
Наръчник на собственика 

Модел AC017 
Електронен наблюдател за движение

За да прочетете раздела с често задавани въпроси, както и за да получите помощ 
 и напътствия за вашия електронен наблюдател, моля посетете нашaтa страницa 
 за обслужване на клиенти: 

  
angelcare.bg 

⚠ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ .........................................................................................................................2 
УКАЗАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В УПОТРЕБА .................................................................................................4 
Настройване на уреда за детска стая .......................................................................................................... 4 
Поставяне на сензорния уред ......................................................................................................................5 
Включване на електронния наблюдател .....................................................................................................6 
Опознайте вашия електронния наблюдател ...............................................................................................6 
Отстраняване на неизправности ..................................................................................................................7 
Гаранционни условия ..................................................................................................................................8 
Технически характеристики .......................................................................................................................10 

СЪДЪРЖАНИЕ



 
 
 
Не изхвърляйте вашия наръчник за да ви е полезен и занапред. 
Моля прочетете внимателно предупрежденията и указанията 
преди да сглобите и използвате продукта. 
Несъобразяване с предупрежденията и указанията може да 
доведе до сериозно нараняване, смърт или повреда на 
продукта. 
 
Сензорът за движение не е предназначен да се ползва от 
възрастни, деца и бебета над 24-месечна възраст. 
Сензорът не е предназначена да се използва за установяне дали 
бебето е извън креватчето си.

 
 
 
Изисква се сглабяне от възрастен. 
Докато сглабяте уреда дръжте дребните му части настрана от 
деца. 
Ние в Angelcare® заставаме напълно зад всеки един от 
продуктите си. 
Ако не сте напълно удовлетворени или имате някакви въпроси, 
САЩ и Канада: Моля свържете се с нас на angelcare@cdecinc.ca 
 
България: Моля свържете се с вашия дистрибутор – 
angelcare@bebelan.bg

 
 
1. Този продукт НЕ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ ОТГОВОРНОТО 
НАБЛЮДЕНИЕ  НА ВЪЗРАСТЕН. Този продукт е създаден за да 
спомага вашето наблюдение на бебето. Докато използвате 
устройството, вие пак сте длъжни да полагате бдителната 
грижа, необходима за безопасността на вашето бебе. 
Наблюдението на преждевременно родени бебета, както и 
на бебета, които са в рискова група, винаги трябва да е под 
надзора на медицинско лице. Това устройство НЕ БИВА ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА като медицински уред, нито като уред за 
предотвратяване на синдром на внезапна детска смърт (СВДС). 
2. Когато зазвучи аларма ВИНАГИ незабавно се отзовавайте до 
бебето. 
3. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ устройството в близост до вода (например 
до вана, умивалник и т.н. ) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Дръжте устройството НАСТРАНА от източници на топлина 
(фурна, радиатор и т.н.) 
5. ВИНАГИ поставяйте уреда за детска стая на плоска 
повърхност, изправен, и с оптимални условия за вентилация. НЕ 
ГО поставяйте върху мека мебел, възглавница или легло, които 
биха попречили на вентилацията. 
6. Този продукт НЕ Е играчка. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на деца да си 
играят с него. 
7. Този продукт съдържа малки части. Изисква се сглабяне от 
възрастен. Бъдете внимателни когато разопаковате и сглабяте 
продукта и дръжте малките му части настрана от деца. 
8. Когато използвате продукта, температурата в стаята трябва 
да е между 10°C и 40°C. 
 

 
 
9. Батерията на безжичния сензор е сменяема литиева 
батерия тип „копче“. Използвайте само препоръчаните от 
Angelcare® сменяеми батерии. Има опасност от експлозия ако 
бъде използвана неподходяща батерия, или ако тя не е 
сложена правилно. Вижте в наръчника си указанията 
за правилно поставяне на батерията. Внимавайте батерията 
да не направи късо съединение. Ако продуктът ще бъде 
складиран за продължително време, премахнете батериите 
от уреда за детска стая, както и от сензорния уред. 
Депонирайте изтощените батерии съгласно важащите 
местни разпоредби. Батериите тип „монетка“ крият опасност 
от задавяне. ВИНАГИ дръжте всички батерии настрана от 
деца. 
 
10. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
10.1 Зачитайте и спазвайте всички предупредителни 
текстове, изписани върху продукта и в указанията му за 
ползване. 
10.2 Спазвайте всички инструкции, описани в указанията за 
ползване. 
10.3 Вода и влага – НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този уред в близост до 
вода. Например, в близост до вана, корито, леген, а също и 
във влажна среда или в близост до плувен басейн и подобни. 
Погрижете се върху никое от телата на уреда да не падат 
предмети и течности да не проникват в тях през отворите. 
10.4 Почистване – Всички тела на уреда трябва да са 
изключени от захранване преди почистване. НЕ ПОТАПЯЙТЕ 
във вода която и да е част на уреда. Почиствайте само със 
суха кърпа. 
10.5 Вентилация – НЕДЕЙТЕ ДА БЛОКИРАТЕ който и да е от 
вентилационните отвори. Погрижете се уреда да се 
вентилира добре докато работи. 
10.6 Източници на топлина – НЕ ПОСТАВЯЙТЕ в близост до 
източници на топлина като радиатори, отоплителни  
въздуховоди, готварски печки, телевизори и всякакви други 
устройства, излъчващи топлина (включително усилватели). 
Горещината може да увреди кутията и електрическите 
компоненти. 
 

⚠ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ⚠ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ - 
БАТЕРИЯТА

ВНИМАНИЕНАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА
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Риск от токов удар! Не отваряйте



10.7 Аксесоари – Използвайте само приставки, 
одобрени от производителя. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ 
върху нестабилни мебели или предмети като 
бебешка количка, статив или масичка. Продуктът 
може да падне и сериозно да нарани дете или 
възрастен; освен това, падането може да го повреди. 
Използвайте САМО с колички, стендове, триподи, 
скоби и масички, които са препоръчани от 
производителя или продавани заедно с продукта. 
При монтаж/захващане на продукта трябва да се 
следват указанията на производителя. 
 
10.8 Сервизиране – НЕДЕЙТЕ да се опитвате да 
поправяте продукта сами, тъй като отварянето 
или премахването на покривната кутия (с 
изключение на люкчето за батерии) може да ви 
изложи на високо напрежение и други опасности. 
 
10.9 Резервни части – Когато се налага използването 
на резервни части, уверете се, че характеристиката 
(според производителя) на резервната част съвпада с 
тази на оригиналната част. Неправилно извършени 
подмени могат да доведат до възпламеняване, токов 
удар и други опасности. 
 
10.10 Употреба – Уредът е предназначен да се 
използва като помощно средство. Той НЕ 
Е заместител на отговорния и подобаващ надзор от 
страна на възрастен и не бива да се използва като 
такъв. Използвайте устройството САМО според 
неговото предназначение, описано в този наръчник. 
 
10.11 Навлизане на предмети и течности – НИКОГА 
не допускайте навлизане на твърди предмети/ 
частици посредством вентилационните отвори в 
кутията на уреда – те може да докоснат точка на 
високо напрежение или да предизвикат късо 
съединение, което крие риск от възпламеняване или 
токов удар. НИКОГА не допускайте разливане на 
каквато и да е течност върху продукта. 
 
10.12 Източник на вибрации – когато сензорния уред 
работи, НЕДЕЙТЕ да използвате подвижно или 
люлеещо се легълце, нито висящи играчки и други 
аксесоари, които биха могли да предизвикат 
вибрации. Други възможни източници на вибрации 
са:  вентилатор, пералня, висока музика и т.н. 
Тези източници на вибрации може да повлияят на 
работата на вашия уред Angelcare® и алармата 
няма да прозвучи ако сензорът продължава да 
засича движение, различно от това на вашето бебе. 
Уверете се, че сте премахнали всички източници на 
вибрации преди да използвате уреда, засичащ 
движение. 
 
10.13 Може да срещнете случаи на фалшива тревога 
поради няколко причини. Най-често това се 
случва когато забравите да изключите уреда в 
детската стая след като сте взели бебето си от 
креватчето. Друга причина за това е, че сензорния 
уред не е поставен правилно под матрака. Уверете 
се, че уреда е поставен на плоска, твърда 
повърхност, обърната с логото на Angelcare® нагоре. 
Нивото на чувствителност може да има нужда от 
регулация: вижте Стъпка 4.3. Винаги се отзовавайте 
до бебето незабавно когато прозвучи аларма. 
 

