УПЪТВАНЕ
•
•
•
•

Angelcare

модел AC601

Моля пазете това упътване
Моля прочетете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА и ИНСТРУКЦИИТЕ внимателно преди да използвате този
продукт
Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни повреди или унищожаване на
уреда.
Сензорните подложки не са проектирани за използване от възрастни или деца над 2 години.

ВНИМАНИЕ
Инсталирането на уреда трябва да се извърши от възрастен.
Пазете малките части далеч от детето по време на инсталирането на уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ ВИ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТТА ДЕТЕТО ДА БЪДЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
НА ВЪЗРАСТНИ. Продукта е проектиран да Ви помага при наблюдението на вашето дете.
Наблюдението на недоносени бебета, както и такива, които се считат за рискови винаги трябва да
бъде извършвано от лекарски специалист. Този продукт не е разработван да се използва като
медицинско оборудване.
2. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО – Детето може да се задуши в кабелите на продукта. Така поставете
кабелите на Адаптера и на Сензорните Подложки, че те да не се достигат от деца. НИКОГА НЕ
ПОСТАВЯЙТЕ Родителския уред в леглото на бебето. Поради рискът от задушаване, не поставяйте
Родителския уред на разстояние по-малко от 1 метър до леглото. Никога не използвайте
удължители или адаптери, различни от приложения.
3. Нагласете кабела на Сензорната подложка само под матрака, така, че да не може да бъде
достигнат от детето
4. Не докосвайте накрайника на Електрическия Адаптер докато той е включен в електрическата
мрежа.
5. Винаги проверявайте дали и двата уреда (Родителският и Предавателя) са в изправност и са в
обсег един с друг. Тествайте монитора преди да го пуснете в употреба, периодично и след
промяна на местоположението му.
6. ВИНАГИ проверявайте детето веднага след включването на алармата.
7. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ монитора близо до източник на влага или теч (като мивка или канализация).
8. Пазете монитора далеч от източници на топлина (като печки, радиатори)
9. ВИНАГИ поставяйте Родителския уред и Предавателя на плоска повърхност, в положение
„изправен“, като подсигурите подходящо охлаждане. Не го поставяйте върху диван, легло или
фотьойл, където може да не се вентилира достатъчно.
10. Монитора използва радиовълни да пренася сигнала. Родителският уред може да прихване
сигнали или смущения от други подобни уреди, намиращи се в близост. Вашият предавател може
да бъде прихванат от други устройства. За да запазите вашето лично пространство, препоръчваме
да поставяте и двата уреда в положение OFF, когато не ги използвате. Ако имате съмнения или
има смущение в сигнала, променете каналите и на двата уреда.
11. Този уред не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него
12. Този продукт съдържа малки части. Изисква се сглобяване от възрастен. Моля подходете с
внимание докато сглабяте и инсталирате уреда, така, че да не попадат малки части в ръцете на
деца.
13. Използвайте и съхранявайте монитора на температури между 100С и 400С.
14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ - Използвайте само AAA RECHARGEBLE (презареждащи) батерии
за Родителския уред. НЕ СМЕСВАЙТЕ използвани и нови батерии. НЕ СМЕСВАЙТЕ алкални и
стандартни батерии. Поставяйте батериите с правилно поставени поляритети. Внимавайте да не
свържете терминалите „на късо“. Винаги използвайте предоставеният адаптер. Извадете
батериите ако няма да използвате продукта за дълго време или заряда на батериите е изхабен.
Презареждайте батериите в подходящи устройства под наблюдението на възрастен. Пазете
батериите от достъп на деца.
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ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1) Прочетете тези инструкции преди да използвате уреда.
2) Запазете тези инструкции за да можете да се обърнете към тях за в бъдеще.
3) Обръщайте внимание на всички предупреждения в тези инструкции или сигнали на нередност,
показани от уреда
4) Следвайте надлежно всички указания за употреба в тези инструкции.
5) Не използвайте монитора в близост до вода. На пример до вани, мивки, душове, във влажна
среда, на открито по време на роса или дъжд или близо до басейн. Уредът, включително и
