KIkapcsolnak.

Az Hold ikon jelenik meg, ha 
az infravörös LED-ek BE vannak 
kapcsolva.

A baba"rz" egységen 4 beépített infravörös 
LED található a világos fekete-fehér képek 
készítéséhez A képátt#nés 20 másodpercet 
igényel

AZ ÉJJELLÁTÓ ÜZEMMÓD AKTIVÁLÁSÁHOZ:

nyomja meg az Éjjellátó ikont a rendelkezésre álló üzemmódok kiválasztásához.

A KERES! HANG LEÁLLÍTÁSA:

Nyomja meg a 
szül"i egység 
képerny"jét.

Nyomja meg a 
babaegység f"kapcsoló 

gombját.
VAGY

6.8 - ÉJJELI FÉNY

Lehet"vé teszi a készülék használatát éjszakai fényként.

A FÉNY AKTIVÁLÁSÁHOZ:

Nyomja meg a jobb ‘szárny’ gombot a babaegységen az éjszakai 
fény BE- vagy KIkapcsolásához. 

FONTOS

Ha a f"kapcsoló gombot 
2 másodpercnél tovább 
nyomja, tartásba viszi át a 
mozgás%gyel"t. A tartás 
kikapcsolásához nyomja 
meg a gombot még egyszer.

134

02mf4_User_guideAC1100_INT_12004.indd   134 2015-02-12   10:11 AM



6.10 - ZOOM ÜZEMMÓD

Lehet"vé teszi a zoomolást a normál kép kétszeres nagyításáig.

1 2 1) Nyomja meg a zoom ikont

2) Nyomja meg az irányba állító nyilakat 
az arra a tárgyra zoomoláshoz, melyet 
közelebbr"l akar megnézni.

3) Nyomja meg a zoom ikont újra a normál 
nézethez történ" visszatéréshez.

6.12 - BILLENTY'HANG 

Lehet"vé teszi a billenty#hang aktiválását és letiltását.

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg a beállítások ikont az 
almenübe történ" belépéshez.

3) Nyomja meg az ikont, hogy aktiválja vagy 
letiltsa a billenty# hangot.

4) Nyomja meg az OK ikont a nyugtázáshoz.ON OFF

BE KI

3

1

OK

2

OK

OFF

ON

3

6.13 - ID!ZÍT!

Lehet"vé teszi egyes tevékenységek id"zítését

1) Nyomja meg a Menü ikont a f"menübe 
történ" belépéshez.

2) Nyomja meg az Id$zít$ ikont az id"zítés 
indításához vagy leállításához.

3) Nézze az Id$zít$t a kamera üzemmódban. 
(csak a perceket mutatja).

• Automatikusan leáll 5 óra 59 perc után. 
• Automatikusan leáll, ha a szül"i egységet 

KIkapcsolják.BE KI

1

OK

2

0:00

3

6.11 - NÉMÍTÁS

Lehet"vé teszi a készülék csendes / némított üzemmódba kapcsolását.

NÉMÍTÁS: 
Nyomja meg a (-) gombot és tartsa nyomva  
2 másodpercig a hang elnémításához.

A NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA: 
Nyomja meg a (-) gombot ismét és tartsa nyomva  
2 másodpercig a hang némításának kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
A szül"i egységen a némítás 
IKON villog.
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HIBAELHÁRÍTÁS

ÚJRATÖLTHET! ELEMEINEK KARBANTARTÁSA

• Az els" használatba vétel el"tt 10 óra hosszat töltse fel teljesen az elemeket.
• Az elemek maximális élettartamának fenntartásához ajánlatos id"nként teljesen kisütni az 

elemeket. Az elem teljesítményét csökkenti, ha az elemeket állandóan rajta hagyja töltésen a 
tölt"n. Ha a szül"i egység nincs használatban, kapcsolja KI.

• A nem megfelel" elemfeszültség károsíthatja a készülék teljesítményét. Ha nincs megelégedve a 
szül"i egység/készülék teljesítményével, cserélje ki a tölthet" elemeket (3 db NIMH újra tölthet" 
elem).

• Tanácsos az elemeket hathavonta kicserélni. 

