
 

БЕБЕФОН Angelcare® 
 модел АС 420  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ: 

    
 

МЕКА, УСПОКОЯВАЩА 
НОЩНА СВЕТЛИНА, 

ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА 
ОБХВАТ И ЗАХРАНВАНЕ 

 

ИЗБОР МЕЖДУ 
 „ГЛАСОВО АКТИВИРАНЕ” 

И ПОСТОЯННО  
ПРЕДАВАНЕ НА ЗВУК  

ЩИПКА ЗА КОЛАН. 
 РЕЗЕРВНА СИСТЕМА ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ. 
(може да се използва и в 
хотел, къмпинг, на двора) 

 

ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ, 
ОТЧИТА ТЕМПЕРАТУРА, 
ПЪЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ 
РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД 



Проверка и запознаване с компонентите на Аngelcare®  бебефона: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 лесни стъпки за работа  Аngelcare®  бебефон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Предавател (уред при детето) 
 

• Поставете 4 ААА обикновени батерии (не са включени в 
комплекта) в случай, че спре захранването или когато 
го ползвате на места без електричество. 

• Свъжете АС адаптора с предавателя и го включете в 
котакт в бебешката стая 

• След като сте извършили двете указания, включете 
предавателя на ON позиция и нагласете 
чувствителността на микрофона (ако е необходимо) 

 
Как да използвате вашия бебефон 
• Важно: За да следите дали двата уреда са в обхват, 

превключете десния бутон на предавателя на позиция 
„ON”. 

• Ако премането на сигнала не е ясно, изберете друг 
канал (инструкциите за смяна на канала, можете да 
прочетете в секцията “Описание на иконите”) 

• За да избегнете микрофония, оставете поне 3 метра 
разстояние между приемника и предавателя. 

        
 
Приемник (родителски уред) 
• Поставете 4 ААА NIMH презаредимите батерии, които са 

включени в опаковката, в родителския уред 
• Свържете АС адаптора със зарядното на родителския 

уред и включете адаптора в тока. Нека Приемникът се 
зарежда 15 часа без прекъсване преди първата си 
употреба. 

• След като двата уреда са готови за работа, ги включете 
на „ON” позиция и изберете нивото на звука. 

 
 

Изпалзване на батериите 
• Вашият монитор АС 420 ще премине на работа с 

батерии при прекъсване на захранването, само ако 
сте поставили батерии и в двата уреда. 

• Когато батериите трябва да се сменят, на предавателят 
ще се включи зелена примигваща лампа. На екрена на 
приемника, иконата за батерии премигва и се появява 
иконата на предавателя. Ще чувате и звуков сигнал. 

• Родителския уред трябва да бъде зареден, когато 
иконата “батерия” е празна и чувате кратък звуков 
сигнал. ВАЖНО: Никога не използвайте алкални 
батерии за родителския уред. 



Символи  Какво означават  Функция и употреба 

Приемник (родителско тяло) 

 
Бутон за включване и 
изключване на уреда 

• Натиснете и заддръжте бутона за да включите или изключите приемника 

 
 

 

 
Копче за смяна на 
каналите (8 канала) 
 

(режим на 
 избор на канал) 

• Натиснете копчето за да влезете или излезете от режим за избор на канал 
• Натиснете бутона за смяна на каналите на приемника. Символът “--” ще се появи 

заедно с иконата за обхват, която ще започне да примигва. След това натиснете 
бутона за избор на канали (най-гориния бутон) на предавателя и заддръжте докато 
нощната лампа премигне. Изберете канал като внимателно натискате най-горния 
бутон на предавателя (докато натискате копчето на предавателя, погледнете 
приемника, на дисплея можете да наблюдавате смяната на каналите). Когато 
изберете канала, задръжте натиснат най-горния бутон на предавателя, за да 
потвърдите избора си на канал (тогава нощната лампа ще спре да премигва). 

• Двата уреда трябва винаги да са насторени на един и същ канал. 
• Ако има шум в предаването, се консултирайте с „ решение на възникнали проблеми”. 

 

Бутон за временно 
заглушаване на сигнала 

• Натиснете копчето, за да заглушите говорителя. Приемникът няма да получава 
сигнал за 2 минути. За да възстановите сигнала, преди да изтекат двете минути, 
натиснете отново бутона. 

 

Копчета за увеличаване 
и намаляване на звука 

• Копчето служи за увеличаване или намаляване на звука на приемника. 

