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4-ри лесни стъпки за работа с Аngelcare® наблюдател 

• Първа стъпка - Сензорни подложки 
Свържете двете сензорни подложки (фиг.4), като използвате по-късите кабелчета. Позиционирането 
на двете сензорни подложки е илюстрирано на фигурата. Ако използвате бебешко кошче (люлка) 
или малко креватче, трябва да поставите само едната сензорна подложка (с двата кабела) по 
средата под матрака. След това свържете по-дългия кабел на сензорната подложка с приемника.  
Внимание: сензорните подложки се поставят с надписаната страна нагоре. Не подпъхвайте по-
дебели спални покривки или чаршафи под краищата на матрака. Сензорните подложки трябва да лежат на изцяло равна, твърда 
и устойчива повърхност. Ако Вашето креватче има подвижна и неравна основа (например метални пружини, подматрачна рамка и 
др.), моля поставете 6 мм. дървена плоскост, която да покрива пълния размер на основата на креватчето. 
 

• Втора стъпка – Наблюдател  
• Поставете 2 АА батерии в приемника. Разположете приемника на поне 38 см. от леглото.  
• Прекарайте по-дългия кабел на сензорната подложка до приемника, както е показано на фиг.1 и го свържете (фиг.3) 
• Включете с бутона Power On/Off от дясната страна  
• От лявата страна на уреда изберете едната от двете функции, според начина, по който искате да наблюдавате Вашето 

бебе: 
 “Tic On”: При всяко движение на Вашето бебе ще чувате “тик” и ще виждате мигащата зелена светлинка, която 
индикира движението.  

 “Tic Off”: Функцията е същата като по-горе описаната, но  при нея няма да чувате звуков сигнал “тик”  
Важно: Не сменяйте настройката за чувствителност, ако не е необходимо. Ако сигнала е слабо уловим /тогава светлината на 
алармения сензор премигва в червено/ или чуете фалшива аларма, моля да се консултирате с указанията за Регулиране на 
чувствителността за движение. 
 

• Трета стъпка – Използване на Наблюдателя 
Паставете Вашето бебе в креватчето и включете приемника на “ON” позиция. Когато детето е извън леглото, превключете 
приемника на “OFF” позиция. Ако забравите да изберете тази позиция, след 15 секунди ще чуете предварителна аларма “Tic”, 
която да Ви напомни да изключите уреда. 
 

• Четвърта стъпка – Батерии 
Angelcare®  Наблюдател на движението работи с батерии. Тяхната издръжливост e приблизително 3-4 месеца. Когато уреда 
започне да издава бърз прекъснат сигнал, трябва да смените батериите. 
 



Употреба на Аngelcare® наблюдател на движението  

Внимание: на фигура 1 е показана употребата на уреда с една сензорна подложка. За поставянето на двете подложки,  

вижте стр.1 „Първа стъпка”  

 
 

 

ВАЖНО: 
• Тествайте Вашия Angelcare® Наблюдател преди първата употреба, както и на определени периоди след 

това.  
• При включен Angelcare® Наблюдател, не местете леглото и не използвайте аксесоари за 

креватчето, които извършват вибрации и движения. Алармата няма да се включи, докато отчита 
наличието на движение.  

• Angelcare® Наблюдател е напълно безопасен. Както сензорните подложки, така и кабелите са 
изцяло безвредни. Те нямат проводимост и не излъчват никакви форми на енергия.  

• Можете да използвате Angelcare® Наблюдател във всяко креватче и място за спане (където няма възможни 
движения или вибрации), коeто е създадено за Вашето бебе и съобразено с изискванията за сигурност и 
спокойствие. 

  

Предупреждения  

Инструкции • Този продукт не е медицинско устройство или уред, 
който да предотвратява случаи на Синдрома на 
внезапната смъртност при новородените (SIDS) 

• Запазете книжката с инструкции на подходящо 
място за да може да направите бърза справка при 
необходимост. • 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. 