подложките трябва да се пазят от всякакви течности.
6) При почистване, изключете всички кабели от Родителския уред, Предавателя и Адаптера.
Използвайте само суха кърпа. Недейте да потапяте частите в течност или да пръскате по тях с
почистващи продукти. Сензорните подложки се почистват с леко навлажнена кърпа с мек
детергент.
7) Не блокирайте отворите за вентилация на уредите. Внимавайте да не увивате или завиете
Предавателя или Родителския уред с текстилни материали. Не поставяйте уредите в шкафчета или
чекмеджета, които могат да блокират сигнала или заглушат алармата.
8) Не използвайте уредите в близост до източник на топлина, като радиатор, печка, усилватели,
телевизори. Нагряването може да провери електронните компоненти.
9) Пазете от нараняване кабелите, свързващи частите на монитора. Поставете ги по начин, по който
да са сте сигурни, че няма да се спънете в тях, няма да бъдат настъпвани или затиснати от мебели.
Обърнете внимание на точките в които кабелите се свързват с уредите.
10) Използвайте само приложените и специфицирани от производителя аксесоари и батерии.
Поставяйте уредите само на плоска и стабилна повърхност. При падане на някой от уредите има
опасност да нарани детето или родителя, както и да се причини сериозна повреда. Не се
препоръчва окачването на стена.
11) По време на гръмотевични бури изключете Предавателя от електрическата мрежа.
12) Не правете опит да поправяте сами някой от уредите на Монитора. Това би довело до отпадане на
гаранционните условия, както и можете да пострадате от токов удар.
13) Ако решите да подменяте части на уреда, това може да доведе до токов удар, пожар или
нараняване.
14) Настоящият Монитор на движение и звук е направен да подпомага, а не да замества родителския
контрол върху бебето. Моля използвайте го единствено с тази цел.
15) Включвайте Монитора само към контакти с напрежение 220-240 волта.
16) Включването на много уреди към един контакт, може да доведе до претоварване на
електрическата верига и като резултат да възникне пожар.
17) Не пъхайте никакви предмети в отворите на уредите. Пазете уредите от пръски или попадане на
течност в тях. Това може да доведе до пожар, токов удар, както и до невъзвратимо унищожаване
на уреда.
18) В предавателя има вградена антена. По тази причина той трябва да се разположи на разстояние
минимум 20 см. от хора, както и да бъде в зона, в която има уреди с антени.
19) Предавателя не бива да бъде поставян в близост до високоволтови и високо натоварени силови
електрически кабели. Това би довело до невъзвратима повреда на електрониката.
20) ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ. Детето може да се задуши с кабелите на Адаптера, Предавателя и
Сензорните подложки. Никога не поставяйте Предавателя в леглото или на разстояние по-малко
от 1 метър от него. Убедете се, че детето няма как да достигне кабелите на тези уреди.
Използвайте само приложеният електрически Адаптер и се убедете, че контакта, към който е
свързан е изряден.
21) Не поставяйте родителския уред в близост до средства разпръскващи радиосигнал, (безжични
устройства или микровълнова фурна). Тези устройства могат да влошат качеството на сигнала.
22) Възможно е сензорните подложки да отчетат движение от източници, както от външни, така и от
стаята на Вашето дете, например: вентилатор, миялна или перална машина, висока музика и др.
Уверете се, че всички възможни източници на вибрация са изключени, преди употребата на
Аngelcare® монитора. Избягвайте контакта с бебешкото легло, когато уредът е включен. Всеки
източник на вибрации може да доведе до неотчитане на проблем с дишането на вашето бебе.
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Подсигурете се, че Сензорните подложки са поставени на твърда и равна повърхност, с
напечатаната страна нагоре. Може да се наложи настройка на нивото на чувствителност на уреда
(стъпка 5.1.) Ако леглото ви няма стабилно дъно, то поставете парче фазер, дебело поне 6мм и с
големина поне 33х33 см. на дъното. Поставете подложките върху фазера и матрака върху тях, като
внимавате свързващите кабели да не са достъпни за детето.
Уредът може да направи фалшиви аларми по няколко причини. Най често се случва, ако не сте
изключили Предавателя на позиция OFF след като сте взели бебето от леглото. Друга, честа
причина е неправилно поставяне на Сензорните подложки.

