A NYUGALOM ÖNNEK IS JÁR

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

AC027 típusú
légzésfigyelő készülék

VIGYÁZAT!

Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy később is elolvashassa.
A termék összeszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen a
figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat. A figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést, halált vagy a
termék károsodását okozhatja.
FONTOS – RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ez a termék NEM alkalmas és NEM használható a bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.
Ez a termék NEM alkalmas semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, kezelésére,
enyhítésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
Ez a termék egészséges csecsemők mozgásának ellenőrzésére szolgál, és nem helyettesíti a szülői
felügyeletet.
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Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak, és a használati
útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos

FIGYELMEZTETÉSEK
1.

VIGYÁZAT!

• TARTSA távol a babaegységet a gyermekektől (legalább 1 méteres
távolságban)
• A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermeket játszani vele
2.

VIGYÁZAT!

– MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – RIASZTÁS
ELMARADÁSA
• Az érzékelőlap a gyermeken kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek
a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését
• A készülék nem riaszt, ha a gyermeken kívül más mozgást is érzékel
• Magas érzékenységű beállítás esetén a készülék más rezgéseket és mozgásokat
is érzékelhet. Az érzékenység megfelelő beállításáról olvassa el az utasításokat
• Az eszköz érzékelhet a helyiségben lévő más csecsemőket vagy gyermekeket,
ilyenkor nem szólal meg a riasztás
• Az érzékelőlap használatakor ügyeljen arra, hogy a csecsemő környezetében NE
legyen mozgás vagy rezgés. Lásd az alábbi, 3–10. figyelmeztetést
3. NE használjon körforgót vagy bármely más olyan
kiegészítőt, amely mozgást vagy rezgést okozhat.
4. Mozgást és rezgést okoz a ventilátor (a mennyezeti
is), a mosógép, a padlódeszkák, a központi fűtés és a
hangos zene is, ezeket érzékelheti az érzékelőlap, és
így zavarhatják a működését.
5. Ha egynél több babaegységet használnak, a
második babaegységnek legalább 2 méter távolságban
kell lennie az elsőtől, különben zavarhatják egymás
működését.
6. NE használja a szülő/felügyelő ágyával érintkező
babaöbölben, mert az érzékelőlap az Ön mozgásait
fogja érzékelni.
7. A kiságy NEM érintkezhet a fallal vagy a
szegélyléccel, mert a készülék érzékelheti annak
rezgéseit.
8. Miután kivette a babát az ágyból, bizonyos
matracokon továbbra is mozgás lehet érzékelhető,
miközben a matrac visszanyeri az eredeti alakját, és
ilyenkor lehetséges, hogy nem szól a riasztás.
9. A mozgás megszüntetéséhez ügyeljen arra, hogy a
kiságy stabilan álljon.
10. A kiságyat nem szabad más kiságytól vagy ágytól
elérhető távolságba helyezni.
11. Abban a helyiségben, amelyben a készüléket
használja, NE használjon más vezeték nélküli
eszközöket (beleértve a mobiltelefonokat,
mikrohullámú adókat stb.). Ezek zavarhatják a készülék
jelét és a működését.

12. Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem
engedi át a levegőt. Ezért penészedés alakulhat ki a
matrac alatt az érzékelőlap területén.
A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy
rendszeresen forgassa és levegőn szárítsa meg a
matracot. NE HAGYJA NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZNI.
Száraz, szöszmentes kendővel törölje tisztára.
13. Az érzékelőlap nem használható 24 hónapos
kor fölött.
14. A termék nem helyettesíti a felelősségteljes
felnőtt figyelmét.
• A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét.
Ettől függetlenül azonban önnek a készülék
használata mellett is megfelelő figyelmet kell
fordítania gyermekére annak biztonsága érdekében.
• A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen használati
útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.
15. Az érzékelőlapot ne használja annak
ellenőrzésére, hogy a gyermek a kiságyban van-e.
16. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha
riasztást hall.
17. Az összeszerelést felnőtt végezze el.
Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket
a gyermekektől.
18. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket
és a funkcióit, hogy a tényleges használata előtt
már ismerje a működését. MINDIG ügyeljen arra,
hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön,
és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el.

