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Angelcare® – Модел АС1120 
Монитор за видео и звуково наблюдение  
 
Запазете книжката с инструкции на подходящо място за да може да 
направите бърза справка при необходимост. 
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- Моля прочетете внимателно тези инструкции и предупреждения, 

преди да използвате този продукт 

- Този продукт не е играчка,  пазете го през цялото време от достъп на 

деца 

- Продуктът може да бъде използван от деня на раждане. 

Внимание:  Уредът изисква да бъде сглобен от възрастен 

                      Пазете малките части от децата, когато сглобявате уреда  

 

Необходими части, които не са включени в комплекта 

- кръстата отверка 

- 3 бр. ААА обикновени /незареждащи се/ батерии, които да поставите в гнездото в задното 

част на уреда при бебето, в случай на прекъсване на захранването. 
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Предупреждения 

•••• Батерии 

- Трябва да използвате само презаредими батерии за Приемника. Не поставяйте 
алкални батерии или ще увредите уреда.  
- Презаредимите батерии, включени в този комплект, трябва да се подменят с нови 
на всеки 2-3 месеца 
- Не оставяйте презаредимите батериите в уреда, ако няма да го използвате за 
дълъг период 
- Изтощените батерии изхвърляйте на определените за това място 

•••• Внимание 
- Този продукт не замества директното наблюдаване на Вашето бебе 

- Неспазването на инструкциите за употреба и настоящите предупреждения, може 
да доведе до сериозни наранявания и дори смърт. 

- Този продукт е създаден за наблюдение на Вашето бебе. Използвайки видео 
монитора, Вие трябва да осъществявате наблюдението над дете си за неговата 

пълна безопасност. Подсигурете се, че и предавателя и приемника работят 

правилно и са в обхват. 

- Този продукт не замества директното наблюдаване на Вашето бебе. 
Проверявайте активността на детето на равни интервали от време. Наблюдението на 
преждевременно родените или на тези, които са заплашени от някакъв риск, трябва 
да се извършва единствено чрез помощта на лекар или друг здравен 
професионалист. 
 

Важни инструкции за безопасност 

 
1. Инсталиране и позициониране 

•••• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Предавателя или Приемника, ако те са били изпускани 
или повредени. 

•••• Винаги поставяйте и двата уреда на равна повърхност в изправено 
положение, подсигурявайки им добра вентилация. 

•••• ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ! – Внимавайте всички кабели да са извън 
досег на бебето/детето. Не използвайте удължители или други кабели. Не 
поставяйте Уреда при бебето (Предавател) в бебешкото легло или местата 
за игра на детето. 

2. Вентилация 
• Подсигурете правилна вентилация на уредите, когато са включени. Не 

покривайте Предавателя или Родителския уред (Приемник) с предмети, като 
одеяла и др. Подобни. Не поставяйте в шкаф или подобно място, което може 
да заглуши звука или да попречи на свободната вентилация на уреда. 

3. Кабели 

 
• ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ! – Внимавайте всички кабели да са извън 

досег на бебето/детето. Не използвайте удължители или други кабели. Не 
поставяйте Уреда при бебето (Предавател) в бебешкото легло или местата 
за игра на детето. 

• Внимавайте за целостта на кабелите. Не позволявайте да бъдат настъпвани с 
предмети. 

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда, ако кабелите или захранващия кабел  са 
повредени. 

4. Вода, Влага и опасност от прегряване 
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• Не поставяйте никоя от посочените части: Предавател, Приемник,  
зарядното или адапторите във вода или друга течност. Почиствайте само със 
суха кърпа 

• Не поставяйте уредите близо до вода или влага. Не използвайте 
Предавателя на открито. Не използвайте Предавателя в близост до мокри 
места като вана, душ, мивка, басейн или мокро помещение. 

• Пазете Предавателя от източници на топлина като камини, радиатори, печки 
или телевизори и др. Подобни уреди. Топлината може да увреди уреда или 
електрониката. 