TÉVES RIASZTÁSOK

• Kapcsolja KI a babaegységet.
• Ellen"rizze a kapcsolatot az érzékel" lap/lapok és a babaegység között. Húzza ki és csatlakoztassa 

újra a kábelt
• Ellen"rizze, hogy nincs-e ágynem# a matrac és az érzékel" lap/lapok között.
• Ha a gyermekágy rugós vagy léces alapú, helyezzen egy legalább 33 x 33 cm-es és 6 mm vastag 

kemény lapot a gyermekágy alapja és az érzékel"lap közé.
• Ellen"rizze, hogy az érzékel" lap/lapok a elhelyezési el"írások szerint van-e elhelyezve. Szükséges 

lehet az érzékenység beállítása, lásd az 5.1 lépést.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

• Ne nyúljon a kiságyhoz, ha a készülék BE van kapcsolva.
• A gyermekágyat helyezze egy szilárd fal mellé, hogy az érzékel" lap ne érzékeljen nem a 

gyermekágyból származó mozgásokat.
• Szükséges lehet az érzékenység csökkentése, lásd az 5.1 lépést.

NINCS HANGÁTVITEL

• Hozza a szül"i egységet közelebb a babaegységhez.
• Ellen"rizze/cserélje vagy töltse fel az elemeket a szül"i egységben.
• Ellen"rizze a csatlakozók, és adapterek érintkezését vagy csatlakoztassa másik konnektorba.
• Ellen"rizze, hogy mindkét egység BE van-e kapcsolva.
• Ellen"rizze, hogy az adapterek csatlakoztatva vannak-e.
• Ellen"rizze a szül"i egység fels" lécén, hogy a készülék nincs-e “NÉMÍTVA” a “BE”-kapcsolás 

helyett. Lásd az 5.2 lépést.

BABAEGYSÉG FESZÜLTSÉGJELZ! LÁMPÁJA "ZÖLD SZÍN'# NEM VILÁGÍT

• Ellen"rizze a csatlakozók, és adapterek érintkezését vagy csatlakoztassa másik konnektorba.
• Nyomja meg és tartsa nyomva a bal ‘szárny’ gombot két másodpercre, a babaegység 

BEkapcsolásához.

GYENGE VÉTEL

• Hozza az egységeket közelebb egymáshoz.
• Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
• A babaegységet helyezze el egy sík felületre, amelyet a gyermek nem érhet el. 
• Cserélje vagy töltse fel az elemeket a szül"i egységben.
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SZTATIKUS FELTÖLT!DÉS, TORZÍTÁS, ZAVARÁSOK "MÁS MONITOROK, RÁDIÓTELEFONOK, HOR%
DOZHATÓ ADÓVEV!K, STB. MIATT...#

• Forgassa el a szül"i egységet, vagy vigye el a zavarforrás közeléb"l.

VISSZACSATOLÁS "HANGOS ZAJ A SZÜL!I EGYSÉGB!L#

• Létesítsen nagyobb távolságot (legalább 3 métert) az egységek között.
• Csökkentse a hanger"t a szül"i egységben.

HA A SZÜL!I EGYSÉG KÉPERNY!JE SÖTÉT "A SZÜL!I EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA#

• Nyomja meg és tartsa nyomva a szül"i egység bekapcsoló (bal ‘szárny’) gombját 2 másodpercre 
az egység visszakapcsolásához.

• Cserélje vagy töltse fel az elemeket a szül"i egységben.
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® az eredeti vásárlás dátumától számított egy (1) évig szavatolja a termék eredeti 
tulajdonosának, hogy az Angelcare® kamerás légzés%gyel" kétirányú baba"rz"vel (AC1100-as 
modell) minden anyagi és gyártási hibától mentes. Amennyiben a %gyel"rendszer az el"írásoknak 
megfelel" használat mellett, rendes körülmények között nem m#ködik megfelel"en az egy éves 
id"tartam alatt, az Angelcare® díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, saját megítélése 
szerint. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi márkaresked"jével.

A termékhez csatolnia kell egy vásárlást igazoló dokumentumot: egy számlát vagy egyéb 
dokumentumot, ami igazolja, hogy a %gyel"rendszer szavatossági ideje még nem járt le. Az 
Angelcare® állja a javítás vagy csere, illetve a termék vásárlóhoz való visszajuttatásának a költségét.