10.14 Сензорен уред – вашият сензор може да се 
използва във всяко креватче, което е неподвижно. 
Ако подматрачната рамка е с пружинна мрежа или 
напречни дъсчици (ламели), то поставете между нея 
и сензора твърда плоскост с размери поне 33х33см и 
дебелина 6мм.  
Използвайте вашия уред само в неподвижна спална 
среда, в която сензорът е поставен на напълно 
гладка и твърда повърхност. Сензорният уред е 
направен от пластмаса и блокира въздушна 
циркулация; следователно, по долната страна на 
матрака в областта на сензорния уред може да 
се появи мухъл. Препоръчваме да завъртате 
матрака от време на време, за да се избегне 
появата на мухъл. 
 
11. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИИТЕ 
11.1 Използвайте САМО вида и размера батерии, 
посочени в наръчника на собственика. Има опасност 
от експлозия при замяна с неправилен тип батерии. 
 
11.2 НЕДЕЙТЕ да използвате презареждаеми 
батерии в уреда за детска стая. Използвайте САМО 
алкални батерии. 
 
11.3 Не хвърляйте изтощените батерии в огън. Може 
да експлодират. Проверете важащите местни 
разпоредби за депониране на батерии. 
 
11.4 Винаги бъдете внимателни при боравене с 
батериите за да се предотврати неволно късо 
съединение посредством електропроводящи 
предмети като пръстени, гривни и ключове. 
Прекомерно зареждане, късо съединение, обръщане 
на полюсите, горене или увреждане на 
целостта на батериите трябва да се избягва, за да не 
се стигне до следните неприятности: 
изпускане на токсични вещества, изпускане на 
кислороден и/или водороден газ и прекомерно 
нагряване на повърхността на батерията. 
 
11.5 НЕДЕЙТЕ да се опитвате да „съживите“ 
батериите чрез затопляне. Възможно е внезапно 
изпускане на батериен електролит, което може да 
предизвика изгаряния или раздразнение на 
кожата и очите. 
 
11.6 Ако и когато е необходимо, батериите трябва да 
се сменят с идентични по размер и волтаж нови 
батерии. 
 
11.7 Поставянето на батериите наопаки трябва да се 
избягва. Несъответствие на полярностите може да 
предизвика теч на електролит или експлозия. 
 
11.8 Премахнете батерията от продукта ако ще го 
складирате за повече от 30 дни понеже батерията 
може да протече и да увреди продукта. 
 
11.9 Премахнете изтощените батерии колкото може 
по-скоро, понеже те крият по-голям риск от 
протичане в уреда. Ако батерия е изтекла или е 
изпуснала газ, тя трябва незабавно да бъде 
отстранена с помощта на защитни ръкавици. 
11.10 Не складирайте на места с висока температура 
нито продукта, нито батериите получени с 
или препоръчани за него. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В УПОТРЕБА 
... 
Модел AC017 
Електронен наблюдател за движение 

Уред за детска стая Поставка на уреда 
за детска стая

Безжичен подматрачен сензор 
*винаги поставяйте с логото 

на Angelcare® нагоре

Батерия CR3032 
(за сензора)

Какво ще ви трябва (не е включено в опаковката):

Кръстата отвертка 
с малка глава

2 алкални батерии ААА

СТЪПКА 1 – Въвеждане в употреба на уреда за детска стая

Уред за детска стая:

Светлинен индикатор за 
ВКЛ./ИЗКЛ. 

Светлинен индикатор за 
слаб заряд на батерията

Светлинен индикатор за 
сензорния уред

Капаче на батериите

Копче, регулиращо 
чувствителността на 

сензорния уред

Поставка

Бутон за Вкл./Изкл.

Бутон за Пауза/ Сдвояване

1.1 – Поставете батериите 
Преди да използвате за първи път вашия уред за детска стая ще трябва да поставите 2 алкални 
батерии ААА (не са включени в кутията).
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УКАЗАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В УПОТРЕБА 
... 
Модел AC017 
Електронен наблюдател за движение 

Може да използвате поставката на уреда.