• 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. 

ВНИМАНИЕ: Този продукт не е играчка. 
 
Не използвайте Предавателя ако: 

• Захранващия кабел или щепсела са повредени 
• Уредът е в контакт с течности 
• Уредът е падал или повреден 

 
5. Захранване 

• Използвайте само AC адаптора, приложен с Вашия монитор. Не използвайте 
адаптора с други уреди. 

• Когато откачвате АС адаптора от Предавателя, се подсигурете, че е на 
позиция „OFF“, защото в противен случай уредът ще превключи на режим 
батерии, ако са инсталирани. 

 
6. Батерии 

• Заредете батериите 10 часа преди първа употреба. 
• Използвайте само AAA(LR03) презаредими батерии и/или АС адаптора за 

Приемника 
 
7. Съставни части 

• Внимателно сглобете уреда, така, че той да не се разпадне при употреба на 
своите съставни части. 

• Не отваряйте никоя от посочените части: Предавател, Приемник, зарядното 
или адапторите. Няма части, които са достъпни за потребителска поправка. 
Съществува риск от електрически удар, пожар или смърт. 

 
8. Почистване и период на неизползване на уреда 

• Бъдете сигурни, че сте изключили от тока уреда преди почистване. Не 
поставяйте никоя от посочените части: Предавател, Приемник,  зарядното 
или адаптерите във вода или друга течност. Почиствайте само със суха кърпа 
против прах. Не впръсквайте уреда директно с препарати/спрейове за 
почистване. 

• При дълги интервали на неупотреба, изваждайте батериите от уреда и 
изключвайте АС адапторите. 
 

Съвети за подобряване на приемането 
• Angelcare® монитор 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.  

• Пазете Предавателя от източници на топлина като камини, радиатори, печки 
или телевизори и др. Подобни уреди. Топлината може да увреди уреда или 
електрониката. 
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• 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 

••••  Уверете се, че всички възможни източници са елиминирани, преди 
употребата на Angelcare® монитор.  

•••• Антената, използвана от Предавателя трябва да бъде поставена така, че да 
подсигури минимум 20 см. Отстояние от хората или да не влиза в контакт и 
обсега на други антени или предаватели. 

 

Характеристики и компоненти 

 
Уред при бебето 
(Предавател)   
1. Практична успокояваща нощна светлина 
2. Ляво Крило – бутон за включване/изключване на предавателя 
3. Дясно крило – бутон за включване /изключване на нощната лампа 
4. Видео камера 
5. 4 Инфраред Leds за нощно наблюдение 
6. LED индикатор – зелен – при включен уред 
   LED индикатор  - червен – когато батерията е изтощена 
 7. Микрофон 
 
Заден поглед на предавателя 
1. Говорител 
2. Вход за AC Адаптор кабел (включен)  
3. Въртящ се бутон за настройване на ъгъла на наблюдението 
4. Гнездо за поставяне на батериите, които не са включени в комплекта, в случай на 
прекъсване на тока. 
 
Родителски уред  
(Приемник) 
 
1. LCD тач скрийн екран 
2. Удобна скоба за закачване на колан 
3. Бутон за включване/изключване на приемника 
4. Бутон за контрол на звука 
5. Бутон за говорене 
6. Микрофон 
7. Говорител 
8. Зарядно 
 
Заден поглед на зарядното на  приемника 
1. Зарядно 
2. Вход за AC Адаптор кабел (включен) 
3. Отделение за батериите (поставете 3 AAA презаредими батерии – включени) 
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Инсталиране на Аngelcare®видео монитор АС1120 
А. Инсталиране на Родителския уред (Приемник) 
 
1. Махнете клипса за колан, отвийте с помощта на отвертка задния панел на 
уреда и поставете 3 ААА NIMH презаредими батерии в приемника, които са 
включени в опаковката. Не използвайте обикновени алкални батерии за този 
уред! 
2. Свържете втория 7.5V адаптор със зарядното устройство на родителския уред 
и го включете в елекрическата мрежа. Преди първата употреба на уреда 
приемникът трябва да бъде зареждан в продължение на 10 часа без прекъсване. 
 