2

CFO4B_ANGE_Manuel_AC027_ROW_HU.indd 2

11/6/2019 12:58:33 AM

Ellenőrizze rendszeresen a babaegység működését,
illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét.
19. NE használja a készüléket víz közelében
Ügyeljen arra is, hogy az egységekbe NE essenek be
tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon
keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapra.

FIGYELEM!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI

20. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl.
sütő, radiátor stb.). A hő károsíthatja a tokot vagy az
elektromos alkatrészeket.
21. MINDIG sík és szilárd felületen, felállítva
helyezze el a babaegységet, és ügyeljen a
megfelelő SZELLŐZÉSRE. NE helyezze a készüléket
kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan
felületre, amely tompítja az általa kiadott hangot, vagy
akadályozza a levegő szabad áramlását.
22. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten
használható.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
AZ AKKUMULÁTOROKKAL
KAPCSOLATBAN

23. Az akkumulátorokat MINDIG tartsa távol a
gyermekektől.
24. A vezeték nélküli érzékelőlap akkumulátora
cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare®
által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a
műszaki adatokat).
• A nem megfelelő akkumulátor használata,
illetve a nem megfelelő behelyezése esetén
robbanásveszély áll fenn. Az elemek megfelelő
behelyezésével kapcsolatban lásd a használati
útmutatót.
• NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon.
25. NE használjon együtt régi és új
akkumulátorokat, és csak az Angelcare® által
ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a
műszaki adatokat).
26. A termék gombelemet tartalmaz, amely
lenyelés esetén mindössze két óra alatt
belső kémiai égési sérüléshez vezethet, és
halált okozhat. A használt elemeket azonnal
ártalmatlanítsa. Az új és a használt elemeket
tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja,
hogy a gyermek esetleg lenyelt egy elemet, vagy
bármilyen módon elem került a testébe, forduljon
orvoshoz.
27. A gombelem kis méretű, és fulladást okozhat,
ezért TARTSA TÁVOL a gyermekektől.
28. Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne
okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal
(pl. gyűrű, karkötő, kulcs).
29. 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.
30. NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt
vagy azzal együtt használható elemet, ha az nem
újratölthető. Az elemek ez esetben felrobbanhatnak,
vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőlük.
31. Kerülje az elemek fordított polaritású
behelyezését. Az elemek fordított behelyezése esetén
töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást
okozhat.
32. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig
tervezi tárolni, vegye ki belőle az elemeket, mivel
szivároghatnak, ami károsíthatja a berendezést.
33. A lemerült elemeket a lehető leghamarabb
távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel
folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő
akkumulátorokat selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa
a környezetet.
34. NE tárolja a terméket vagy a termékhez
mellékelt vagy azzal együtt használható
akkumulátorokat magas hőmérsékletű vagy
páratartalmú, illetve közvetlen napfénynek kitett
helyen.

H
U

FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK

35. Érzékelőlap –
• Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil
felület az érzékelőlap számára – például rugós
vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá
helyeznie a megfelelő működése érdekében (lásd a
2. LÉPÉSBEN leírtakat).
• Az érzékelőlap használható hagyományos
rugós és habmatraccal, de nem használható
memória-habmatraccal (akár részben, akár
teljesen memóriahab), üreges belsejű matraccal
vagy vízággyal. Ha nem biztos a matrac
kompatibilitásában, forduljon az Angelcare®
ügyfélszolgálatához.
36. Kizárólag a gyártó által meghatározott
tartozékokat, kiegészítőket és cserealkatrészeket
használja. A termék felszerelését mindig a gyártó
utasításainak megfelelően kell végezni.
• 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.
• CSAK a termékkel együtt szállított állványt használja.
• Kizárólag az Angelcare® által meghatározott
vagy az eredeti alkatrésszel minden szempontból
megegyező cserealkatrészt használjon. Nem
hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy
áramütést okozhat.
37. Babaegység antennája – Az adóegységhez
használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább
20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a
környezetében lévő emberek között. Az antennát nem
szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával
vagy adóegységgel együtt használni.
38. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket.
A készülék semmilyen alkatrészét NE merítse vízbe.
Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.
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TELEPÍTÉSI
KÖVETELMÉNYEK

1

2

A DOBOZ TARTALMA
1

Babaegység

2

Állvány (babaegységhez)

3

Érzékelőlap

4

CR2450 elem
(az érzékelőlaphoz)

3

4

AMIRE SZÜKSÉGE VAN
• Kemény lap, ha a kiságynak nincs szilárd
felülete (lásd az 1. lépésnél a „FONTOS” című
megjegyzést)
• 2 db AAA elem (a babaegységhez)
• Pozidriv típusú csavarhúzó

1- AZ ÉRZÉKELŐLAP BEÁLLÍTÁSA
Az érzékelőlap a baba finom mozgásait érzékeli a matrac felületén. A riasztás
csak akkor szólal meg, ha a készülék NEM észlel mozgást 20 másodpercig.
1. Távolítsa el az elemfedelet,
és helyezze be az elemet a
+ jellel felfelé.