• 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 Angelcare® Наблюдател 
на равна повърхност, в изправено положение, така че 
въздуха да се движи свободно около него. • Възможно е сензорните подложки да отчетат движение от 

други източници, както от външни, така и в стаята на 
Вашето дете. Например: вентилатори, миални машини, 
висока музика и др. Уверете се , че всички възможни 
източници са елиминирани, преди употребата на 
Angelcare® Наблюдател. Избягвайте контакта с 
бебешкото легло, когато уреда е включен. При 
необходимост консултирайте се с указанията за 
“Регулиране на чувствителността за движение” и 
“Разрешение на възникнали проблеми при работа с 
Аngelcare® Наблюдател”. 

• Предпазване на кабелите: Пазете от повреди 
кабелите на сензорните подложки. Кабела между уреда  
и сензорните подложки е дастатъчно дълъг, за да го 
прекарате по такъв начин, че да не се стъпва върху 
него, да не се препъвате и да не го наранявате, като 
поставяте други  предмети върху него.  

• Почистване: Преди почистване разкачете всички 
части. При никакви обстоятелства не ги потопявайте във 
вода. За да почистите от прах Angelcare® Наблюдател, 
използвайте само суха мека кърпа, без препарати. 
Сензорните подложки почиствайте с леко навлажнена 
кърпа, предварително напръскана с антисептик или мек 
измиващ препарат. 

• Винаги поставяйте уреда на равна повърхност в 
изправено положение, далече от достъпа на Вашето 
дете. 

• Моля да поставяте Вашият Angelcare® Наблюдател и 
сензорните подложки така, че да не ги застрашават 
падащи предмети или заливане с течности. 

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

 

• Винаги махайте батериите от Angelcare® Наблюдател, 
когато не го използвате за по-дълго време.  

 



Тестване на Аngelcare® Наблюдател 
 
Важно: Преди първата употреба на Angelcare® 

Наблюдател,  тествайте начина на работа с уреда. 
 
 
Стъпка първа: Включете уреда, като изберете 
последователно функциите “Power” и “Tic” на позиция “Оn”. 
Внимателно поставете Вашата ръка върху матрака. При всеки 
Ваш допир ще виждате присветването на зеления индикатор 
за движение. Имайте предвид, че уредът отчита движението с 
около 3 сек. закъснение, поради електронното филтриране на 
сигнала. След това отдръпнете Вашата ръка от матрака. След 
15 секунди ще чуете предупредителната аларма “Tic”. 5 
секунди по-късно ще чуете звука на алармата и ще видите 
червената алармена светлина. 
Важно: Има няколко възможни причини да не се включи 
алармата: сензорните подложки може да отчитат 
непрекъснати вибрации от пода, да има силно въздушно 
течение или допир до бебешкото креватче. Моля да избягвате 
контакт с леглото, когато уредът е включен. За добър 
резултат Ви препоръчваме да поставите бебешкото креватче в 
близост до носеща стена и далеч от силно въздушно течение. 
Възможно е да е необходимо намаляване на чувствителността 
на подложките. В този случай непременно се консултирайте с 
указанията за “Регулиране на чувствителността за движение”. 
Стъпка втора: За да спре алармата, трябва да поставите 
Вашата ръка леко отново върху матрака, за да могат 
Сензорните подложки да засекат отново движение. Червената 
светлинка  ще продължи да мига още 1 минута (виж фиг. 3). 
Стъпка трета: Ако чуете бърз прекъснат сигнал, това 
означава, че трябва да смените батериите на  Angelcare® 

Наблюдател. 
 
 

 
Angelcare® Наблюдател може да се използва и извън детското 
креватче, в други места за почивка или сън на Вашето дете. 
При преместване на сензорните подложки, тествайте уреда за 
да се уверите дали сте избрали вярното ниво на 
чувствителност спрямо новия матрак. За допълнителни 
пояснения, моля консултирайте се с указанията за 
“Регулиране на чувствителността за движение”. 
 