3.  Бутон за включено/изключено За да включите Приемника, трябва да 
натиснете и задържите Бутонът за включено/изключено за 2 секунди.  
4. Когато включите Приемника, ще видите снимка А на екрана, която ще се 
превърне в изглед В. Когато уредът при детето е изключен, изглед С ще се 
появи на Приемника и той автоматично ще се изключи след 1 минута. В този 
случай трябва първо да включите Предавателя и после Приемника отново.  

 
В. Инсталиране на Уред при бебето (Предавател) и проверка на кабелите 
 
1. Поставете 3 ААА обикновени батерии в предавателя (в случай на прекъсване на 
захранването) 
2. Свържете кабела на единия 7.5V адаптор с предавателя и го включете в 
електрическата мрежа в детската стая.  
3. Натиснете и задръжте лявото крило на уреда за 2 секунди, за да включите уреда. 
 
Важно: Разстоянието между леглото и мястото, където сте поставили приемника 
трябва да е поне 1м 
 
4. Прекарайте кабелите на адаптора, така че Вашето дете да не може да ги докосва 
или играе с тях. 
5. Предавателят трябва да гледа към креватчето на Вашето дете. Уредът при бебето 
може да бъде инсталиран към всеки един стандартен трипод, който не е включен в 
този комплект. 
6.  С помощта на Въртящия бутон от задната част на Предавателя, настройте ъгъла 
на наблюдението 
 
Важно предупреждение:  

• ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ! – Внимавайте всички кабели да са извън 
досег на бебето/детето. Разстоянието между леглото и кабелите, трябва да е 
поне 1м. Не използвайте удължители или други кабели. Не поставяйте 
Уреда при бебето (Предавател) в бебешкото легло или местата за игра на 
детето. 

 

Тестване на Аngelcare®видео монитор АС1120 
• Тествайте Вашия Angelcare® Наблюдател преди първата употреба, както и на 

определени периоди след това, за да сте сигурни, че функционира правилно. 
• Вашият Angelcare® Видео монитор може да бъде използван със заводските си 

настройки или вие можете да ги промените в менюто. 
• Винаги използвайте презаредими батерии за Родителския уред.  

 
 

1.  Проверка на звука  
 



6 | P a g e  

 

Превключете родителския уред на функция „SOUND Only”. Нека някой да говори 
близо до детския уред, или поставете радио в близост до него. Трябва да чуете 
звука в родителския уред. Ако не чувате звука, обърнете се към „Разрешение на 
възникнали проблеми”. 
 
2. Проверка на Батериите 
 
Уверете се, че батериите и в двата уреда са изрядни, като ги тествате за работа без 
да са включени двата адаптора. Ако при включване, зелената светлина за 
захранването на детския уред не свети, трябва да подмените батериите в него. Ако 
при включване, екрана на родителския уред не просветва и не се виждат иконите на 
настроените функции, уредът трябва да се презареди. 
 
 

Настройки Главно меню – Родителски уред 

 

Инструкции 
Важно: Натискайте ОК иконата, за да запаметявате всички промени в 
настройките, които правите в главното меню. 
Когато екранът не се използва за една минута, той автоматично ще даде видео 
образ. В този случай, ако сте правили някакви промени, те няма да бъдат 
запаметени. 
Забележка: Когато използвате Главното меню, звуковия пренос на сигнал и образ от 
Предавателя към Приемника е временно неактивен. 
За да влезете в Главното меню – докоснете Меню иконата, която е 
ситуирана в долния десен ъгъл на екрана. 
 
1.1 Звук 
Преносът на звук от Предавателя може да бъде включен и изключен. 
1. Натиснете „Звук“ (Sound) иконата, за да активирате или деактивирате. 
2. После наситнете OK, за да потвърдите настройката. 