СТЪПКА 2 – Поставяне на сензорния уред

Преди да използвате за първи път сензора ще трябва да поставите плоската батерия CR3032 (включена в опаковката).

1) Премахнете капачето използвайки 
отвертка и поставете 2 алкални 

батерии ААА.

1.2 – Изберете място за уреда за детска стая 

Поставете уреда за детска 
стая поне на 1 метър от 

креватчето.

2.1 Захранване за сензора 

1) Oтворете капачето на батериите използвайки 
инструмент или предмет с тънък ръб, напр. монета. 
2) Поставете включената в опаковката батерия CR3032 
в гнездото, обърната със знака „+“ нагоре. 
3) Поставете отново капачето (завъртайки докато 
точиците не застанат една срещу друга). 
Сега сензорът е включен.

2.2 Поставете сензора върху подматрачната подложка 

Важно: Ако вашето легълце няма солидна и стабилна повърхност ще трябва да поставите опорна 
повърхност за да може системата да работи правилно. 
Поставете твърда повърхност (напр. шперплат) с минимален размер 33х33см и дебелина 6мм. 
Важно е избраната от вас упора да е по-голяма по площ от сензора. 
Опорната подложка ще позволи на уреда да засича движенията на вашето бебе дори когато 
 то е в краищата на легълцето. Подматрачният сензор работи с всякакви видове и размери 
матраци СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ: матраци с Мемори пяна (Memory Foam), въздушни 
матраци, пружинни матраци и водни легла.
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1) Махнете матрака от легълцето. 
2) Поставете сензорния уред (с логото на Angelcare® нагоре) в 
средата на легълцето. Ако използвате упорна подложка, 
поставете я в средата и поставете сензора централно върху нея. 
3) Положете обратно матрака.

Сензорът за движение не е предназначен да се ползва от възрастни, деца и бебета над 
24-месечна възраст.
Прекратете използването на сензора когато вашето бебе достигне 24-месечна възраст. 
Преди да използвате уреда за първи път: за да проверите дали вашия уред е готов за 
употреба, вижте указанията в наръчника и се уверете, че сте изпълнили правилно 
всички стъпки.

ВНИМАНИЕ

СТЪПКА 3 – Включване на вашия електронен наблюдател

Натиснете и задържите за 2 
секунди бутонът „Вкл./Изкл.“ 
на уреда за детска стая докато 
лампичката не замига бавно в 
зелено. 

Уредът за детска стая ще издаде 
звук и ще премигне в синьо за да 
потвърди, че се е сдвоил със 
сензорния уред. 

Ако не присветва зелена светлина, а червена; 
или ако устройството погрешно подава 
алармени сигнали, настройте нивото на 
чувствителност 

Бележка:

(Стъпка 4.3).

СТЪПКА 4 – Опознайте вашия електронен наблюдател

1) Придвижете леко ръка по матрака. 
2) Махнете ръката си. След 15 секунди ще чуете пред- 
алармения сигнал и светлината ще присветва червено. 
3) 5 секунди след това уредът за детска стая ще зазвучи, 
издавайки високи, продължителни звукови сигнали, а 
светлината ще присветва очестено в червено – това е 
алармата за прекъснато движение. 

4.1 Тествайте сензора:

Сензорен уред
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Тествайте вашия електронен наблюдател преди да започнете да го използване. 
Тествайте го от време на време за да се уверите, че работи правилно. 
Тествайте го отново винаги когато премествате сензорния уред на ново място. 

ВАЖНО:

1) Върху горната дясна част на уреда за детска стая, 
натиснете бутона „пауза“. 
2) Светлинният индикатор ще премигва бяла светлина 
докато сензорът е паузиран. Уредът за детска стая ще 
издава приглушен звук веднъж на всеки 20 секунди за да 
напомня, че сензорът е паузиран. 
3) За да активирате отново сензора, просто натиснете 
отново бутона „пауза“. 

4.2 Паузиране и пускане на сензорния уред

Аларма за прекъснато движение

Ако 15 секунди няма засечено движение ще чуете 
единичен пред-алармен сигнал от уреда за детска 
стая.
Ако до още 5 секунди няма отчетено движение, 
уредът за детска стая ще започне да издава високи 
и продължителни пискащи звуци – това е алармата 
за прекъснато движение.

