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1. A TERMÉK NEM HELYETTESÍTI A FELELŐSSÉGTELJES FELNŐTT FIGYELMÉT. A termék 
célja, hogy segítse babája felügyeletét. Ettől függetlenül azonban a baba biztonsága 
érdekében a készülék használata mellett is megfelelő !gyelmet kell fordítania a babájára. 
A koraszülött vagy veszélyeztetett gyermekek felügyeletét mindig egy egészségügyi 
szakértő által előírt módon végezze. A készülék NEM orvosi eszköz, és NEM alkalmas a 
bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

2. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall. 

3. NE használja a készüléket víz közelében (pl. fürdőkád, mosogató stb.). 

VIGYÁZAT
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4. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.). 

5. A babaegységet MINDIG sík felületen, függőlegesen helyezze el, és ügyeljen a megfelelő 
szellőzésre. NE helyezze kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, mely 
akadályozhatja a levegő szabad áramlását.

6. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Járjon 
el óvatosan a termék kicsomagolásánál és összeszerelésénél, és tartsa távol az apró 
alkatrészeket a gyermekektől.

7. A készülék 10 °C és 40 °C közötti szobahőmérsékleten használható.

 ELEMEKRE VONATKOZÓ 
FIGYELMEZTETÉS
8. A vezeték nélküli érzékelőlap eleme cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare® 
által javasolt csereelemeket használja. A nem megfelelő elemek használata, illetve a 
nem megfelelő behelyezésük esetén robbanásveszély áll fenn. Az elemek megfelelő 
behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót. NE okozzon rövidzárlatot a 
tápcsatlakozókon. Ha a babaegységet és az érzékelőlapot hosszabb ideig tervezi tárolni, 
vegye ki belőlük az elemeket. A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. A gombelem kis méretű, és fulladást okozhat. Az elemeket MINDIG tartsa 
távol a gyermekektől.

9. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

9.1 Tartsa be a !gyelmeztetéseket – A terméken és a használati útmutatóban található 
minden !gyelmeztetést be kell tartani.

9.2 Kövesse az utasításokat – Minden, működtetésre és használatra vonatkozó utasítást 
követni kell.

9.3 Víz és nedvesség – NE tegye ki víznek a készüléket. Ne helyezze például fürdőkád, lavór, 
mosogató, mosóteknő közelébe, vagy bármilyen nedves környezetbe, például úszómedence 
mellé. Ügyeljen arra is, hogy az egységekbe NE essenek tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék 
a nyílásokon keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapba.

9.4 Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semmilyen alkatrészét 
NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa. 

9.5 Szellőzés – NE zárja le a szellőzőnyílásokat. Ügyeljen rá, hogy a termék használat 
közben megfelelően szellőzzön. NE takarja le a babaegységet semmilyen tárggyal, pl. 
takaróval. NE tegye be a készüléket !ókba vagy bármilyen olyan helyre, amely tompítja 
az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.

9.6 Hőforrások – NE helyezze hőforrás, pl. radiátor, hősugárzó, sütő, televízió vagy egyéb, 
hőt kibocsátó berendezés (pl. erősítő) közelébe. A hő károsíthatja a készülék házát vagy 
az elektromos alkatrészeket.

9.7 Kiegészítők –Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket 
használja. NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, 
konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy 
felnőttnek, 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 megfelelően 
kell végezni.

9.8 Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél 
felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemtartó ajtaját) veszélyes feszültségnek vagy 
egyéb veszélynek teheti ki önt.

9.9 Cserealkatrészek – Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrésszel 
minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész 
használata tüzet, áramütést és egyéb veszélyt okozhat.

9.10 Használat – A jelen készülék pusztán a szülők munkájának támogatására szolgál. 
NEM helyettesíti a felelős és megfelelő felnőtt felügyeletet, és nem is szabad ennek 
kiváltására használni. A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen használati útmutatóban megadott 
javaslatok szerint használja.