Дисплей на приемника 

 

 
Индикатор за силата на 
звука 

• Показва нивото на звука, чрез 5 степенна скала. След като изберете желаното ниво 
на сила на звука, чрез бутоните със стрелки, скалата ще изчезне. Ще се появи 
отново, при появата на звук от предавателя. Светлинната скала Ви позволява да 
видите силата на звука, който идва от стаята на Вашето дете. Колкото са повече 
чертичките на индикатора, толкова по-силен е звука. 

 

 
Избран канал за връзка  
и 
темепература в стаята 
на бебето 

• При първо включване на приемника и след това предавателят, номерът на избрания 
канал ще се появи на дисплея за една минута.  След което този символ ще бъде 
заменен от цифра, която ще показва температурата в бебешката стая. 

• Важно: ако първо се включи предавателят след това приемника, символът с 
номер на използвания канал, ще се запази. Символът за температура ще се 
покаже, когато настъпи промяна в градусите в стаята на детето. 

 

 

 
Ниво на батерията 

• Когато символът “батерия” е празен, приемникът трябва да бъде поставен в 
зарядното устройство. Когато символът е празен и премигва, и на дисплея се 
появява иконата на предавателя, това означава, че батериите на предавателя трябва 
да се заменят с нови. Когато батериите са изтощени, уредът ще издава на всеки 15 
секунди сигнал “бийп”. Това ще продължи 30минути, след което той ще се изгаси. 

 

Предавател • Когато тази икона се появи на дисплея на приемника, това означава, че трябва да 
замените батериите на предавателя с нови. 

 

Приемник • Този символ ще се появява само когато сте в режим на смяна на каналите. 

 

Звук • Този символ показва, че трансмисията е започнала. Символът ще премигва, когато 
сте  избрали функцията за временно заглушаване на сигнала. 

 

 

 
Икона за обхват 

• Този символ ще започне да премигва и ще чувате сигнал “бийп”, когато разстоянието 
между приемника и предавателят е извън максималния обхват. За да активирате 
тази функция, трябва да включите на “up” позиция дясното “крило” на предавателя. 
При изборът на тази функция Вие ще бъдете предупреждавани всеки път, когато 
уредите излязат от обхват. Ако не искате да използвате тази функция, плъзнете 
дясното “крило” на предавателя на долу. 

• Важно: Обхватът е в границите до 250метра (открито пространство) и от 80 
до 100 метра на закрито. 

• Символът ще премигва, заедно с номера на избарния канал на дисплея на 
приемника, когато сте в режим за избор на канал.  

Предавател 

 

Лаво крило - за 
вкл./изкл. на уреда 

• Включване – “-” 
• Изключване – “0” 

 

 

Символ “включено” 
(зелена светлинка) и 
индикатор “изтощена” 
батерия (премигваща 
зелена светлина) 

• При включен предавател (когато бутонът е на “-”), зелената светлина свети. 
• Ако батериите, които се използват като помощни са изтощени, зелената светлина ще 

премигва. 
• Важно: Зелената светлина ще премигва в продължение на 45 минути, след което 

уредът ще се изгаси. 

 

Бутон за вкл./изкл. на 
нощната лампа и за 
избор на канал 

• Нощната лампа се включва и изключва при последователно натискане на бутона.  
• За да се промени избрания канал, трябва  приемникът да е в режим за избор на 

канал, след което чрез натискане на бутона, се избира и канала на предавателя.   

 

Дясно „крило”-за избор 
на режим “обхват” 

• Плъзнете бутон на “up” позиция, за да може предавателят да алармира при излизане 
извън обхват  

 

Бутон за регулиране на 
чувствителността на 
микрофона 

• Увеличава и намалява чувствителността на функцията „гласово активиране” 
• Вашият  Аngelcare® е оборудван със система за гласово активиране. Предавателят 

ще предаде сигнал към приемника, само когато засече някакъв звук в стаята. С този 
бутон, Вие можете да регулирате при колко силен звук да се включва. 

• Важно: Ако нагласите стрелката в крайно дясно положение, Вие ще изключите 
функцията „гласово активиране” и вашият бебефон ще премине в режим на 
постоянно предаване на звук.  

Обяснение на иконите на вашият  Аngelcare®  бебефон: 



 

Тестване на Аngelcare® бебефон 
Важно: Тествайте Вашия Angelcare® бебефон преди 
първата употреба, и на определени периоди след това.  
Аngelcare® бебефон може да се използва и извън 
детското креватче, в други места за почивка или сън. 
Стъпки за провеждане на теста: 

• Стъпка първа: Нека някой да говори близо до детския 
уред, или поставете радио в близост до него. Отдалечете 
се. Трябва да чуете ясно звука в родителския уред. Ако не 
чувате звука, обърнете се към „Разрешение на 
възникнали проблеми”. 
Ако сигнала не е чист, превключете и двата уреда на друг 
канал (виж обяснение на иконите – смяна на каналите). 