• Нагласяйте нивото на звука чрез бутоните за увеличаване на звука „+“ или 
намаляване на звука „-“. 

• Натиснете и задръжте бутонът „-“ (намаляване на звука) за най-малко 2 
секунди, за да включите MUTE функцията на звука. 

• Натиснете и задръжте TALK-BACK бутона, ако искате да говорите на своето 
бебе/дете. 

Важно: Когато сте включили: MUTE опцията, ще ви се появи „Х“ икона на 
горния обозначител от икони. 
 
1.2 Видео 
Функцията „Видео“ е активирана при закупуване на Вашия Angelcare® Наблюдател. 
Ако желаете да дезактивирате тази функция, натиснете последователно „VIDEO“ 
иконата и след това OK, за да запаметите направената промяна в настройката. 
1. „VIDEO“ иконата ще се появи на LCD екрана, когато видео функцията е в режим 
OFF – изключена. 
2. За да възобновите видео функцията, натиснете „MENU“ иконата в десния долен 
ъгъл на екрана за да влезете в Главното меню, след което докоснете VIDEO иконата. 
3. За да запаметите направената настройка, натиснете OK. 
 
1.3 Таймер      
Натиснете иконата „TIMER“ от Главното меню, за да включите тази функция на 
Вашия Angelcare® Наблюдател. 
1. Екранът ще покаже стаята на вашето бебе/дете и таймера. 
2. Таймерът ще започне от 0:00 (0 часа и 00 минути) и може да работи до 5 часа и 
59 минути. 
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3. След като стигне 5:59, той ще спре да отброява и ще изчезне от видео дисплея. 
Важно: Когато изключите Родителския уред, таймерът автоматично ще се 
рестартира и ще се изключи. 
 
1.4 Температура 
Температурата на бебешката стая можете да проследявате на горния обозначител от 
икони на екрана. Ако желаете да бъдете уведомени при промяна на температурата в 
стаята, дали е твърде висока или ниска, трябва да включите опцията „Аларма 
температура“. Ако има промени в зададената от вас температура, ще чуете 4-ри 
последователни писукания на всеки 4 секунди и в центъра на LCD екрана ще се 
покаже иконата за „Аларма температура“. 
 
Натиснете иконата „Термометър“ от Главното меню, след което чрез „+“ или „-“ 
изберете исканите от вас градуси.  
1. Максималната температура е между 15 и 32 градуса Целзий/ 59 и 90 градуса 
Фаренхайт. 
2. Минималната температура е между 5 и 20 градуса Целзий/ 41 и 68 Градуса 
Фаренхайт 
3. Допустимата граница между минимална и максимална температура е 4 Градуса 
Целзий / 7 градуса Фаренхайт. 
 
Звук за грешка ще чуете, ако се опитвате да настройвате по-голяма граница между 
минимална и максимална температура. 
 
4. Натиснете иконата в левия долен ъгъл на екрана, за да промените 
температурната скала на Фаренхайт или на Цлезий. Скалата, която сте избрали ще 
се покаже над иконата. 
5. Ако сте включили функцията „Аларма температура“ „ON“, думата „ON“ ще се 
появи над иконата за аларма и термометър ще видите на горния обозначител от 
икони на видео екрана. 
6. За да запаметите направената настройка, натиснете OK. 
 
Важно: Ако температурата падне под 0 Градуса Целзии (32 Градуса Фаренхайт) или 
е по-висока от 45 Градуса Целзии (113 Градуса Фаренхайт), ще се изпише на горния 
обозначител от икони на видео екрана LO (ниска) или HI (висока) вместо да се 
показва температурата в стаята на бебето/детето. 
 