1

2

2. Helyezze vissza az
elemfedelet, és a
rögzítéshez fordítsa
úgy, hogy a 2 pont egy
vonalban legyen

3. Vegye ki a matracot
a kiságyból, helyezze
az érzékelőlapot – az
Angelcare® emblémával
felfelé – az ágy aljába,
körülbelül a matrac közepe
alá. Ha alsó kemény lapra is
szüksége van, akkor ennek
a közepére kell helyezni
(lásd az alábbi „FONTOS”
című megjegyzést)

3

4. Helyezze vissza a matracot

Megfelelő elhelyezés lécekből
álló ágyrács esetén
4
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FONTOS

H
U

• Ha a kiságyban nincs szilárd, teljesen sima, stabil felület az érzékelőlap számára – például
rugós vagy rácsos aljzat –, egy kemény lapot kell ez alá helyeznie a megfelelő működése
érdekében. A kemény lap legyen legalább 30 x 30 cm és 6 mm
vastag. A kemény lapnak nagyobbnak kell lennie az érzékelőlapnál
• Az érzékelőlap használható hagyományos rugós és habmatraccal,
de nem használható memória-habmatraccal (akár részben, akár
teljesen memóriahab), üreges belsejű matraccal vagy vízággyal. Ha
nem biztos a matrac kompatibilitásában, forduljon az Angelcare®
ügyfélszolgálatához. A kemény lap állandó nyomást biztosít az
érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén
tartózkodik

2- A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Helyezze el a
babaegységet
legalább
1 méterre a
kiságytól

Érzékelőlap

3- A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Megjegyzés:
• A babaegység hangot ad ki, és kéken villog, így
megerősítve a párosítását az érzékelőlappal
• Ha nem a zöld fény, hanem a piros villog,
vagy téves riasztások fordultak elő, állítsa
be az érzékenységi szintet (3. LÉPÉS, AZ
ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE)
5
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AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSNEK
SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA
• Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését,
amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy
dédelgetéshez. Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba,
indítsa el újra az érzékelőlapot

AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE
1. Az érzékelőlap a gyermeken kívül más rezgést vagy mozgást is érzékelhet. Ezek a
rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését. A készülék nem riaszt, ha
a gyermeken kívül más mozgást is érzékel
2
2. 3-féle érzékenységi beállítás van: alacsony, közepes és magas. Az
egység közepes érzékenységre van beállítva (alapbeállítás), és
szükség szerint átállítható
3. Az érzékelőlap hibásan az Ön mozgásait fogja érzékelni, ha
megérinti a kiságyat
4. Ha a készülék 15 másodpercen keresztül nem érzékel mozgást, egy
sípszóból álló előriasztást ad, hogy a baba megmozduljon. Ha továbbra sem érzékel mozgást,
20 másodperc után megszólal a fő riasztás: folyamatosan ismétlődő hosszú sípszók

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
1. Helyezze az érzékelőlapot a baba alvóterületének hozzávetőleges középpontjába, és helyezze
vissza a matracot
2. Kapcsolja BE a babaegységet, majd ellenőrizze, hogy a babaegység és az érzékelőlap
párosítva van-e (össze van-e kapcsolva)
3. Finoman, egyenletes mozgással simítson végig a matrac egyik sarkán a
kezével, majd ezt tegye meg másodszor is, hogy az érzékelő mozgást
érzékeljen
4. Lépjen távolabb a kiságytól
5. 20 másodperc elteltével a babaegység riasztást ad. Ha nem szólal meg a
riasztás, ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e beállítva, és próbálja
újra. Ellenőrizze az elemszinteket minden egységen, és kövesse
a „NINCS RIASZTÁS” című részben leírtakat. Lehetséges, hogy az
érzékenység szintjét egy szinttel lejjebb kell állítani, hogy ne érzékeljen más rezgéseket
és mozgásokat
6. Ha a riasztás megszólal, finoman simítson végig a matrac egyik sarkán a kezével, majd ezt
tegye meg másodszor is, hogy az érzékelő mozgást érzékeljen. A mozgás érzékeléséig és a
riasztás elhallgatásáig akár 8 másodperc is eltelhet
7. Ha a riasztás folytatódik annak ellenére, hogy kétszer finoman végigsimította a matrac sarkát,
állítsa az érzékenységet magasabbra, és ismételje meg ezt a tesztet