9.11 Tárgyak és folyadékok bekerülése – SOHA ne nyomjon be tárgyat a termék belsejébe 
a burkolat résein keresztül, mivel ezek veszélyes feszültségű pontokat érinthetnek, vagy 
kilökhetnek olyan alkatrészeket, melyek tüzet vagy áramütést okozhatnak. SOHA ne öntsön 
folyadékot a termékre.

9.12 Rezgés – Az érzékelőlap használata során NE használjon babaöbölt, körforgót vagy 
bármely más olyan kiegészítőt, amely rezgést okozhat. Rezgést egy ventilátor, mosógép, 
hangos zene stb. is okozhat. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék 
működését, így az nem riaszt, ha a gyermeken kívül tartósan más mozgást is érzékel. A 
készülék használata során minden rezgésforrást szüntessen meg.

9.13 A téves riasztásnak több oka lehet. A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet 
nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból. További ok lehet, hogy 
az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy 
az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és az Angelcare® embléma felfelé nézzen. 
Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet. Lásd a 4.3-as lépést. Mindig 
azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

9.14 Érzékelőlap – Az érzékelőlap minden nem mozgó kiságyban használható. Ha a 
kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33  x  33  cm méretű, 6  mm vastag kemény 
lapot, és ezen használja az érzékelőlapot. Az Angelcare® készüléket kizárólag mozdulatlan 
alvókörnyezetben, például kiságyban használja, ahol az érzékelőlap teljesen sík, stabil 
felületen helyezhető el. Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedi át a levegőt. 
Ezért előfordulhat, hogy az érzékelőlap környéke penészedni kezd a matrac alatt. A 
penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa meg a matracot. 

10. ELEMEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

10.1 KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban megadott típusú és méretű elemeket használjon. 
Nem megfelelő típusú elemek használata robbanást okozhat.

10.2 NE használjon újratölthető elemeket a babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemeket 
használjon.

10.3 NE dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak. Ellenőrizze, hogy a helyileg 
hatályos előírások nem tartalmaznak-e esetleg különleges ártalmatlanítási utasításokat.

10.4 Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető 
anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs). Kerülje az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, 
fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező 
anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a 
felületi hőmérséklet.

10.5 NE próbálja meg melegítéssel megújítani a termékhez mellékelt vagy azzal együtt 
használható elemeket. Ennek következtében hirtelen elektrolit folyhat ki az elemekből, 
ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat a szemben vagy a bőrön.

10.6 Szükség esetén az elemeket ugyanolyan vagy velük (feszültségben és méretben) 
megegyező elemekre kell cserélni.

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

10.8 Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezi tárolni, vegye ki belőle az elemeket, 
mivel szivároghatnak, ami károsíthatja a berendezést.

10.9 A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb 
valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő elemeket 
védőkesztyű használata mellett azonnal le kell cserélni.

10.10 NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható 
elemeket magas hőmérsékletű helyen.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL 
FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS 
SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NEM HASZNÁLHATJÁK FELNŐTTEK ÉS 24 HÓNAPOSNÁL 
IDŐSEBB GYERMEKEK.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NE HASZNÁLJA ANNAK ELLENŐRZÉSÉRE, HOGY A BABA 
A KISÁGYBAN VAN-E.

 FIGYELMEZTETÉS
Az összeszerelést felnőtt végezze el.
Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett 
maradéktalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel: Egyesült 
Államokban és Kanada: Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő 
címen: angelcare@cdecinc.ca
Más országok: Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

 FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS

• TARTSA TÁVOL a babaegységet a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban). 
• A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermeket játszani vele.
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AC017 típusú 
Légzés!gyelő készülékÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

TARTOZÉKOK:

Babaegység Asztali állvány
(a babaegységhez)

Vezeték nélküli érzékelőlap
* Mindig úgy helyezze el, hogy az 

Angelcare® embléma felfele nézzen.*

CR3032 elem 
(az érzékelőlaphoz) 

Mini csillagfejű csavarhúzó 2 db AAA alkáli elem

2X

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ (NINCS A CSOMAGBAN):

1. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

BABAEGYSÉG:

Bekapcsolást jelző lámpa 
Alacsony töltöttségi szint lámpája

Elemtartó ajtaja  
(2 db AAA)

Főkapcsoló

Szüneteltetés/
párosítás gomb

Babaegység állványa

Érzékelőlap 
érzékenységi 
kapcsolójaÉrzékelőlap 

jelzőlámpája

1.1 – TEGYE BE AZ ELEMEKET

Amikor először használja a babaegységet, be kell helyeznie 2 db AAA alkáli elemet (nem tartozék). 

3
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1) Távolítsa el az elemtartó fedelét csavarhúzóval, 
és helyezzen be 2 db AAA alkáli elemet.

1.2 – VÁLASSZON EGY HELYET A BABAEGYSÉGNEK 

A babaegység az asztali állványra szerelhető.

Helyezze el a
babaegységet legalább

1 méterre a kiságytól

2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE
 2.1 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÁRAMELLÁTÁSA

Amikor először használja az érzékelőlapot, be kell helyeznie a mellékelt CR3032 elemet.

   

1) Távolítsa el az elemfedelet egy pénzérme 
segítségével. Fordítsa a nyíl irányába.

2) Helyezze be a mellékelt CR3032 elemet a 
rekeszbe. Megjegyzés: A + szimbólumnak 
felfele kell néznie.

3) Helyezze vissza az elemfedelet a két pont egy 
vonalba kerül. Az érzékelőlap most be van 
kapcsolva.

2.2 – HELYEZZE EL AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA

FONTOS
Ha a kiságyban nincs szilárd, stabil felület az érzékelőlap számára, egy kemény lapot kell 
alá helyeznie a rendszer megfelelő működése érdekében.
Ez a kemény lap legyen legalább 6 mm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú, nagyobb, 
mint az érzékelőlap felülete
Az érzékelőlap memóriahabos matracok, üreges belsejű matracok és vízágyak 
kivételével bármilyen méretű és típusú matraccal használható. A kemény lap állandó 
nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha 
az a kiságy szélén tartózkodik.

Kemény lap

Érzékelőlap

2 1) Távolítsa el a matracot a kiságyból.

2) Helyezze az érzékelőlapot az Angelcare® 
emblémával felfelé az ágyrács közepére.  
Ha alsó kemény lapra is szüksége van,  
akkor ennek a közepére kell helyezni. 

3) Helyezze vissza a matracot.

4
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FIGYELMEZTETÉS
 

Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek .

• A baba 24 hónapos kora után ne használja tovább az érzékelőlapot. Távolítsa el az érzékelőlapot 
a kiságyból, és őrizze meg későbbi használatra.

• AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra. Az útmutatóban 
talál információt arról, hogyan ellenőrizheti az üzembe helyezés helyességét.

3. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Nyomja le és tartsa lenyomva 
a babaegység főkapcsolóját 
2 másodpercig, amíg a 
babaegység jelzőlámpája lassan 
zölden nem kezd villogni.

      A babaegység hangot ad ki, és kéken villog,  
így megerősítve a párosítását az érzékelőlappal.

MEGJEGYZÉS:
Ha nem zölden, hanem pirosan villog, vagy 
téves riasztások fordultak elő, állítsa be az 
érzékenységi szintet (4.3 lépés).

4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE
4.1 AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE:

1 2

3

1) Finoman mozgassa a kezét a matracon.

2) Vegye el a kezét a matracról, és távolodjon 
el a kiságytól. 15 másodperc elteltével 
riasztás előtti hangot hall, és a lámpa 
pirosan villog.

3) 5 másodperc elteltével a babaegység 
hangos, folyamatos sípszóval és a lámpa 
folyamatos piros villogtatásával jelzi  
a mozgáskimaradás miatti riasztást.

MOZGÁSKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS
• Ha a babaegység 15 másodperc elteltével NEM érzékel 

mozgást, egyetlen riasztás előtti !gyelmeztető hangot ad ki.
• Ha 5 másodperc elteltével SEM észlel mozgást, a babaegység 

hangos, folyamatos sípszót ad ki: ez a mozgáskimaradás 
miatti riasztás.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

• Amikor az érzékelőlap üzemel, ne érintkezzen  
a kisággyal. 

• A kiságyat támassza falnak. 
• Állítsa be az érzékelőlap érzékenységi szintjét.
• Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos 

zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA

Tegye a kezét  
a matracra.

Nyomja meg  
a babaegység 
Szüneteltetés  
gombját.VAGY
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FONTOS
• Első használat előtt próbálja ki a készüléket.
• Tesztelje rendszeresen a készülék megfelelő működését.
• Próbálja ki a készüléket minden alkalommal, amikor új helyre teszi az érzékelőlapot.

4.2 AZ ÉRZÉKELŐLAP SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA:

Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például 
etetéshez vagy dédelgetéshez.

2

1 1) Nyomja meg a babaegység jobb felső sarkában a Szüneteltetés 
gombot.

2) Amikor az érzékelőlap működése szünetel, a lámpája fehéren villog.  
A babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként, így 
jelezve, hogy a mozgásérzékelő funkció szünetel.

3) Az érzékelőlap visszakapcsolásához nyomja meg ismét 
a Szüneteltetés gombot.

FONTOS
•  Ha nem szünetelteti az érzékelőlap működését, és az a baba matracán nem érzékel mozgást 

20 másodpercig, megszólal a riasztás.
• Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot.

4.3 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

A baba, a kiságy és az üzembe helyezési körülményeknek megfelelően beállíthatja az érzékelőlap 
érzékenységét. Állítson be magas érzékenységet újszülött, illetve alacsonyabbat az idősebb és súlyban 
gyarapodó baba számára. Vastagabb matrac esetében szintén magasabb érzékenységre van szükség.

Húzza a babaegység érzékenységi szintjét állító gombot az alacsony, közepes és magas szintek közötti 
váltáshoz.

Az optimális eredmények érdekében használja 
először az előre beállított érzékenységi szintet, 
és csak szükség esetén emelje azt.

FONTOS
• Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
• Miután befejezte az érzékelőlap használatát, kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, vegye ki az 

érzékelőlapot a kiságyból, és tegye el.

4.4 – ELEMEK

A BABAEGYSÉG ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI  
SZINTJÉNEK JELZÉSE:
Amikor ki kell cserélni a babaegységben az elemeket, 
az alacsony töltöttségi szint sárga jelzőlámpája villog, 
és 20 másodpercenként hangjelzés hallatszik.

ÉRZÉKELŐLAP ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI  
SZINTJÉNEK JELZÉSE:
Amikor ki kell cserélni az érzékelőlapban az elemeket, 
az alacsony töltöttségi szint sárga jelzőlámpája villog, 
és 20 másodpercenként hangjelzés hallatszik.
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Bekapcsolást jelző lámpa
Alacsony töltöttség jelzése

Zölden villog A készülék be van kapcsolva

Sárgán villog A babaegység elemei lemerülőben vannak

Érzékelőlap jelzőlámpája

Pirosan villog Nem érzékel mozgást, vagy megszakadt az 
érzékelőlap kapcsolata

Fehéren villog A készülék működése szünetel

Sárgán villog Az érzékelőlap eleme lemerülőben van

TÉVES RIASZTÁSOK

• Kapcsolja ki a babaegységet.
• Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban. 
• Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az 

érzékelőlapot.
• Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve. Lehetséges, hogy  

az érzékelőlap érzékenységének szintjét növelni kell, lásd a 4.3. lépést.
• Csatlakoztassa újra az érzékelőlapot és a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomja és nyomva tartja a babaegység 

Párosítás gombját.