Настройки Под- меню – Родителски уред 

 

Инструкции: 
Важно: Натискайте ОК иконата, за да запаметявате всички промени в 
настройките, които правите в Под-менюто. 
Когато екранът не се използва за една минута, той автоматично ще даде видео 
образ. В този случай, ако сте правили някакви промени, те няма да бъдат 
запаметени. 
Забележка: Когато използвате Под-меню, звуковия пренос на сигнал и образ от 
Предавателя към Приемника е временно неактивен. 
За да влезете в Под-менюто – докоснете Под-Меню иконата, която е 
ситуирана в долния десен ъгъл на Главното меню на екрана. 
 
2.1 Настройки Скрийн Сейвър – Screen Saver 
Опцията Screen Saver може да се пуска ръчно, чрез натискане на бутона за 
включване на Родителския уред или да се настрои на автоматичен режим. 
1. Натиснете „SUBMENU“ иконата. 
2. Натиснете „Screen Saver“ иконата, за да изберете автоматичен режим. 
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3. Натиснете „-“ или „+“, за да избере 5,10,15 или 20 секунди, това ще е забавянето 
преди на екрана да се включи Screen Saver режим. Вие може да изберете OFF, което 
означава, че няма да има такова забавяне за включване на коментирания режим по-
горе. 
4. Натиснете OK за потвърждение и се върнете към Главното Меню. 
5. Когато видеото е в режим Screen Mode, „Screen Saver“ иконата ще се появи по 
средата на екрана. Натиснете иконата, за да се върнете обратно до камера опция. 
Важно: Не натискайте бутона за включено/изключено за повече от 2 
секунди, тъй като това ще изключи Родителския уред. 
 
2.2 „VOX“ настройки 
Vox функцията е звуковото приемане – voice activated mode. Чувствителността на 
микрофона може да бъде настроена по следния начин: Ниската Vox чувствителност 
на микрофона означава, че звукът от бебешката стая трябва да бъде по-силене, за 
да бъде предаден до Родителския уред. 
1. Натиснете Под-менюто иконата. 
2. Натискайте бутонът за чувствителност на микрофона до желаното ниво от ниво 1 
– най-ниско до ниво 2 – най-високо. 
3. Натиснете OK за потвърждение и се върнете към Главното Меню. 
 
2.3 Настройки Аларма 
1. Натиснете Под-менюто иконата. 
2. Натиснете ALARM иконата. 
3. Можете да изберете една от трите алармени функции:  
- Звукова Аларма;  
- Звукова аларма и вибрация; 
- Само вибрация. 
Символът, който изобразява вашия избор, ще се появи отгоре над ALARM иконата.  
4. Натиснете OK за потвърждение и се върнете към Главното Меню. 
Важно: При избор на функцията „Само Вибрация“, алармата няма да се чува на 
Родителския уред, но ще звучи на Предавателя – Уред при бебето/детето. Когато 
зареждате Приемника – Родителския уред, функцията „Само вибрация“ ще се 
деактивира и ще премине в режим „Звукова аларма“. По времето, през което 
извършвате настройки, звуков сигнал не се предава до Приемника. Освен това 
Алармата и Уведомленията през този период също са изключен. 
 
2.4 Батерии – капацитет 

•••• на горния обозначител от икони на LSD екрана се намира и иконата, която 
показва капацитета на батерията – дали е празна, пълна. 

•••• когато капацитета на батерията е нисък – Родителският уред ще издава 
предупредителен сигнал всеки 15 секунди, за да покаже, че батериите 
траябва да бъдат заредени. 

•••• въпреки, че батерията може да е на 1/3 от своя капацитет и тя да изпълнява 
нормално всички свои функции, препоръчително е да заредите батериите до 
тяхната цялост (А). 

•••• пълно зареждане на батериите се постига при минимум 10 часа непрекъснато 
зареждане на Родителския уред поставен в зарядната люлка. 