Предупреждения, касаещи батериите
23) Използвайте батерии само с уточнения в тези инструкции размер и тип. Има риск от експлозия
при неспазване на тази инструкция.
24) Използвайте само ААА презареждащи се батерии и/или АС адаптера от комплекта. В Родителския
уред трябва да използвате САМО презареждащи се батерии. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ алкални батерии за
Родителския уред. Те могат да му нанесат сериозни щети.
25) Заредете батериите за 15-часов период преди първата употреба. През този период монитора
трябва да бъде на позиция OFF.
26) НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ приложения адаптер с друго оборудване
27) При изключване на електрическия адаптер се подсигурете, че Предавателя е на позиция OFF. В
противен случай, Предавателя ще превключи на захранване от батериите (ако са инсталирани).
28) НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ презареждащи се батерии в Предавателя. Само алкални батерии за този уред.
29) Не излагайте батериите на огън. Това ще доведе до избухване. Проверете най-близкото място за
изхвърляне на използвани батерии.
30) При боравене с батериите, внимавайте да не дадете на късо двата полюса. Това може да се
получи примерно с метална гривна, връзка ключове.
31) Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са предназначени за това. Може да се получи
експлозия или теч на корозивен електролит.
32) Не се опитвайте да разглобите, натискате или нагрявате батериите. Пръски или теч на електролита
може да доведе до изгаряния на кожата или очите.
33) Ако и когато е необходимо, батериите трябва да бъдат заменени с нови от същият модел или
идентични (Размер и Волтове). Не смесвайте стари с нови батерии.
34) Внимавайте с полярността на батериите при поставянето им. Обърнатата полярност може да
причини изтичане на електролит или експлозия.
35) Отстранете батериите от уредите, ако няма да използвате продукта за повече от 30 дни, защото
батериите могат да потекат и да повредят продукта.
36) Отстранете и изхвърлете на обозначените места изхабени батерии, защото има голяма вероятност
да потечат и да повредят продукта. В случай на теч на батериите, трябва да ги отстраните
внимателно, използвайки предпазни ръкавици.
37) Не съхранявайте продукта и/или батериите доставени в комплекта в среда на висока температура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
38) Всички неоторизирани промени в уреда ще доведат до отпадане на гаранцията
39) Това оборудване е тествано и покрива изискванията за Клас В дигитални устройства, заложени в
Глава 15 на FCC Правилата. Тези изисквания са създадени за да гарантират разумна защита срещу
смущения в ради-излъчването в жилищна среда. Това оборудване генерира, използва и може да
излъчва радио честотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва според тези инструкции,
може да допринесе до нарушения в радио комуникациите.
40) Няма гаранции, че няма да се появят смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване
причини смущения на радио или телевизионните сигнали, което може да се установи чрез
включване и изключване на уреда, се препоръчва да направите едно от следните действия
i. Преместете Родителския уред на ново място
ii. Увеличете разстоянието между Приемника (Родителския уред) и Предавателя
iii. Включете уреда в друг електрически контакт, в който няма включени други уреди
iv. Консултирайте се с радио/телевизионен техник
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Описание на Родителският уред
А) Включване/Изключване / Сила на звука
- Висок (High)
- Нормален (Medium)
- Тих (Low)
- Изключен (OFF)