NEM SZÓLAL MEG A RIASZTÁS

• Ne érintse meg a kiságyat, amikor a légzés!gyelő be van kapcsolva és távolodjon el a kiságytól legalább 3m-re.
• Helyezze a kiságyat egy szilárd támaszfal mellé, hogy az érzékelőlap ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
• Tegyen !lcet a kiságy lábaira.
• Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.
• Lehet, hogy csökkentenie kell az érzékenységet (lásd: 4.3. lépés).

AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG

• Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban. 
• Az érzékelőlapnak teljesen lapos és szilárd felületen kell feküdnie. Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm 

méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
• Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve. Lehetséges, hogy  

az érzékelőlap érzékenységének szintjét módosítani kell, lásd a 4.3. lépést.

MEGSZAKAD A KAPCSOLAT (A BABAEGYSÉG KÉK LÁMPÁJA VILLOG, 
ÉS 20 MÁSODPERCENKÉNT HANGJELZÉST HALLAT)  

• Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
• Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a babaegység Párosítás gombját. A babaegység hangjelzést ad ki, és a lámpája 

kéken villog, így megerősítve a csatlakozást.

NINCS ÁRAMELLÁTÁS

• Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
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KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási 
időszakokat országonként mutató táblázatot) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék 
mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknél a jótállási időszak alatt az 
utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést tapasztal, az 
Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás 
és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott 
számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó 
jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint  
az Önhöz történő visszaküldésének költségét az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, 
baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem 
rendeltetésszerű 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 ebből adódó esetleges 
következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden,  
fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

 
 

 
A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és kiegészítőkre és 
azokra a problémákra, amelyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból 
vagy azok !gyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare® által 
mellékelt vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN 
TILOS A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM 
ÉRVÉNYESEK. 

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK 
KÖVETKEZMÉNYEIÉRT. 

FONTOS! Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza 
az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóva, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe. 
 
A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. 
A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:  
international.angelcarebaby.com

MŰSZAKI ADATOK

 
Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 8 méter.

Áramellátás:  
2 db AAA alkálielem a babaegységhez (nem tartozék)

1 db 3 V-os CR3032 elem a vezeték nélküli érzékelőlaphoz (tartozék)

Vigyázat: Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek 
vagy nedvességnek.
Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az érzékelőlap 
eleme felhasználó által cserélhető lítium- (nem lítiumion) elem, és NEM tölthető újra. 
Csak az Angelcare® által javasolt csereelemeket használja. A cserelemekkel kapcsolatos 
információkért vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a  
www.angelcarebaby.com címen, illetve a helyi forgalmazónkkal. A csereelemek  
mellett megtalálja a használati útmutatójukat. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

VÉDJE A KÖRNYEZETET
Az áthúzott kerekes kuka szimbólumok azt jelentik, hogy a helyi törvények és 
szabályozások szerint a terméket és/vagy az elemét vagy akkumulátorát nem 
szabad a háztartásihulladék-gyűjtőkbe tenni. Amikor a termék, illetve az eleme 
vagy akkumulátora elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által 
kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni 
a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. 
Az elemek és akkumulátorok eltávolításához lásd a használati útmutatót.

Elemek:

• NE használjon együtt régi és új elemeket.

• NE használjon együtt szabványos alkáli- (szén-cink) és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.) 
elemeket.

VIGYÁZAT: A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT. 

Adatátvitel: 
Az érzékelőlap és a babaegység közötti adatátvitel a 2,402–2,480 GHz-es frekvencián 
valósul meg.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége: 4 dBm (2,5 mW)

Az Angelcare® Monitors Inc ezúton nyilatkozik, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/
EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 
weboldalon található: www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ORSZÁGONKÉNT

Észak-Amerika 1 év

Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, 

Szlovénia
1 év

Más országok 2 év
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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 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. (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, 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 
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szerz"dés megkötését.

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 eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért 
jótállást nem vállalunk.

• Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű 
meghibásodás esetén.

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

MEGFELEL!SÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC017 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® AC017 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 csecsemőnek szívverése;
• megfelelő-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 lélegez-
tetést, 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 lélegez-
tetést, 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)
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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)

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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