FONTOS

• Első használat előtt tesztelje a készüléket
• Használat előtt és utána rendszeresen (mielőtt a gyermeket a kiságyba helyezi) ellenőrizni
kell, hogy az érzékelőlap nem érzékel-e a környezetből származó mozgást vagy rezgést
• Tesztelje a készüléket minden alkalommal, ha új helyre teszi az érzékelőlapot
6
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4- A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE
H
U

BABAEGYSÉG
1

Bekapcsolásjelző / alacsony töltöttség jelzője

2

Mozgásérzékelő lap jelzőlámpája

3

Mozgásérzékelő lap működésének
szüneteltetése Lehetővé teszi az érzékelőlap

1

működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát
a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez.
Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el
újra az érzékelőlapot/ Párosító gomb (lenyomni és
nyomva tartani)
4

BE-/KIKAPCSOLÁS (lenyomni és nyomva tartani)

5

Mozgásérzékelő lap érzékenységi kapcsolója

A gyerek mozgásának megfelelő felügyelete
érdekében beállíthatja az érzékelőlap érzékenységét
(3. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE)
6

2
3

Elemtartó fedele (2 db AAA)

6

4

5

5- A BABAEGYSÉG RIASZTÁSAI
BABAEGYSÉG
1

2

BEKAPCSOLÁSjelző és alacsony töltöttség jelzője
Zölden villog: A készülék be van kapcsolva
Sárgán villog: A készülék eleme kifogyóban van
Mozgásérzékelő lap
Pirosan villog:Nem észlel mozgást
• A babaegység hangos, ismétlődő sípszót ad ki: ez a
mozgáskimaradás miatti riasztás
Fehéren villog: A készülék működése szünetel.
• A babaegység egyetlen sípszót ad ki
20 másodpercenként
Világoskéken villog: Megszakadt a kapcsolat a
babaegység és az érzékelőlap között
• A babaegység egyetlen sípszót ad ki
20 másodpercenként
Sárgán villog: Az érzékelőlap eleme merülőben van
• A babaegység egyetlen sípszót ad ki
20 másodpercenként

1

2

Megjegyzés:
A riasztás leállításához nyomja meg a babaegység Szüneteltetés gombját

7
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6- HIBAELHÁRÍTÁS
MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – NINCS RIASZTÁS
• Lehetséges, hogy az érzékelőlap a gyermeken kívül más rezgést vagy mozgást érzékel, és nem szólal meg a riasztás.
• Lásd: 3–10. figyelmeztetés, illetve 3. LÉPÉS, AZ ÉRZÉKELŐLAP ELLENŐRZÉSE.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ LAP – TÉVES RIASZTÁSOK, AZ ÉRZÉKELŐLAP
JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG
• Az érzékelőlap többféle okból adhat téves riasztást. Ha riasztás hallható, mindig azonnal ellenőrizze a baba
állapotát:
- A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból
- Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között
- További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról,
hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és a nyomtatott oldala felfelé nézzen
- Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet

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 BE-/KIKAPCSOLÁS 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.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – 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 és az Önhöz
történő visszaküldésének díját 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.
8
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A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare® márka
alá tartozó termékekre és kiegészítőkre, vagy azokra a
problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal
ellenkező használatból vagy azok figyelmen 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 forgalmazóval, mielőtt visszavinné a
terméket az üzletbe.
A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A helyi forgalmazó
elérhetőségét a webhelyünkön találja:
www.angelcarebaby.com/distributors/
Jótállási időszak országonként
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország,
Magyarország, Szlovénia