В) Индикатор за липса на обхват
С) Светлинни индикации
- Светлинна индикация за звука
- Аларма
- Индикатор за зареждането

D) Индикатор за работно състояние /
Лампа за слаби батерии
E) Високоговорител
F) Превключвател за Канали (А,В,С)
G) Вход за електрическия Адаптер
H) Вратичка за отделението на
батериите (отзад)

Описание на Предавателя (уреда при бебето)
А) „Ляво крило“ – Превключвател на Каналите (А, В, С)
В) Индикатор за работно състояние / Лампа за слаби батерии
С) Включване / Изключване
D) Бутон за Нощна Лампа / Функция
„Извън обхват“
E) Индикатор за липса на обхват
F) Индикатор на движение
(дишане)
G) Микрофон
H) „Дясно крило“ – Режим на
следене
- звук и движение (включен „ТИК“)
- с изключен „ТИК“ (TIC OFF)
- само звук

I) Вход за кабела на сензорните
подложки
J) Нощна лампа
K) Аларма
L) Настройка на чувствителността
M) Вход за ел. Адаптер
N) Вратичка на батериите (отдолу)

ИНСТАЛАЦИЯ
В кутията, трябва да намерите следните части:
1. Родителски уред (Приемник)
2. Предавател
3. 1 брой Сензорна подложка (за AC601) или
2 Сензорни подложки (за AC601-2S)
4. 2 броя електрически Адаптера
5. 3 броя Презареждащи се батерии
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Трябва да си подготвите:
1. Кръстата отвертка
2. 4 броя алкални батерии, размер ААА
!!! Ако леглото на бебето не е твърдо и равно, трябва да подложите на дъното подложка от
фазер, дебела поне 6 мм. Минималните размери трябва да са 33/33 см, като препоръчваме
тя да е с размера на дъното на леглото.
Избиране на място
Важно: Най-добре е леглото на
бебето да бъде до стабилна стена,
далече от въздушната струя на
климатик. Подсигурете се, че няма
наблизо източници на вибрации
(Миялна или перална машина),
както и че подът е стабилен.
Предавателят трябва да бъде поставен на стабилна, равна повърхност на разстояние поне 1
метър от леглото. Обърнете внимание дали кабелите могат да бъдат разположени според тези
инструкции!
СТЪПКА 1 – Заредете Родителският уред (за период от 15 часа)
Важно: Никога не използвайте обикновени или алкални батерии в
Родителския уред. Те могат да експлодират.
1. Отворете капачето на батериите с помощта на отвертка и
поставете 3 Презареждащи се батерии (включени в
комплекта).
2. Включете електрическият Адаптер към Родителският уред и
след това – в контакта.
3. Първоначалното зареждане трябва да продължи 15 часа без
прекъсване.

СТЪПКА 2 – Инсталиране на Сензорните подложки
1. Ако е необходимо (виж „Избиране на място“), поставете
фазерна подложка на дъното на леглото.
2. Поставете Сензорните подложки с напечатаната страна
нагоре – на дъното на леглото (или върху поставената
твърда фазерна подложка).
3. Поставете матрака върху сензорните подложки, като
разположите внимателно кабелите на подложките
(според тези инструкции).
!!! Сензорните подложки работят с всички видове матраци
изключая такива с кухи рамки и “Memory”!
4. Увийте кабела около единия крак на леглото (за
предпочитане заден). Подсигурете мястото на увиване
със скоч лента.
5. Включете кабела на подложките към задната страна на
Предавателя. Разположете така кабела, че да не се
достига от деца и да не се настъпва или притиска.
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СТЪПКА 3 – Инсталиране на Предавателя (уреда при бебето)
1. Отворете вратичката на батериите, като използвате
отвертка. Поставете 4 броя алкални батерии размер ААА
(не са включени в комплекта).
2. Разположете Предавателя на минимум 1 метър
разстояние отдалечен от леглото
3. Свържете ел. Адаптер към Предавателя и след това го
включете в контакта.
Бележка: Батериите са необходими за да захранят уреда в
случай на прекъсване на електрическото захранване.

СТЪПКА 4 – Включване на монитора
1. Плъзнете бутона за включване на Родителския уред на позиция „ON“
2. Натиснете бутона за включване на Предавателя
(уреда при бебето) и го задръжте за 2 секунди.
3. Нагласете и двата уреда на един и същ канал.
Използвайте бутоните за смяна на каналите.
4. Изберете Режима на следене (дясното крило)
- звук и движение + „тик“ (Sound and Movement)
Следите звуците и движението (дишането) на бебето, като
чувате тих звук „тик“ при всяко движение.
- с изключен „тик“ (Tic OFF)
Следите звуците и движението (дишането) на бебето, без да
чувате звукът „тик“
- само звук (Tic OFF)
Следите само звуците на вашето бебе. (уредът работи като
бебефон)
Светлинни индикатор на Предавателя (F): Лампичката светва при всяко движение
Светлинни индикатори на Родителския уред (С): Лампичките светват при улавяне на звук. Колкото
по-силен е звука, толкова повече лампички светват.

СТЪПКА 5 – Тестове
Тестване на Сензорните подложки
Включете монитора на режим звук и движение + „тик“ (Sound and Movement)
1. Поставете ръката си на матрака и правете съвсем леки натискания през 1 секунда (имитирайки
движението на гръдния кош при дишане)
o Светлинния индикатор на Предавателя (F) ще мига при всяко движение, както и ще чувате
тихият звук „тик“
2. Махнете ръката си от матрака
o След 15 секунди ще чуете предупреждение за аларма („тик“ – звук) и след още 5 секунди
ще се активира алармата
3. За да спрете алармата, поставете отново ръката си на матрака или изключете Предавателя от
режим, който следи движението.