•••• докато зареждате Родителския уред, Батерия иконата ще се променя, както е 
оказано (В) 

2.5 настройки ключов тон 
1. За да деактивирате ключов тон звук, натиснете иконата Key Tone 
2. Изберете On или Off 
3. Натиснете Ок, зада потвърдите и се върнете в Главното меню. 
2.6. Връзка между уредите 
���� Антена иконата, изобразена на LSD екрана, показва силата на връзката с 

Уреда при бебето. 
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���� Когато връзката между двата уреда се загуби, на екрана  на Родителския 
уред ще появи иконата Извън обхват (Out Of Range) 

���� На горния обозначител от икони, ще се пояни иконата Загубена връзка (Lost 
Icon) 

 
В случай, че връзката  между двата уреда е напълно изгубена, може да 
следвате следните стъпки, за да я възстановите. 

1. Уверете се, че двата уреда са изключени. 
2. Включете Уреда при бебето. 
3. Натискайте и отпускайте лявото крило на Уреда при бебето 4-ри пъти. Нощната 

лампа ще се включи. 
4. Включете Родителския уред. Ще се пояни син екран с иконата „Изгубена връзка“ 

на горния обозначител от икони. 
5. Докато натискате бутонът за говорене от дясната страна на Родителския уред, 

натиснете и отпуснете бутонът за вклюване/изключване от другата страна на 
уреда.  

6. Ще се появи на екрана на Приемника иконата за връзка. 
7. Натиснете иконата за уредът при бебето 1, след това изберете +, и на края 

натиснете “Х”. 
8. Ще се появи видео на екрана на родителския уред, което означава, че връзката 

успешно се е възстановила. 
 
3. Допълнителни функции 
3.1. Инфраред нощно наблюдение 
Чрез 4-рите вградени инфраред LED светлини се постига по-добро изображение на 
детето на Родителския уред, когато в стаята, където е предавателя няма достатъчно 
светлина. Предаваното изображение на Родителския уред е в черно- бяло, когато се 
използва тази функция за наблюдение на детето. Функцията Vision mode е винаги в 
режим Auto, когато включите Родителския уред. Натиснете иконата Night vision, за 
да разгледате трите възможни типа за наблюдение. 
1. AUTO: Когато няма достатъчно светлина в стаята на детето, инфраред LED 

функцията се включва автоматично. Времето за предаване на изображението 
отнема 20 секунди. 

2. ON: Инфраред LED светлините са включени през цялото време. 
3. OFF: Инфраред LED светлините са изключени през цялото време. 
 
Иконата „Луна“ се появява, когато инфраред LED светлините са включени. 

 
3.2. Функция Зумиране 
1. Натиснете Иконата ZOOM, която се появява на видео дисплея, долу в ляво, за да 
влезете в режим ZOOM. 
2. В ZOOM режима, видео дисплея се уголемява два пъти на нормалния размер и 
менюто с иконите се скрива. 
3. Ще се появат четири стрелки на LCD екарана. За да уголемите някоя част от 
наблюдавания образ, натискайте по посока на съответната стрелка. 
4. За да се върнете в нормално видео изображение, натиснете ZOOM иконата 
отново. 
3.3. Бутон за говор. 
Бутонът за говор позволява да успокоите Вашето бебе, докато стигнете до стаята, 
или да комуникирате/ напътствате човека, който се грижи в този момент за детето. 
1. Натиснете и заддръжте Бутона за говор и приказвайте. 
2. Отпуснете бутона, за да спрете комуникацията. 
 
Разрешение на възникнали проблеми: 
Няма пренос на сигнал 

���� Приближете Приемника, колкото е възможно по-близо до Предавателя. 
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���� Проверете/заменете батериите или заредете Родителския уред. 

���� Проверете кабелите/връзката или сменете контакта, който използвате в 
момента. 

���� Уверете се, че и двата уреда са включени. 

���� Проверете на горния обозначител от икони на Родителския уред, дали мониторът 
не е в режим "MUTE" вместо "ON". Обърнете се към секцията Главни настройки 
Звук, за да промените режима. 
 

Индикаторът (зелената лампа) не свети на Уреда при бебето 

���� Проверете кабела/връзката или сменете контакта, който използвате в момента. 