Ez a szavatosság nem vonatkozik olyan termékre, amely nem megfelel$ karbantartás, baleset, nem 
megfelel$ hálózati feszültség vagy bármilyen más helytelen használat miatt sérült meg. A szavatosság 
akkor is érvényét veszti, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az 
Angelcare® nem felel$s a termékben bekövetkez$ közvetlen vagy közvetett károkért. A szavatosság 
egyúttal minden, a fentiekben fel nem sorolt felel$sséget kizár. Egyéb szavatosság nincsen.

A szavatosság nem vonatkozik a nem Angelcare márkájú termékekre és tartozékokra, a termék nem 
el"írás szerinti használatából ered" problémákra, valamint olyan problémákra, amik abból adódtak, 
hogy nem Angelcare tartozékokat vagy alkatrészeket használtak.

A TÖRVÉNYES JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDIK A JÁRULÉKOS 
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EBBEN AZ ESETBEN A FENTI 
KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ALKALMAZHATÓK.

SEMMILYEN FORMÁBAN SEM VÁLLALUNK FELEL!SSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ERED! 
SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT.

FONTOS 

Ez az Angelcare® készülék egy személyes felügyeleti eszköz. Kérjük, ne vigye vissza a terméket az 
üzletbe. Ha kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége, forduljon a márkakeresked"jéhez a 
termék visszaküldése el"tt.
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M'SZAKI ADATOK

Hatótávolság:  
Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): 
max. 200 méter.

Csatornák száma: 
USA/Kanada: 19 csatorna. 
Európa : 64 csatorna:

Energia-ellátás: 
3 AAA alkáli elem (nem szállítjuk) vagy 7,5 V DC 
adapter a babaegységhez.

3 AAA újratölthet" elem és 7,5 V DC adapter a 
szül"i egység tölt"készülékéhez.

VIGYÁZAT: Az elektromos áramütésveszély 
csökkentése érdekében, a terméket ne tegye ki 
es"nek vagy nedvességnek.

Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket 
nem megfelel" típusúra cseréli. A tartozék 
elemek: 3 db AAA NIMH újratölthet" elem, 
GPI INTERNATIONAL LIMITED gyártmányú 
(GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAó) vagy HIGHPOWER 
TECHNOLOGY CO., LTD gyártmányú (HFR-
44AAAJ600, 1,2 V 600 mAó). 

ERP MEGFELEL!SÉG 

DÉL$AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG$BRAZÍLIA$ECUADOR$EURÓPAI UNIÓ
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típusszáma: T07505V001

NÉMETORSZÁG 
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típusszáma: T07505F002

AUSZTRÁLIA 
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típusszáma: T07505S002

ÉSZAK$AMERIKA  
Használjon kizárólag Angelcare® márkájú adaptert - típusszáma: T07505U002

VÉDJE KÖRNYEZETÉT
Ez az elektromos készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és nem szabad a háztartási 
hulladékba dobni. Kérjük, vigye el egy elektromos készülékek számára fenntartott gy#jt"helyre 
(a részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz).

Ezeket csak 3 db AAA NIMH újratölthet$ elemre 
szabad cserélni.

Elemek:

• NE keverje a régi és új elemeket.
• NE keverje az alkáli, szabvány (szén-cink) és 

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

Vezeték nélküli átvitel: 
Az adatátvitel a szül"i és a babaegység között 
2,4 GHz frekvencián történik.

Az Angelcare Monitors Rt. ezennel kijelenti, 
hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EK 
irányelv lényeges követelményeinek és más 
fontos rendelkezéseinek.

Az EU megfelel"ségi nyilatkozat megszerezhet" 
az Ön helyi márkakeresked"jénél. Kérjük, 
olvassa el a címét ebben a kézikönyvben.
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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® AC1100 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® AC1100  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 
lélegeztetést, 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 
lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel.
Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést.
Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lé-
legzik.

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)

142

02mf4_User_guideAC1100_INT_12004.indd   142 2015-02-12   10:11 AM



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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