Регулиране на чувствителността 
Предварителната настройка на чувствителността е подходяща 
за повечето от конкретните ситуации. 
Понякога обаче възникват обстоятелства, при 
които  сетивността може да не е идеална. 
Моля Ви не увеличавайте степента на 
чувствителност, освен ако не сте чули 
фалшива аларма. В този случай следвайте 
инструкциите, които ще намерите в секцията 
Разрешение на възникнали проблеми 
при работа с Аngelcare® Наблюдател относно фалшива 
аларма. 
Светлинката на алармения индикатор на Вашия уред ще 
премигва в червено, когато той отчита едва уловими 
движения. Това може да е по няколко причини: вашето бебе е 
заспало много дълбоко или се е преместило в края на 
креватчето, далеч от сензорните подложки. Ако не се включи 
алармата, не е необходимо да увеличавате степента на 
чуствителност на приемника. Ако обаче, светлината на 
алармения индикатор пресветва в червено през повечето 
време и се включва алармата, трябва  да промените степента 
на чувствителност. Трябва да завъртите копчето на 
следващото по-високо ниво, след което трябва да тествате 
Аngelcare® Наблюдател отново преди употреба. 
 

Разрешение на възникнали проблеми при работа с Аngelcare® наблюдател 
 

Проблем Възможни причини Разрешение 

Фалшива аларма 1. Вашето бебе е извън креватчето и 
уредът не е бил изключен. 

2. Кабелите не са свързани добре с 
уреда. 

 
3. Сензорните подложки не са в добър 

контакт с матрака или матрака не 
лежи на равна и устойчива основа. 

 
 
 
4. Вашето бебе се е изместило в края 

на леглото, извън обхвата на 
сензорните подложки. 

1. Завъртете копчето “Power” на  “OFF” позиция. 
 

2. Проверете дали е правилно свързан кабела с приемника. 
Извадете накрайника и отново го свържете с уреда. 

 
3. Уверете се, че не сте подпъхнали дебели завивки под 

матрака. Сензорните подложки трябва да лежат на равна и 
устойчива основа. Ако Вашето креватче има подвижна или 
неравна основа (например пружини и др.), поставете 6мм 
дървено парче, което да покрива пълния размер на основата 
на креватчето. 

4. Уверете се, че сензорните подложки са разположени, както 
е указано в “4 лесни стъпки”. Чувствителността може да се 
нуждае от пренастройка. Моля консултирайте се със 
указанията. 

Алармата не се 
включва  

1. Наблюдателят ще отчете движение, 
ако докосвате креватчето. 
 

2. Наблюдателят може да отчете 
движения и вибрации идващи извън 
стаята, като коли, мотори и др. 

 
3. Чуствителността  е прекалено 

висока.  

1. Избягвайте контакт с леглото, когато уредът е включен. 
 
 

2. За да предотвратите възможността Сензорните подложки да 
отчитат движение и вибрации, идващи извън стаята, 
поставете бебешкото легло в близост до носеща стена. 
 

3. Избраната степен на чувствителност е прекалено висока и 
трябва да се намали, в този случай вижте: “Регулиране на 
чувствителността за движение”. 

Индикаторът за 
аларма присветва 
в червено (отчита 
се много слаб 
сигнал за 
движение) 

1. Сензорната подложка не е в добър 
контакт с матрака или основата на 
леглото не е равна и стабилна. 

 
 
 
 
2. Детето е заспало дълбоко и се е 

преместило извън обхвата на 
Сензорните подложки в края на 
леглото . 

1. Уверете се, че не сте подпъхнали дебели чаршафи или 
завивки под матрака. Сензорните подложки трябва да лежат 
на равна и устойчива основа. Ако Вашето креватче има 
подвижна или неравна основа (например пружини и др.), 
поставете 6мм дървено парче, което да покрива пълния 
размер на основата на креватчето. 

 
2. Уверете се, че сте поставили Сензорните подложки, както е 

в описанието “4 лесни стъпки”. Чувствителността може би 
трябва да се приспособи отново. Моля консултирайте се със 
указанията за регулиране на чувствителността за движение. 

Ако 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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