Това ви позволява да паузирате уреда ако ще вадите бебето от легълцето.

Ако алармата не зазвучи

Избягвайте допир с легълцето докато сензорния 
уред работи. 
Поставете легълцето в близост до носеща стена. 
Настройте чувствителността на уреда 
Изключете висящи играчки, вентилатори, 
висока музика и всичко друго, което може да 
предизвика вибрации.

Поставете ръка 
върху матрака. 

За да спрете алармата

ИЛИ

Натиснете бутона 
„пауза“ на уреда за 
детска стая. 

Ако не сте паузирали уреда, алармата ще запищи когато за 20 секунди няма отчетено
движение на повърхността на матрака. 
Уверете се, че сте активирали сензора преди да оставите бебето в легълцето. 

ВАЖНО:
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Сензорът за движение не е предназначен да се ползва от възрастни, деца и бебета над
24-месечна възраст. 
Когато сте приключили с използването на сензорния уред , моля изключете функцията
за засичане на движение, извадете сензорния уред от легълцето и го приберете за
съхранение. 

ВАЖНО:

4.3 Нагласяне на чувствителността на сензора

С цел да се подсигури надеждното наблюдение на движенията на вашето бебе, можете да 
настроите чувствителността на сензорния уред. Настройте на висока чувствителност за 
новородено и намалявайте чувствителността с нарастване на големината и теглото на бебето. Ако 
матракът ви е по-дебел, това също може да наложи настройване на по-висока чувствителност. 
С плъзгащото копче намиращо се на уреда за детска стая можете да изберете между ниска, средна 
и висока чувствителност.

Индикатор за слаб заряд на батериите в уреда за детска стая:

За оптимален резултат, започнете с началната 
настройка и увеличавайте или намалявайте 
само при нужда. 

4.4 Батерии

Индикатор за слаб заряд на батерията в сензорния уред:
Когато батерията на сензорния уред трябва да се подмени, жълта 
светлина ще замига и на всеки 20 секунди ще прозвучава сигнал.

Когато батериите на уреда за детска стая трябва да бъдат 
подменени, жълта светлина ще замига и на всеки 20 секунди ще 
прозвучава сигнал.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Светлинен индикатор за Вкл./Изкл. 
и светлинен индикатор за слаб заряд на батерията 

Присветва зелено                                  уредът за детска стая е включен 

Присветва жълто       слаб заряд на батериите в уреда за детска стая 

Светлинен индикатор за сензорния уред 

 Присветва червено                 сензорът не засича движение или връзката със                  
                                                                                         сензора е изгубена 

Присветва бяло                         уредът за електронно наблюдение е паузиран 

Присветва жълто                       слаб заряд на батерията в безжичния сензор 
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При „фалшива тревога“ 

Изключете уреда за детска стая. 
Уверете се, че няма спално бельо между матрака и сензорния уред. 
Ако подматрачната рамка е с пружинна мрежа или напречни дъсчици, поставете твърда плоскост 
с размери поне 33х33см и 6мм дебелина.
Уверете се, че сензорния уред е поставена както е описано в Указанията за въвеждане в употреба. 
Чувствителността може да трябва да се настрои (вижте Стъпка 4.3). 
Свържете наново сензора с уреда за детска стая като натиснете и задържите за 2 секунди бутон за 
Сдвояване върху уреда за детска стая докато той не изписука и присветне в синьо.

При липса на алармен сигнал

Избягвайте допир с легълцето докато сензорния уред работи. 
Поставете легълцето в близост до солидна носеща стена за да се избегне засичането на 
движение, идващо извън леглото. 
Изключете висящи играчки, вентилатори, висока музика и всичко друго, което може да 
предизвика вибрации.
Може да се наложи да намалите чувствителността на уреда (вижте Стъпка 4.3). 

Светлинният индикатор на сензорния уред премигва в червено

Уверете се , че няма спално бельо между матрака и сензорния уред. 
Ако подматрачната рамка е с пружинна мрежа или напречни дъсчици, поставете твърда плоскост 
с размери поне 33х33см и 6мм дебелина.
Уверете се, че сензорния уред е поставен както е описано в Указанията за въвеждане в употреба. 
Чувствителността може да трябва да се настрои (вижте Стъпка 4.3). 