• Стъпка втора: Убедете се, че уредите  работят и на 
батерии, като изключите адаптерите. Трябва да свети 
зелената светлинка за захранване на уреда при детето и 
екрана на родителския уред да е осветен. 
o Родителски уред: Когато символът, който 

изобразява “батерия” е празен, приемникът трябва 
да бъде поставен в зарядното. 

o Уред при детето: Ако батериите, които се използват 
са изтощени, зелената светлина ще премигва. На 
екрана на родителския уред иконата за батерии също 
ще премигва и ще се вижда иконата на детския уред. 

Предупреждения 
• Този продукт не замества директното наблюдаване на 

Вашето бебе. Проверявайте активността на детето на 
равни интервали от време. Наблюдението на преждевре-
менно родените или на тези бебета, които са заплашени 
от някакъв риск, трябва да се извършва чрез помощта на 
лекар или друг здравен професионалист. 

• Не поставяйте родителския уред в близост до средства 
разпръскващи радиосигнал, като wireless устройства или 
микровълнова фурна. Тези устройства могат да попречат 
на предаването на сигнала. 

• Винаги поставяйте уредите на равна повърхност в 
изправено състояние, далече от достъпа на Вашето дете. 

• Уверете се, че сте включили адаптора възможно най–
близо до уреда и той е на достъпно място. 

• Не пипайте края на кабела на адаптора, когато той е 
включен в контакта. 

• Angelcare® бебефон ползва обществени честоти за 
предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други 
сигнали или смущения от Вашата сграда. Сигнала от 
Вашия предавател също може да бъде уловен от други 
домакинства. За да го предотвратите, уверете се, че и 
двата уреда са изключени на позиция „OFF”, когато не са 
ви необходими. 

• При възникване на проблеми, продукта се обслужва от 
оторизирани и квалфицирани лица. Опаковката не 
съдържа резервни части. Моля, обръщайте се към Вашия 
дистрибутор, ако възникнат въпроси относно 
гаранционното обслужване.  

Инструкции по поддръжката на Аngelcare® 
• Запазете книжката с инструкции на подходящо място за 

да може да направите бърза справка при необходимост. 
• Вода, влага и щети причинени от топлина: Дръжте 

всички части на комплекта далече от вода (мивки, вани, 
басейни) и от уреди, които излъчват топлина (печки, 
радиатори). 

• Вентилация: Винаги поставяйте и двата уреда на равна 
повърхност, в изправена позиция и така че да може 
въздухът да преминава спокойно около тях. 

• Почистване: Преди всяко почистване разскачете 
уредите. При никакви обстоятелства не ги потопявайте 
във вода. Използвайте сух парцал, без почистващи или 
разтварящи препарати. За да почистите от прах, 
избършете с кърпа, предварително напръскана с 
антисептично средство. 

• Поставете така Вашият Angelcare® бебефон, че да не 
е застрашен от падащи предмети.  

• Винаги махайте батериите от бебефона и изключвайте 
адапторите от мрежата, когато не го използвате по-дълго 
време.  

 

 
Разрешение на възникнали проблеми при работа с Аngelcare® наблюдател 

Проблем Възможни причини Разрешение 

 
Няма пренос на сигнал 

1. Уредите са прекалено отдалечени един от 
друг. 

2. Батериите са изтощени или неправилно са 
поставени. 

3. Не са включени правилно адаптерите в 
електрическата мрежа или контактите са 
повредени. 

4. Единият от уредите не е вкючен. 
5. Чувствителността на микрофона е прекалено 

намалена. 

1. Преместете приемника по-близо до 
предавателя. 

2. Проверете или поставете нови батерии. 
 
3. Проверете връзките или включете в друг 

контакт. 
 
4. Убедете се, че сте включили и двата уреда. 
5. Проверете настройката на чувствителността 

на микрофона. 
 

Индикаторът, за 
захранване на 
предавателя не свети 

1. Не са включени правилно адапторите в 
електрическата мрежа или контактите са 
повредени. 

2. Уредът при детето не е включен. 
 

1. Проверете връзките или включете в друг 
контакт. 
 

2. Преместето лявото крило в позиция включен 
(нагоре). 
 

