Наръчник на собственика
Модели AC417 и AC517
Система за мониторинг на движението на бебето (включва видеонаблюдение)

На вашето внимание
Вашият наръчник може да ви е полезен занапред – не го изхвърляйте. 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.
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Този уред отговаря на всички изисквания, отнасящи се до електромагнитните полета; при боравене, спазващо описаните в този
наръчник условия, уредът е напълно безопасен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

.................................................................................................
Заради опасността от неволно одушаване при бебета и прохождащи деца, моля обърнете внимание
на следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Внимание – опасност от самоудушаване – ДЕЦА СА СЕ УДУШАВАЛИ
неволно в кабели.
Дръжте кабелите за камерата и адаптера НАСТРАНА от деца – поне на
метър извън обсег.
Не използвайте кабели-одължители за адаптерите. Използвайте само
оригинални адаптери.
Този продукт НЕ Е играчка. Никога не позволявайте деца да си играят с
него.
1. Сензорната подложка не е подходяща за употрба при деца над
24 месечна възраст.
2. Този продукт не може да бъде заместител на отговорния надзор
на възрастен.
- Продуктът е предназначен да ви помогне с наблюдението на
вашето дете. Когато го използвате, вие пак трябва да полагате
бдителната грижа, необходима за безопасността на вашето бебе.
- Използвайте устройството САМО по предназначението му, което
е описано в този наръчник.
3. Сензорната подложка не е предвидено да се ползва за
установяване дали детето е извън креватчето.
4. Това устройство не бива да се използва като медицински уред,
нито като уред за предотвратяване на синдром на внезапна детска
смърт (СВДС). Наблюдението на преждевременно родени бебета,
както и на бебета, които попадат в рискова група, винаги трябва
да се случва съгласно напътствията или под надзора на
медицинско лице.
5. ВИНАГИ се отзовавайте до бебето си незабавно когато чуете
алармата.
6. Дръжте кабелите настрана от деца.
7. Използвайте само зарядните устройства и адаптери, които са
включени в опаковката.
8. Изисква се сглабяне от възрастен. Дръжте дребните части
настрана от деца докато сглабяте.
9. Следвайте оказанията и тествайте системата и нейните функции
за да сте запознати с тях преди да започнете реално да я
използвате. Уверете се, че двата уреда (приемник и предавател)
работят и са в радио-обхват - проверявайте ги периодично, както
и ако премествате камерата.
10. Не докосвайте металните конектори на щепселите, особено с
остър предмет.
11. Не използвайте уреда в близост до вода. Погрижете се да не
допускате падане на тежки предмети върху уредите, нито
заливане с течности.

Риск от токов удар! Не отваряйте

12. Дръжте устройствата НАСТРАНА от източници на горещина
(фурна, радиатор и т.н.) - горещината може да увреди кутията
или електрическите компоненти.
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13. ВИНАГИ поставяйте и двата уреда в изправено положение, на
плоска, твърда повърхност, позволявайки оптимална вентилация. Не ги
поставяйте върху мека мебел, възглавници, легла и
подобни места, които биха биха заглушили звука и попречили на
проникването на въздух.
14. Системата може да се използва само при температура на въздуха от
10°C до 40°C.