1 év

Más országok

2 év

11/6/2019 12:58:34 AM

MŰSZAKI ADATOK
Hatótávolság:
Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):
legfeljebb 8 méter.
Áramellátás:
2 db AAA alkáli elem a babaegységhez (nincs
mellékelve)
1 db 3 V-os CR2450 elem (mellékelve) a vezeték
nélküli érzékelőlaphoz
Figyelem! Az áramütés veszélyének elkerülése
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 ajánlott csereakkumulátort használjon.
Ha a csereakkumulátorokkal és -elemekkel
kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a
kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a
www.angelcarebaby.com címen, illetve a helyi
forgalmazónkkal. A csereakkumulátorok mellett
megtalálja a használati útmutatójukat. A használt
akkumulátorokat és elemeket a helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa. Az elemeket tartsa távol
a gyermekektől.
Elemek:
• NE használjon együtt régi és új elemeket.
• NE használjon együtt szabványos alkáli (szén-cink)
és újratölthető (NI-CD, NIMH stb.) elemeket.
FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEMEK
HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.
Adatátvitel:
Az érzékelőlap és a babaegység közötti adatátvitel a
2,402–2,480 GHz-es frekvencián valósul meg.
a rádiófrekvenciás jel maximális erőssége = 4 dBm
(2,5 mW)
RF-csatorna száma a babaegység és az érzékelőlap
között: 79

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-ofconformity
Rádiófrekvenciás expozíció: Ez a készülék úgy van
tervezve és gyártva, hogy megfeleljen az EU nem
ellenőrzött környezetre érvényes rádiófrekvenciás
(RF) sugárterhelési korlátozásainak. A megfelelőség
fenntartásához a normál működés során nem szabad
a babaegységhez 20 cm-nél közelebb tartózkodni.

H
U

VÉDJE A KÖRNYEZETET!
Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti,
hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a
terméket és/vagy az akkumulátorát nem szabad
a háztartásihulladék-gyűjtőkbe tenni. Amikor
a termék vagy az eleme 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 akkumulátor
eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.

9
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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 fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert
jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek
eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A
készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.
A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 15 nap. Ez a jótállás nem
vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen
alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő 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 főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt
meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze írásban az alábbi
elérhetőségen: info@angelcare.hu.
JÓTÁLLÁSI JEGY
A fogyasztói szerződés 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 minősül.
(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 szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék,
vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt 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 teljeskörűen kitöltött, eredeti jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft.
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel
együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a
meghibásodásról előzetesen írásban tájékoztatta. Személyes leadásra, átvételre nincs mód.
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 következő 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 szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást,
vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
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12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk
figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze
meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

H
U

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő 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.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC027 típusú készülékek a CE nemzetközi
jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges
nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA:

A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:

ANGELCARE® AC027 típusú készülék
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN
Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás
esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék
érzékenységét.
Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:
•
•
•

a baba lélegzik-e,
van-e a csecsemőnek szívverése;
megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is
könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás)
hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyakivagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének
megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés
hiánya esetén a szín kékesszürke.
A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.
Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon,
és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők
kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.
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Ha a gyerek …
…eszméletlen
…nem lélegzik
…van pulzusa
…eszméletlen
…nem lélegzik
…nincs pulzusa

Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
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 mentők át nem veszik.
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
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 ellenőrizze, hogy a megfelelő
pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges
lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.

2. Száj és orr körülzárása
Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan,
amennyire tudja. (b. kép)

3. Három levegő befúvás
Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy
könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő
mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed
kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A
befúvások között a csecsemő 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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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 előző pozícióba és
folytassa a lélegeztetést. (d.kép)

H
U

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 következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási
pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá
kell tenni.

2. Nyomási pont
Képzeljen el egy összekötő vonalat a csecsemő
két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját
helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső
és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és
így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni
a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujja így 0,5-1
cm-rel a mellbimbókat összekötő 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 mellkaskeresztmetszet egyharmada kell hogy legyen,
ez csecsemők 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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Elérhetőség
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 forgalmazóval,
mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.
Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett maradéktalanul a termékkel,
vagy kérdése merült fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a
terméket az üzletbe:
Egyesült Államok és Kanada: Vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen:
info@angelcarebaby.com
Más országok: A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:
angelcarebaby.com/distributors

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További tájékoztatásért lásd a honlapunkon található beállítási videókat és egyéb funkciókat.

www.angelcarebaby.com
Angelcare Monitors Inc.
201, boulevard de l’Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Kanada
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