Приемникът е 
включен, но на екрана 
има само  „- -„  

 
1. Не е включен уреда при детето. 

 

 
1. Включете уреда в детската стая. 

Много слабо приемане 
на сигнала. 

1. Двата уреда са далеч един от друг и 
функцията за сигнализиране „извън обхват” 
е изключена. 

2. Единият или и двата уреда са поставени 
близо до масивен  метален предмет. 

3. Единия или двата уреда не са в изправено 
положение. 

4. Батериите са слаби. 
 

1. Включете индикаторът „извън обхват”, както е 
показано в упътването. Приближете двата 
уреда. 

2. Сменете позицията на единия или на двата. 
 

3. Поставете ги в изправено положение, извън 
зоната на достъп на бебето . 

4. Сменете батериите или презаредете 
родителския уред. 
 

Смущения или намеса 
в сигнала. 

1. Избрания канал не е свободен. 
2. Родителския уред улавя технически 

смущения (напр. от телевизор и др.). 
 

1. Изберете друг канал според указанията. 
2. Преместете извън зоната на смущения. 
 

 Микрофония 1. Двата уреда са прекалено близко един до 
друг. 

1. Раздалечете ги поне на 3м един от друг. 
2. Намалете силата на звука на родителския 

уред. 
 Няма 
 мощност 

1. Батериите са слаби или не са правилно 
поставени. 

2. Наблюдателят не е включен. 

1. Проверете или сложете нови батерии. 
 

2. Уверете се, че уредът е включен. 



Гаранционни условия: 
Гаранционната поддръжка на Angelcare® е предоставена от „Бебелан” ООД. Всеки закупеният от Вас продукт има гаранция една 
година от датата на покупката. При възникване на функционален проблем през тази година, който не е свързван с неправилно 
използване, Бебелан ООД Ви гарантира поправяне или заменяне на продукта без заплащане. 
 

В случай на рекламация: 
1. Свържете се с БЕБЕЛАН ООД на посочените координати и обяснете проблема. 
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 дадени в приложеното упътване на български език; 
• удряне, падане, притискане и други механични действия по уредите и кабелите; 
• излагане на влажност или пряка слънчева светлина; 

 

Срокът за отговор по всяка рекламация тече след получаването на всички части на повредения уред в офис-София на БЕБЕЛАН. 
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 адаптори. 
Важно: Аngelcare® Набюдател е персонален продукт.   
 
 
Други продукти на Angelcare® , с които бихме желали да Ви запознаем: 

 
Angelcare Captiva® - революционна система за съхранение на 

употребени пелени 
 
Голямата иновация на Captiva® е разработената от Angelcare 7-слойна торба. Тя е 
изработена от седем свръхтънки слоя полипропилен с имплантиран кислород помежду 
им. За разлика от обикновенните пликове за боклук, тази уникална торба заключва 
всички неприятни миризми в себе си и не им позловяла да излизат навън. Познатите 
методи с поддтискане или ароматизиране не са удачни за използване при новородени.  

 
 

За това, ние не казваме „Captiva® мирише хубаво”, 
защото тя просто „НЕ МИРИШЕ”. 

 

 

Captiva® е проектирана за употреба в затворени помещения. Красивият външен вид ще ви 
позволи да я използвате на видно място в детската, хола или спалнята.  

• не харчете пари за ароматизатори, които са вредни за вашето дете;  
• не излизайте навън за всяка използвана пелена; 
• не натоварвайте кухненските си кошчета с допълнителен аромат 
• не правете терасите си неизползваеми. 

 
Изключително лесна употреба: 
Просто избутайте добре сгънатата използвана пелена през челюстите на Captiva® и 
забравете за неприятните миризми. 
  

 
В Captiva® Вие можете да съберете до 28 пелени за новородено.  
След това трябва да я изпразните и заредите отново.  
Всеки пънител от уникалният материал ще Ви бъде достатъчен за 6 зареждания. Това са 
общо 168 добре сгънати пелени за новородено. Закупувайки продукта, Вие получавате 
един пълнител в комплекта.   

пълнител за CAPTIVA 
седемслойна система 

 
Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, посетете www.angelcare.bg или се свържете с нас! 

 
Благодарим Ви, че се доверихте на Angelcare® !!! 

 
 
 
 представител за България: 

БЕБЕЛАН ООД  гр.София 
бул. Ботевградско шосе №247 

София:  02 / 9424 640 
Варна: 052 / 50 26 26 
Плевен: 064 / 803741 

www.angelcare.bg 

http://www.angelcare.bg/
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