⚠ Инструкции за безопасност, касаещи батерията
15. Винаги дръжте всички батерии настрана от деца.
16. Батерията в родителското устройство е сменяема литиево-ионна
батерия. Батерията в безжичния сензор е сменяема батерия тип
„монетка“. Използвайте единствено посочените от AngelCare видове
батерии (вижте раздел Технически Характеристики).
- Има опасност батерията да експлодира ако поставите грешния тип или
ако бъде поставена неправилно.
- Не допускайте късо съединение на електропроводните пластини.
17. Не смесвайте нови със стари батерии и използвайте само
препоръчаните от Angelcare видове батерии.
18. Батерията тип „монетка“ представлява риск при поглъщане или
задавяне – дръжте настрана от деца!
19. Изхвърляйте батериите в съответствие с наръчника на потребителя.
20. Заредете батериите 9 часа преди първа употреба като уредът трябва
да е изключен през това време.
21. Бъдете внимателни при боравене с батериите за да не допуснете
късо съединение посредством електропроводящи предмети като
пръстени, гривни и ключове.
22. Прекомерно зареждане, късо съединение, обръщане на полюсите,
горене или увреждане на целостта на батериите трябва да се избягва, за
да се избегне: изпускане на токсични вещества,изпускане на кислороден
и/или водороден газ и свръхнагряване на повърхността на батерията.
23. Не се опитвайте да презареждате батериите, които са предвидени за
еднократна употреба. Възможно е те да експлодират или да протече
корозивната им електролитна течност.
24. Не допускайте батериите да бъдат поставени в гнездата с
неправилна ориентация – това може да доведе до тяхното зареждане,
което може предизвика теч на електролит или експлозия.
25. Премахнете батерията от продукта ако ще го складирате за повече от
30 дни понеже батерията може да протече и да увреди продукта.
26. 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, изхвърлете я съгласно местните разпоредби за разделно
събиране на отпадъци, както бихте направили с всяка друга батерия.
27. Не складирайте продукта, нито батериите за него в среда с висока
температура или влажност, и избягвайте да ги излагате на пряка
слънчева светлина.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
28. Тази система използва публично-достъпния радиоспектър за да предава сигнал. Родителският
ви уред може да приеме сигнал от друга система за
наблюдение на бебе, ако има такава наблизо.
Също и сигналът от вашия предавател може да бъде
получен в съседното домакинство. За да защитите
неприкосновеността на личното си пространство,
дръжте и двата уреда изключени, когато не ги
ползвате. В случай на смущения на сигнала, променете
канала на предаващото и на
приемащото устройство.
29. Пазете шнура на уреда от нараняване, вследствие
настъпване или прищипване с мебел или
твърд предмет. Шнуровете трябва да са така
позиционирани, че да се минимизира вероятността от
настъпване или прищипване. Използвайте контакт
наблизо, до който имате удобен достъп.
30. Използвайте единствено приспособления,
аксесоари и резервни части, посочени от
производителя. Всякакво монтиране/прикрепване на
продукта трябва да следва инструкциите на
производителя.
- Не поставяйте продукта върху нестабилна бебешки
колички, триподи, стойки, скоби и маси. Продуктът
може да падне, да нарани човек, да се повреди.
- Използвайте само стойката, която е в опаковката на
продукта.
- При покупка на резервни части, уверете се, че те се
дистрибутират от името на Anglecare, както и
че имат точните характеристики на изначалната част.
Използването на неправилни резервни части
може да доведе до възпламеняване или токов удар.
31. Изключвайте устройството по време на
гръмотевични бури и когато няма да го ползвате за
дълго.
32. 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.
- Още за захранването, вижте в раздел технически
характеристики.
33. Недейте да претоварвате контакти, удължители и
розетки в дома - това може да предизвика пожар или
токов удар.
34. Антена на устройството с камерата – антената
използвана от предаващия уред трябва да е
разположена така, че да е на поне 20см от който и да е
човек и да не се намира в близост до други антени и
предаватели.
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35. 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.
36. Сензорен уред
- Източници на вибрации и смущения – Когато
сензорният уред работи, НЕДЕЙТЕ да използвате
висящи играчки и други аксесоари, които биха могли
да предизвикат вибрации. Други възможни източници
на вибрации: вентилатор, пералня, висока музика и т.н.
Тези източници на вибрации може да повлияят на
работата на вашия уред Angelcare - алармата няма да
прозвучи ако сензорът продължава да засича
движение, независимо дали движението е
предизвикано от бебето или не. Уверете се, че сте
премахнали всички източници на вибрации
преди да използвате сензорния уред, засичащ
движение.
- Ако основата на вашето легълце няма солидна,
стабилна, неподвижна и напълно плоска
повърхност, то поставете опорна плоскост (напр. от
шперплат) между основата на леглото и сензора, за да
се гарантира правилното функциониране на уреда.
Опорната плоскост трябва да е с размери минимум
33х33см и дебелина 6мм. Избраната от вас опора
трябва да е по-голяма по площ от сензора.
- 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. Опорната
подложка ще позволи на уреда да засича движенията
на вашето бебе дори когато то е в краищата на
легълцето.
- Сензорният уред е направен от пластмаса и блокира
въздушна циркулация; следователно, по долната
страна на матрачето в областта на сензорния уред
може да се появи мухъл. Препоръчваме да завъртате
матрачето от време на време, за да се избегне появата
на мухъл.
37. Фалшива тревога – алармата може да се задейства
поради няколко причини:
- Уредът с камерата не е бил изключен след като сте
извадили бебето от креватчето.
- Сензорния уред не е поставен правилно под
матрачето. Уверете се, че уреда е поставен на
плоска, твърда повърхност, обърнат с логото на
Angelcare® нагоре.
- Нивото на чувствителност може да има нужда от
регулация: вижте потребителския наръчник.
Винаги се отзовавайте до бебето незабавно когато се
задейства аларма.

УКАЗАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В УПОТРЕБА
...
ВАШАТА СИСТЕМА СЪДЪРЖА:

Уред за възрастни с тъчскрийн

Уред с камера

Модели AC417 и AC517
Система за мониторинг на движението
на бебето (включва видеонаблюдение)

Настолна стойка за
камерата (с махаща
се метална топка за
монтаж на стена)

2 броя адаптери – за
родителския уред и
уреда с камера

Безжичен сензор за
движение *винаги се
поставя с логото на
Angelcare нагоре

Дюбел и винт (за
монтаж на стена ще
ви е необходима
отвертка)

Литиевойонна
батерия (за
родителския
уред)

Батерия тип
„монетка“
CR3032 (за
безжичния
сензорен уред)

СТЪПКА 1 – ЗАРЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКОТО УСТРОЙСТВО
(9 ЧАСА)

1) Отключете капачето на батерията, оставете
го настрана. Поставете презареждаемата
батерия в гнездото ѝ, като символите + и –
върху нея трябва да се напаснат със същите в
гнездото.

Копче, заключващо капачето на батерията

2) Свържете Micro USB кабела към родителския
уред, а адаптера - към контакт.

Изглед отзад
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3) Оставете уредът да се зарежда 9 часа без
прекъсване преди първа употреба.

Родителски уред:
Сила на звука
+/- (копче
отстрани)

Копче за
Вкл./Изкл.
Копче за
Копче за
Вкл./Изкл.
Вкл./Изкл.

Гнездо за
презареждащата батерия
Микрофон

Micro USB заряден
порт (отстрани)

Прибираща се
стойка
задна страна

предна страна

Внимание – опасност от самоудушаване – ДЕЦА СА СЕ УДУШАВАЛИ
неволно в кабели.
Дръжте кабелите за камерата и адаптера НАСТРАНА от деца – поне на
метър извън обсег.
Не използвайте кабели-одължители за адаптерите. Използвайте само
оригинални адаптери.
Този продукт НЕ Е играчка. Никога не позволявайте деца да си играят с
него.

СТЪПКА 2 – ПОСТАВЯНЕ НА СЕНЗОРНИЯ УРЕД ЗА
ДВИЖЕНИЕ
2.1 Захранване на сензорния уред за движeние
.........................................................................
Преди да използвате сензорния уред за първи път, ще трябва да поставите (включената в
опаковката) батерия тип „монетка“ - CR3032.

1) отворете капачето на батериите използвайки тънка
монета
2) Поставете включената в опаковката батерия
(CR3032) в гнездото, (със знак „+“ нагоре)
3) Поставете отново капачето (завъртайки докато
точиците не застанат една срещу друга)
Сега сензорът е включен.
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2.2 Поставяне на сензорния уред върху подматрачната опорна плоскост
................................................................................................................
⚠ Важно
Ако основата на вашето легълце няма солидна, стабилна, неподвижна и напълно плоска повърхност, то поставете
опорна плоскост (напр. от шперплат) между основата на леглото и сензора, за да се гарантира правилното
функциониране на уреда. Опорната плоскост трябва да е с размери минимум 33х33см и дебелина 6мм. Избраната от вас
опора трябва да е по-голяма по площ от сензора.
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. Опорната подложка ще позволи на
уреда да засича движенията на вашето бебе дори когато то е в краищата на легълцето.

Шперплат

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.

Сензорен уред

Важно:
Уверете се, че сензорния уред е в средата на легълцето, върху твърда основа/подложка, обърнат с
логото нагоре. Проверявайте дали уреда е в средата преди всяко ползване.
ПРЕДИ ПЪРВОТО ПОЛЗВАНЕ: тествайте дали уреда е готов за употреба (инструкции: стр.10).

СТЪПКА 3 – ПРИВЕЖДАНЕ В УПОТРЕБА НА УРЕДА С КАМЕРА
3.1 Изберете място за камерата
..................................................
Камерата може да се монтира на стена (вижте стр. 4). В зависимост от избора ви на ориентация,
може да се наложи да премахнете металната топка от стойката, преди да монтирате на стена
камерата.
Поставете
камерата поне
на 1 метър от
креватчето.
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Сензорен
уред

1) Поставете камерата на поне 1 метър от
креватчето.
2) Свържете адаптера с камерата и включете в
контакт.

Бележка: Всеки път когато включите камерата, вътрешния термометър ще се калибрира за
да се подсигури точност. Този автоматичен процес ще отнеме около 30 минути. По
подразбиране, функцията за променящи се цветове на екрана е изключена – можете да я
включите от настройките на родителското устройство (стр. 14).

УРЕД С КАМЕРА
...........................

Паузиране на
сензорния уред /
Сдвояване

Вкл./Изкл.