���� Натистете и заддръжте лявото крило за 2 секунди, за да включите Предавателят. 
 
Слаб прием 

���� Приближете двата уреда. 

���� Променете позицията на единия или на двата уреда. 

���� Поставете уредите на плоска, равна и гладка повърхност, далече от 
възможността Вашето дете да достигне уредите. 

���� Заменете батериите или заредете Приемника. 
 
Смущения - електрически или от други монитори, мобилни телефони и т.н. 

���� Завъртете Родителския уред или го преместете по надалече от източника на 
смущението. 

 
Обратна връзка ( чуващи се високи шумове на Уреда при бебето, които 
идват от родителското тяло ) 

���� Раздалечете повече двата уреда един от друг( поне на три метра) 

���� Намалете звука на Родителския уред 
 
Екранът на Родителския уред е черен (Родителския уред е изключен ) 

���� Вкючете Родителския уред отново, като натискате и заддръжате бутона за 
включване/ изключване за 2 секунди. 

���� Заменете батериите или заредете Родителския уред. 
 
Ако срещнете проблем не споменат в този наръчник, моля не връщайте 
уреда в магазина, от който сте го закупили. Ако продукта не покрива 
вашите представи или имате още въпроси, моля обърнете се към 
Дистрибутора на продукта за Вашата страна. 
Ние може да имаме лесни решения за Вашия проблем. 
 

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. 
БЕБЕЛАН ООД  
Гр. София, бул. Ботевградско шосе № 247 
Тел: 02/9424638; имейл адрес: office@bebelan.bg 
 

 
2. Ние ще Ви упътим как и къде да върнете продукта. 
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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. Моля не връщайте уреда в 
магазина, от който сте го закупили. Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, 
моля свържете се с дистрибутора за Вашата страна. 
 
Заводски настройки и технически спецификации 
Звуков режим…………………………………………………………………….…ON 
Камера…………………………………………………………………………….……ON 
Ниво звук на Приемника………………………………………Ниво 3 от 6 
Ниво VOX (чувствителност на микрофона)………. Ниво 2 от 4 
LCD……………………………………………………………………………………….ON 
Скала Температура…………………………………………………..…Целзий 
Таймер…………………………………………………………………………………OFF 
Аларма на Температурата…………………………………………………OFF 
Горна Граница на Алармата за Температура……………….30˚С 
Долна Граница на Алармата за Температура……………….19˚С 
Режим Аларма……………………………………….Само Зукова Аларма 
Нощен Изглед…………………………………………………….Автоматичен 
Обхват: до 200 метра 
Брой канали: Европа: 64 канали, Америка/Канада: 19 канала 
Захранване: 3 ААА алкални батерии (не са включени) или 7,5V AC адаптор за 
Предавателя. 3 ААА презаредими батерии и 7,5V AC адаптор за зареждаемата 
основа на Приемника. 
Внимание: За да избегнете риск от електрически удар, на излагайте този продукт 
на вода и влажност. 
Опасност от повреждане на уреда при неправилно поставени батерии. Батериите 
включени в комплекта: 3 ААА NIMH презаредими батерии, произведени от GPI 
INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) и от HIGHPOWER TECHNOLOGY 
CO.,LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). Тези батерии могат да бъдат заменяни 
единствено само от 3 ААА NIMH презаредими батерии. 
Батерии: 
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно 
- Не използвайте алкални, стандартни (карбоново-цинкови), или презаредими (Ni-
Cd, NIMH, и т.н) батерии едновремнно. 
Трансмисия: Преноса на звук и картина между Предавателя и Приемника е на 
2,4GHz честота. 
 
UK-Malta-Cyprus-Singapore 
Използвайте само Аngelcare® оригинално захранване – модел номер TO7505B002 
Европейски съюз 
Използвайте само Аngelcare® оригинално захранване – модел номер TO7505V002 