Аларма:
-

Алармата се активира, когато Сензорните подложки не засичат движение в течение на 20 секунди.
При активиране на алармата и двата уреда започват да издават силен алармен звук
Светлинният индикатор на Родителският уред ще мига
Светлинният индикатор за движение на Предавателя няма да свети

Настройка на чувствителността:
-

Препоръчваме да започнете от средата и да изпробвате различните степени от 0 до 5. При
наличие на фалшиви аларми, увеличете чувствителността.
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Ако алармата не се включи
-

-

Възможно е Сензорните подложки да засичат повтарящи се вибрации от пода; въздушна струя на
климатик; някой, който е в контакт с леглото; перална или миялна машина (намираща се дори и
от другата страна на стената) – Премахнете проблема ако намерите такъв.
Моля променете настройките на чувствителност (бутон L на Предавателя)

Тестване на предаването на звук
За да избегнете микрофония, поддържайте разстояние между двата уреда поне 3 метра (или
намалете силата на звука на Родителския уред)
- Отдалечете се от Предавателя (най-добре в друго помещение)
- Помолете някой да говори до бебешкото легло или поставете радио в леглото.
- Нагласете силата на звука на Родителския уред

Ако не чувате звук
-

Проверете дали и двата уреда са включени и имат захранване
Проверете и двата уреда дали са на един и същи канал (А, В, С)
Приближете се към Предавателя

Проверка на батериите
- Изключете електрическите Адаптери и на двата уреда от контакта
- Ако индикаторите за батерии и на двата уреда не светнат, трябва да подмените батериите
Родителският уред ще ви предупреди при слаби батерии – започва да издава прекъснат „тик“ звук и
индикатора за батериите започва да мига
Предавателя ще ви предупреди при слаби батерии – индикатора за батерии започва да мига. Ако не
подмените батериите, монитора ще преустанови работа
- За да заредите Родителският уред, включете в електрическата мрежа чрез ел. адаптера.

НОЩНА ЛАМПА
Вашият уред е оборудван с нощна лампа, която излъчва слаба, мека светлина.
Натиснете бутона за нощна лампа (D) на Предавателя за да включите или изключите нощната лампа.
Забележка: ако задържите бутона за 2 секунди, се активира функция „Следене на обхвата“

Функция „Следене на Обхвата“
Вашият монитор може да следи качеството на връзката между двата уреда. Загубата на обхват се появява
при прекалено голямо разстояние между уредите или при наличие на смущения в сигнала.
Обхват: до 250 метра на открито (пряка видимост) и около 80 метра при жилищна среда

За да активирате функцията „Следене на обхвата“, натиснете и задръжте бутона за нощна лампа
(D) на Предавателя за 2 секунди. Индикаторът за Обхват ще се появи и на двата уреда
В случай на загуба на връзка между уредите:
- Ще се активира аларма и на двата уреда
- Родителският уред ще издава двоен „бипкащ“ на всеки 8 секунди
- Индикатора за Обхват ще мига и на двата уреда
Важно: Ако изключите Предавателя при активирана функцията „Следене на Обхвата“, ще се
включи Алармата за обхват. Включете отново Предавателя и активирайте наново функцията.
- За да спрете алармата: 1.Изключете Родителският уред или 2. Включете Предавателя
Случай на микрофония (Силен неприятен звук от родителският уред)
- Отдалечете родителският уред от предавателя
- Намалете силата на звука на родителския уред
Случай на фалшиви аларми
- Изключете Предавателя
- Проверете дали кабелите свързващи Сензорните подложки и Предавателя са свързани
- Проверете дали матрака лежи свободно върху Сензорните подложки. Може да има
подгънато одеяло, което да надига матрака.
- Проверете инструкциите, по-горе за дъното на леглото и поставянето на Сензорните
подложки
- Проверете дали Сензорните подложки са с напечатаната страна нагоре.
- Регулирайте чувствителността (от задната страна на Предавателя)
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Алармата не се включва
- Проверете инструкциите по-горе за поставянето на детското легло
- Премахнете източници на вибрации (струя на климатик, силна музика, работещи миялна
или перална машина в близост, нестабилен под,)
- Избегнете контакт с бебешкото легло. При контакт, уреда може да улавя вашето дишане.
- Регулирайте чувствителността (от задната страна на Предавателя)
Уредът не предава звук
- Приближете Родителският уред до Приемника
- Проверете батериите или презаредете Родителския уред
- Проверете дали и двата уреда са включен и работят
- Проверете дали и двата уреда са на един и същи канал (A, B, C)
- Увеличете силата на звука на Родителския уред
Индикаторът за Вкл/Изкл (зелената лампичка) не свети
- Проверете дали адаптерите са включени и ако трябва ги включете в друг контакт
- Проверете или сменете батериите или презаредете Родителския уред
- Проверете дали и двата уреда са на един и същи канал (A, B, C)
Нарушения в сигнала
- Приближете двата уреда
- Проверете дали и двата уреда са включен и работят
- Проверете дали и двата уреда са на един и същи канал (A, B, C)
- Проверете или сменете батериите или презаредете Родителския уред
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® Монитор е персонален продукт.
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