Говорител

Микрофон
Камера
Дисплей за
температура в
помещението
Магнит за настолна
стойка и монтиране на
стена

Micro USB порт
за зареждане
предна страна

задна страна

СТЪПКА 4 – ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ:
4.1 Включване на камерата
..........................................
1) Приплъзнете настрани копчето за да застане в позиция „Включено“

4.1 Включване на родителския уред
.......................................................
1) Натиснете и задръжте за 2 секунди бутона за Вкл./Изкл. Докато LCD
дисплея не се включи. Логото на Angelcare ще се появи за 1 секунда.
В лентата за текущо състояние ще се появи
иконката за сила на сигнала на камерата.
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Ако родителския уред е включен а камерата е изключена, както и ако връзката помежду им се
загуби за повече от 15 секунди, родителския уред ще изобрази иконката „извън обхват“ и ще
активира алармения сигнал за „извън обхват“ (вижте Отстраняване на Неизправности на стр.17)
- Иконката за „извън обхват“ ще се появи на екрана и лентата за текущо състояние.
- Родителският уред ще започне да издава по 2 пискливи сигнала на всеки 10 секунди.

Иконки в информационния прозорец
............................................................
Безжичен сензор
Слаб заряд на батерията
Безжичен сензор
Нормално състояние
Безжичен сензор
Паузиран
Аларма сензорът
не засича движение

Нива на звука
Звук и картина идват от
камера номер (1-4)
Предупредителен „Тик“ включен Гласово
разпознаване (VOX)
- включено

Качество на
Аларма за
връзката с
температура
предавателя

Нива на
батерията

Загуба на връзка
със сензора
Твърде хладно
Твърде топло

Извън обхват
Пълен заряд (явява се
само когато
родителския уред е
включен в контакт)

4.3 Задаване на дата
................................
Когато активирате родителския уред за първи път, ще бъдете помолени да зададете точни
дата и час преди да можете да записвате данни. Ако решите да пропуснете тази стъпка,
винаги можете да я изпълните по-късно от менюто за настройки.

1) Натиснете „Режим на изобразяване на дата“ за да превключите
между формат месец/ден/година и ден/месец/година.
2) Задайте деня, месеца и годината използвайки стрелките
След това натиснете Запазване за да запазите настройката си.

4.4 Задаване на час
................................
1) Натиснете „Режим на изобразяване на час“ за да превключите
между 12 и 24-часов формат.
2) Задайте часа и минутата използвайки стрелките
. След
това натиснете Запазване за да запазите настройката си.

Важно
Санзорният уред е напълно активиран след като на екранът му започне да се
предава видео от камерата.
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СТЪПКА 5 – ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА СИСТЕМА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
Системата за електронно наблюдение AngelCare може да работи с фабричните си настройки или с
настройки, зададени по ваше предпочитание.

Важно
За да потвърдите промяна на настройката винаги е необходимо да
натискате иконката „Запазване“, намираща се в долната част на
екрана (иконката ще стане синя ако има незапазени настройки).

Ниво на звука

Нагласяне на яркостта на дисплея

Паузиране на сензора

Главно меню с настройки

Приближаване на образа

Показване на отчет с данни

Активиране на двупосочния
микрофон

Докоснете където и да е
по дисплея за да се появят
тези опции

Изход / Завръщане към
главното меню
Общи настройки
Настройки за камерата
Настройки за сензора
Настройки за температура
Сдвояване
Запазване на
променените
настройки

Важно
Докато навигирате менюто на родителкия уред, предаването на звук от
родителския уред към камерата временно ще бъде деактивирано. Само алармата за
движение остава активна (ако е включена).

5.1 – Сензор за движение
..............................................
За да активирате/деактивирате сензора:
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1) Докоснете иконката . .
2) Докоснете иконката за сензорния уред
3) Натиснете копчето на тъчскрийна за да активирате/
деактивирате сензора (копчето ще е в син цвят ако сензорът е
активиран). След това натиснете „Запазване“ за да запазите
настройката си.

Тествайте сензорната подложка
Важно
Тествайте електронния наблюдател преди да го ползвате за първи път.
Тествайте електронния наблюдател от време на време за да сте сигурни, че
работи правилно.
Тествайте електронния наблюдател винаги когато премествате сензорния уред
на ново място.

1) Алармата ще прозвучи 20 секунди след като
задействате сензорния уред.
2) Потъркайте с ръка матрака за да се уверите,
че тогава алармата спира.
Ако алармата не зазвучи

Аларма при липса на движение
Ако в продължение на 15 секунди не бъде засечено
движение, от камерата ще чуете единичен звук „ТИК“ - това е
пред-алармата.
Ако след още 5 секунди все още няма движение, от камерата
и родителския уред ще прозвучат продължителни пискащи
сигнали – това е алармата за движение.
На LCD дисплея ще се появи иконката за „Аларма при липса
на движение“

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.

Паузиране и последващо задействане на сензорния уред
Това ви позволява да паузирате уреда ако вадите бебето от легълцето.
Бутон за Паузиране
на сензорния уред

Важно
Ако не паузирате сензорния уред, алармата ще зазвучи ако 20 секуди не засече
движение.
Не забравяйте да задействате сензорния уред преди да поставите детето в
легълцето.

Активиране/Деактивиране на предупредителния
звук „ТИК“
1) Докоснете иконката . .
2) Докоснете иконката за сензорния уред
3) Натиснете копчето за предупредителния звук . .
Копчето светва в синьо когато е активирано. Натиснете
„Запази“ за да потвърдите промяната на настройката.
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Нагласяне на чувствителността на сензорния уред
С цел да се подсигури надеждното наблюдение на движенията на вашето бебе, можете да настроите
чувствителността на сензорния уред от основното меню за настройки. Настройте на висока
чувствителност за новородено и намалявайте чувствителността с нарастване на големината и теглото
на бебето. При по-дебел матрак също може да се наложи да използвате по-висока степен на
чувствителност.

1) Докоснете иконката . .
2) Докоснете иконката за сензорния уред
3) Докоснете
или , за да регулирате
чувствителността на сензорния уред. След
това натиснете бутона Запази, за да запазите
настройките.

5.2 - Звук
..................
За нагласяне на звука:

Натиснете копчето за увеличаване/
намаляне на звука.

Важно
За да се избегне ефекта на микрофония, дръжте устройствата
поне на 3 метра едно от друго или намалете звука
на родителското устройство.

За да заглушите напълно звука
натиснете копчето за намаляне докато
на екрана не се появи символа за
заглушен звук.

Ако не чувате звук:
Проверете дали и двете устройства са
включени.
Проверете дали родителското устройство
не е с изключен звук.
Скъсете разстоянието между
родителското устройство и камерата.

5.3 - Батерия
........................
Как да проверим заряда на
батерията:
Изключете адаптера за да
проверете нивото на заряд на
батерията.

Как да заредим батерията на родителския уред:
Оставете родителското устройство да се зареди напълно.
Макар и устройството да работи без проблеми и на ¼ заряд,
препоръчваме намалее ли до тази степен да го заредите
напълно.
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Предупредителен сигнал при изтощена
батерия на родителския уред
Сигналът се включва когато батерията трябва да се зареди.
Родителското тяло ще издава единичен пискащ звук на 30-секунден
интервал.
Предупреждението ще се появи и на LCD екрана.

Вече сте готови да използвате вашия електронен наблюдател
Настройки по подразбиране
.............................................
Сила на звука на родителския уред:

3 (от 4)

Говорител на камерата:

3 (от 4)

Режим „засичане на движение“
Чувствителност на сензора

Включен
2 (от 4)

Предупредителен звук „Тик“

Изключен

Температурна единица

Целзий

Температурна аларма

Изключена

Температурен индикатор на камерата

Включен

Променящ се цвят на камерата

Изключен (свети в бяло)

Следене на температура и движение

Включено

Гласово активиране (VOX)

Включено

Чувствителност (VOX)

2 (от 4)

Изгасяне на екрана

след 30 секунди

Яркост на LCD екрана

3 (от 5)

СТЪПКА 6 – АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ
6.1 Двупосочен говор
..................
Родителският уред е снабден с функцията двупосочен говор, за да ви позволи да говорите на бебето от
разстояние.

Активиране на функцията двупосочен говор:
1) Натиснете и задръжте иконката с микрофон
за да активирате двупосочен говор (иконката ще
се разшири и засвети в синьо).
2) Пуснете иконката с микрофона за да
изключите функцията двупосочен говор.
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Нагласяне силата на звука на говорителите в камерата:
1) Натиснете иконката
на видео дисплея.
2) Натиснете иконката с камера
за да изберете
менюто за настройки на камерата.
3) Натиснете + или – за да регулирате нивото на звука
при двупосочно говорене, след което натиснете
„Запазване“ за да потвърдите промяната на
настройката.

6.2 Гласово активиране (VOX) или продължителен звук
.....................................................................................
Позволява ви да изберете начина на наблюдение на звука. Настройката по подразбиране е
Гласово Активиране: Включено („VOX ON“). Това означава, че звук ще се предава само когато
такъв бъде засечен, в зависимост от настройката за чувствителност. За да се пести
електроенергия, предаването на звук прекъсва след 10 секунди ако не бъде засечен звук.
Когато бъде засечен звук предаването ще се активира автоматично. Можете да изберете и
режима Продължителен Звук („VOX OFF”). Звукозасичането е постоянно включено, засичат се
всички звуци.
Бележка: Деактивирайки Гласово Активиране настройката автоматично
се сменя на Продължителен Звук.

За да активирате/деактивирате Гласово Активиране:
1) Докоснете иконката

на видеодисплея.

2) Докоснете иконката с камера

.

3) Докоснете копчето „VOX“ за да активирате/
деактивирате Гласово Активиране. Докоснете
„Запази“ за да запазите настройката.
Настройване на чувствителността на звукозасичане:
1) Докоснете иконката

на видеодисплея.

2) Докоснете иконката с камера

.

3) Докоснете + или – за да настроите нивото на
чувствителност на „VOX“. Докоснете „Запази“ за да
запазите настройката.

6.3 Дисплей за температура в помещението
........................................................................
За да смените от Целзий на Фаренхайт:

1) Докоснете иконката

на видеодисплея.

2) Докоснете иконката за температура

.

3) Докоснете иконката за изменение
промените мерната единица.

за да

4) Натиснете копчето за да промените от Целзий на
Фаренхайт или обратно. Докоснете „Запази“ за да
запазите настройката.
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Температурна аларма
Алармата се активира когато температурата достигне зададеното максимално
или минимално ниво.
Родителското устройство ще започне да издава по 5 продължителни
изписуквания на всеки 5 секунди.
На LCD екрана ще се покаже иконката на температурната аларма.

Активиране/деактивиране на температурната аларма
1) Докоснете иконката „Настройки“
на
видеодисплея.
2) Докоснете иконката „Температура“ .
3) Докоснете иконката „Промени“
за да
промените настройките за температурната аларма.
4) Натиснете бутона за да активирате температурната
аларма (той ще засвети в синьо)
5) Настроете долната и горната граница на алармата
използвайки стрелките
, след което докоснете
„Save“ за да запазите настройката.
Активиране/деактивиране на температурния индикатор и режима с променящи се цветове
Позволява настройване на LCD дисплея на видеокамерата.
Можете да изключите напълно дисплея или да зададете режим „цвят при температурно отклонение“.
При този режим камерата ще свети в различен цвят ако температурата е по-висока или по-ниска от
зададена от вас предпочитана температура. Дисплеят ще свети в червено ако е твърде топло в
помещението, синьо, ако е твърде студено и бяло ако температурата е близка до предпочитаната.
1) Докоснете иконката

на видеодисплея.

2) Докоснете иконката за температура
3) Натиснете иконката Промени

.

.

4) Активиране/деактивиране на LCD дисплея на камерата.
5) Активиране/деактивиране на режима „цвят при температурно
отклонение“. Режимът е активиран когато копчето свети в синьо.
Натиснете „Запази“ за да потвърдите.

6.4 СКРИЙНСЕЙВЪР
...................................
Позволява да задавате скрийнсейвър.

1) Натиснете иконката Настройки
2) Натиснете иконката Промени
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.
.

3) Активиране/деактивиране на скрийнсейвъра
(активиран когато копчето свети в синьо).
4) Натиснете за да изберете време: между 30 секунди и
3 минути. Натиснете „Запази“ за да потвърдите.

РЪЧНИ НАСТРОЙКИ:
За да активирате ръчно скрийнсейвър режима, бързо натиснете и отпуснете копчето за Вкл/
Изкл на родителското устройство.

БЕЛЕЖКА:
Тъчскрийнът ще се затъмни когато когато видеото е в режим скрийнсейвър. Натиснете
тъчскрийна за да се завърнете към режим видеопредаване.

6.5 – СЛЕДЕНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА
...........................................................................
Следенето на активността и температурата в стаята ви дават поглед върху степента на активност на
вашето дете по време на сън, което ви помага да възприемете по-успешни мерки в отговор на неговите
потребности. Сензорът за движение записва данни на всеки 10 секунди. Три пъти във всеки час
системата събира всички данни и създава „отчет за активността на движението“, който можете да
видите на родителския уред.
АКТИВИРАНЕ/ДЕАКТИВИРАНЕ НА СЛЕДЕНЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

ВАЖНО:
За да следите данните за движение и температура, уверете се, че сте задали дата и час
(СТЪПКИ 4.3 и 4.4). Графиращата функция ще е недостъпна през първите 20 минути на
употреба понеже тогава системата тепърва събира данни, които да ви покаже. През този 20минутен период иконката за графиране
няма да е активна.

1) Натиснете иконката Настройки
.
2) Натиснете иконката Промени
.

3) Включване/изключване на следенето за движение и
температура.
(Когато е активирано, бутонът е в синьо)
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4) Натиснете иконката "Кошче"
за да изтриете запазените
досега данни. Недостъпно ако няма запазени данни (преди да са
изминали пъврите 20 минути от активация на функцията).
5) Натиснете стрелка назад
за да отмените изтриването на
данни. Ще се върнете на предния екран от менюто.

ПРЕГЛЕД НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА:

1) Натиснете иконката за графиране

.

2) В докладите за движение и температура, използвайте
стрелките за да навигирате по час или по ден.
3) Натиснете стрелка назад
за да се върнете към предното
меню.

ОПИСАНИЕ НА ВАЖНИТЕ БУТОНИ И ИКОНКИ
.........................................................................
Иконки за навигация:
Към предна страница

Към следваща страница

Към преден ден

Към следващ ден

Температурен индикатор: Синята лента показва температурата в стаята.
Нива на активност на движението:Червената лента показва количеството движение засечено от сензорния уред.

6.5 – СЛЕДЕНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

Ниска активност
Средна активност
Висока активност
0-20
засечени движения
20-30 засечени движения
Над 30 засечени движения
...........................................................................

Важни иконки:
Показва, че в този период е била
активирана аларма

Показва, че в този период
системата е била изключена

6.6 – ЯРКОСТ НА LCD ЕКРАНА
................................
Настройка на яркостта на LCD екрана на родителския уред.

1) Натиснете за да увеличите/намалите яркостта.
2) Натиснете повторно иконката за яркост
главното меню.

за да се върнете в

6.7 ДИГИТАЛНО ПРИБЛИЖАВАНЕ
................................
Позволява двойно приближаване на образа

1) Натиснете иконката "Лупа"
приближаването.
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за да активирате

2) Използвайте стрелките за да приближите желаната част от
изобржението.
3) Натиснете където и да е по екрана (освен на стрелките) за
да се върнете към главното меню. Камерата ще остане
приближена.
Докато има приближението е активноо, иконката Лупа ще е в
синьо.
4) Натиснете Лупата
за да деактивирате дигиталното
приближение, връщайки се към нормален режим на гледане
на видео.

СТЪПКА 7 – ДОБАВЯНЕ НА АКСЕСОАРИ
Вашата Angelcare система Ви позволява да добавяте допълнителни камери. Свържете се с
местния си дистрибутор (angelcare@bebelan.bg) за да се информирате какво е достъпно в
момента във вашата страна.
ВАЖНО
• Ако във вашата Angelcare система имате сензорен уред, той може да бъде сдвоен само с Камера 1.
Алармата на родителския уред ще прозвучи само ако Камера 1 е избрана за показ (самостоятелно или
на разделен на две екран). Ако друга камера е избрана, то само алармата на камера 1 би зазвучала.
• Ще можете да чувате на веднъж звука само от една камера. Когато сте избрали режима с разделен на
две екран, чувате звука от онази камера, чиито номер е акцентиран в информационната лента.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ГРИЖА ЗА ПРЕЗАРЕЖДИМИТЕ БАТЕРИИ
............................................................................
• Подсигурете 9-часово непрекъснато зареждане за батерията преди първото ѝ ползване.
• За максимално одължаване на живота на батерията, периодично я изтощавайте напълно.
Ако родителския уред не се ползва, моля изключвайте го.

ЗАГУБА НА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ КАМЕРАТА И РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД
......................................................................................................................
• В случай на прекъсне на сдвоеността между камерата и родителския уред, последвайте тези стъпки за да ги сдвоите
отново.
1) Натиснете иконката Настройки
.
2) Натиснете иконката Сдвояване
3) Натиснете иконката Кошче
„+“ за да сдвоите Камера 1.

.
за да премахнете сдвоената Камера 1. Натиснете иконката

Светлинният индикатор на родителския уред ще присветне за да покаже, че е в
режим на сдвояване.
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4) Задръжте натиснат бутона Пауза/Сдвояване (отгоре вдясно на камерата) за 2-3 секунди.
5) Когато се появи иконката Кошче
, Камерата е сдвоена.

ЗАГУБА НА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СЕНЗОРНИЯ УРЕД И КАМЕРАТА
...........................................................................................................
• В случай на прекъсне на сдвоеността между сензора и камерата, последвайте тези стъпки за да ги сдвоите отново.

1) Натиснете иконката Настройки

.

2) Натиснете иконката Сдвояване

.

3) Натиснете иконката Кошче
за да премахнете сдвоения сензорен уред. Натиснете
иконката „+“ за да сдвоите сензорен уред.
Светлинният индикатор на родителския уред ще присветне за да покаже, че е в
режим на сдвояване.
4) Задръжте натиснат бутона Пауза/Сдвояване (отгоре вдясно на камерата) за 2-3 секунди.
5) Когато се появи иконката Кошче
, сензорния уред е сдвоен.

НЕ СЕ ПРЕДАВА ЗВУК
.....................................
• Проверете настройката за сила на звука от родителския уред и Камерата за да сте сигурни, че силата на звука е на подходящо
ниво.
• Опитайте да скъсите разстоянието между Камерата и Родителския уред за да проверите дали така ще се възпроизведе звук.
• Заредете родителския уред.

СЛАБА СВЪРЗАНОСТ
.....................................
• Скъсете разстоянието между уредите.
• Променете разположението на единия или и двата уреда.
• Поставете уредите на плоска повърхност настрани от досега на бебето.
• Презаредете родителския уред.

ШУМ И СМУЩЕНИЯ НА СИГНАЛА (ОТ ДРУГИ УРЕДИ, ИЗПОЛЗВАЩИ СХОДЕН РАДИОСПЕКТЪР)
......................................................................................................................................................
• Завъртете родителския уред или го отдалечете от източника на смущения.

СИЛНИ ШУМОВЕ ОТ РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД
.........................................................................
• Преместете уредите по-далеч един от друг (поне на 3 метра).
• Намалете звука на родителския уред.

ЕКРАНЪТ НА РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД Е ЧЕРЕН (УРЕДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН)
.........................................................................

• Включете родителския уред като натиснете и задържите за 2 секунди бутона за Вкл./Изкл.
• Заредете родителския уред.

ФАЛШИВА ТРЕВОГА
......................................
• Изключете камерата.
• Уверете се, че няма спално бельо между матрака и сензорния уред.
• Ако основата на вашето легълце не е твърда и неподвижна, поставете опорна плоскост от шперплат (с размери
минимум 33х33см и дебелина 6мм) между основата на леглото и сензора.
• Уверете се, че сензорния уред е позициониран съгласно инструкциите. Чувствителността може да трябва да се
регулира - погледнете СТЪПКА 5.1.
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АЛАРМАТА НЕ СЕ АКТИВИРА
.....................................
• Избягвайте допир с легълцето когатосензорът е включен.
• Поставете легълцето близо до солидна стена за да се избегне засичане на вибрации идващи извън легълцето.
• Чувствителността може да трябва да се регулира - погледнете СТЪПКА 5.1.

РОДИТЕЛСКИЯТ УРЕД НЕ ПОКАЗВА ДОКЛАДИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА
..........................................................................................................................................
•Уверете се, че датата и часа са настроени - погледнете СТЪПКА 4.3 и 4.4.
•Уверете се, че докладите за движение и температура са активирани – погледнете СТЪПКА 6.5.
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
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.
Не се приемат рекламации в случай на повреди, причинени от:
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 светлин
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.

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

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обхват:
В открито пространсство: до 250 метра.
Брой канали:
САЩ/Канада: 24 канала.
Европа: 24 канала.
Захранване:
1 включена литиевойонна батерия (за родителския уред)
100 - 240 VAC / 5 VDC адаптер за родителския уред
100 - 240 VAC / 5 VDC адаптер за камерата
1 (включена в опаковката) батерия тип „монетка“ CR3032 3V
за сензорния уред
Внимание: За да се ограничи риска от токов удар, не
излагайте системата на влага и дъжд.
Опасност от експлозия ако батериите бъдат заманени с
неправилния тип батерии.
Включената в опаковката батерия за родителския уред е
сменяема литиевойонна презареждаема батерия,
произведена от Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd.
Използвайте само препоръчани от Angelcare батерии. За
информация относно подмяна на батерии и части,
потърсете в www.angelcarebaby.com или се свържете с
вашия дистрибутор – angelcare@bebelan.bg. В комплект с
всяка закупена резервна част ще получите и инструкциите ѝ
за подмяна. Дръжте всички батерии настрана от деца.
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Батерии:
• ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батериите бъдат
заманени с неправилния тип батерии.
Ефирно предаване:
Предаването между камерата и родителския уред се случва на
честота 2.4 GHz за Европа/Азия/Африка/Австралия.
Максимално радиолъчение:
• 20dBm (100mW) между камерата и родителския уред
• 20dBm (100mW) между камерата и сензорния уред
Angelcare Monitors Inc. декларира, че системата за наблюдение
на бебето е в съотеветствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният
текст на декларацията за съответствие е достъпен на:
https://international.angelcarebaby.com/declaration-ofconformity
Захранване:
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ЗАРЯДНИ НА ANGELCARE®:
ЕС (Вкл. ГЕРМАНИЯ) – НОМЕР НА МОДЕЛА: K05S050100G
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО – НОМЕР НА МОДЕЛА: K05S050100B
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.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО
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www.angelcarebaby.com
www.angelcare.bg