Загуба на свързаност (уредът за детска стая премигва в синя светлина и издава 
писукащ звук на всеки 20 секунди)

Приближете двата уреда. 
Натиснете и задръжте за 2 секунди бутона за сдвояване на уреда за детска стая – той ще издаде 
звук и ще присветне в синьо за да потвърди свързаността. 

Няма електрическо захранване

Проверете и подменете батериите. 
Уверете се, че уредът е включен. 
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Не се приемат рекламации в случай на повреди, причинени от: 
 

Срокът за отговор по всяка рекламация тече след получаването на всички 
части на повредения уред в софийския офис на БЕБЕЛАН ООД. 
Изискването да ни предоставите всички части е породено от дигиталната 
система за кодиране между приемника и предавателя – ако се наложи 
смяната на единия, ние трябва да Ви подменим и другия. Също така 
подлагаме на тест и изправността на приложените адаптери. 

неправилно инсталиране или употреба на продукта 
подадена неправилна мощност от батериите или токовото напрежение 
неспазване на указанията, описани в приложеното упътване на български 
език 
удряне, падане, притискане и други механични поражения по уредите и 
кабелите 
излагане на влажност, горещина или пряка слънчева светлина 

Важно: Електронният наблюдател за движение Аngelcare® е персонален продукт. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обхват: 
В открито пространство: до 8 метра 
Захранване: 
2 ААА алкални батерии за уреда за детска стая (не са включени) 
1 CR3032 3-волтова батерия за безжичния сензор (включена) 
 
Внимание: 
За да се ограничи опасността от токов удар, не излагайте продукта на дъжд 
или влага. 
Опасност от експлозия в случай че батериите са неправилно подменени. 
Батерията за сензорния уред е подменяема, но литиева (не литиевойонна) 
и следователно непрезаредима. Използвайте само качествени батерии и 
дръжте батериите настрана от деца. 
 

Още за батериите: 
- Не смесвайте нови със стари батерии 
- Не смесвайте алкални и презаредими батерии 
 
Внимание: 
Опасност от експлозия ако батериите бъде заменени с неправилен тип 
батерии. 
Предавател: 
Предаването на данни между уреда за детска стая и сензорния уред се 
осъществява на честота 
2.402 до 2.480 GHz. 
Максимална сила на радиолъчение: 4dBm (2.5mW) 
 
Въз основа на тези спецификации Angelcare Monitors Inc гарантират, че 
този електронен наблюдател за движение е в съответствие с Директива 
2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на: 
www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity 

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Символът със задраскан контейнер означава, че съгласно местните 
разпоредби, продукта и неговите батерии трябва да бъдат изхвърляни 
отделно от битовия отпадък. Когато продуктът/ батериите вече са 
непотребни, занесете ги в съответните събирателни центрове. Разделното 
събиране на отпадъци и рециклирането помагат за пестенето на естествени 
ресурси и за предпазването на околната среда и човешкото здраве. 

За често задавани въпроси, напътствия и съдействие, 
посетете нашата страница за обслужване на клиенти: 

www.angelcare.bg
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Гаранционната поддръжка на Angelcare® е предоставена от 
„Бебелан” ООД. Всеки закупен от Вас продукт има гаранция 
една година от датата на закупуване. 
При възникване на функционален проблем през тази година, 
който не е свързван с неправилно използване, Бебелан ООД 
Ви гарантира безплатна поправка или замяна на продукта. 

За рекламация: 
1.Свържете се с БЕБЕЛАН ООД на посочените координати и обяснете проблема.: 
Адрес: София, 1517, България, бул. Ботевградско шусе 247, логистичен център 
Транскапитал, етаж 1 
телефон: +359 2/ 94 24 635 
имейл: office@bebelan.bg 
2. Ние ще Ви упътим как и къде да върнете продукта. 
3. За да бъде приета вашата рекламация, задължително трябва да предоставите всички 
части на 
уреда, гаранционната карта и касовата бележка, която да показва мястото и датата на 
покупка, т.е. 
че уредът е в гаранционния си период. 
4. Рекламацията се удовлетворява чрез ремонт или замяна на продукта. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:


