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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁS CÉLJÁBÓL.
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK
ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT.
A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ, HALÁLHOZ VAGY
A TERMÉK KÁROSODÁSÁHOZ VEZETHET.
AZ ÉRZÉKELŐLAP NEM ALKALMAS FELNŐTTEKKEL VAGY 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB
GYERMEKEKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA
AZ ÉRZÉKELŐLAP FUNKCIÓJA NEM AZ, HOGY MEGÁLLAPÍTSA, HOGY A GYERMEK A
GYEREKÁGYON KÍVÜL TARTÓZKODIK-E

FIGYELMEZTETÉS
Felnőttnek kell összeszerelnie.
A kisméretű alkatrészeket tartsa távol gyermekektől összeszerelés közben.
Az Angelcare®, minden termékéhez biztosít támogatást.
Ha nincs teljesen megelégedve, vagy kérdései vannak...
Egyesült Államok vagy Kanada: kérjük, forduljon hozzánk: angelcare@cdecinc.ca
Más országok: kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
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FIGYELMEZTETÉS
1. A T E R M É K N E M H E LY E T T E S Í T I A
FELELŐSSÉGTELJES FELNŐTT FELÜGYELETET.
Ezt a terméket arra tervezték, hogy segítsen
gyermekére vigyázni. A babafigyelő használata
mellett továbbra is megfelelő felügyeletet
ke l l b i z to s í t a n i g y e r m e ke b i z to n s á g a
érdekében. Koraszülött vagy egészségügyi
kockázatnak kitett gyermekek megfigyelését
mindig egészségügyi szakember felügyelete
mellett kell végezni. A monitort TILOS orvosi
megfigyelőeszközként vagy a bölcsőhalál
(Sudden Infant Death Syndrome – SIDS)
megelőzésére szolgáló eszközként használni.
2. FU L L A DÁ S V E S Z É LY. A v e z e t é k e k a
g yermekek re tekere dve FULL ADÁ S T
okozhatnak . SOHA
ne
próbálja
az
é r z é ke l ő l a p o ( k a) t a
vezeték védőburkolata
nélkül
használni.
Minden használat előtt
ellenőriz ze, ho gy a
vezeték védőburkolata
biz tonságos helyen,
a gyerekágy lába alatt legyen rögzít ve.
Ne használja az érzékelőlapo(ka)t, ha a
védőburkolat megsérült vagy eltört.
3. MINDIG azonnal ellenőrizze gyermekét,
amikor megszólal a riasztás.
4. NE használja a babafigyelőt víz közelében
(például fürdőkád, mosogató stb.).

5. Tartsa TÁVOL a babafigyelőt hőforrásoktól
(például tűzhelyek, radiátorok stb.).
6. MINDIG helyezze a babaegységet egyenletes
felületre függőleges helyzetben, és biztosítson
körülötte megfelelő szellőzést. NE helyezze
kanapékra, párnákra, ágyakra stb., amelyek
gátolhatják a szellőzést.

H
U

7. E z a termék NEM játék . NE hagyjon
gyermekeket játszani a termékkel.
8. E z a termék k isméretű alkatrészeket
tartalmaz. Felnőttnek kell összeszerelnie.
Legyen óvatos a termék kicsomagolása és
összeszerelése során, és tartsa távol a kisméretű
alkatrészeket gyermekektől.
9. A b a b a f i g y e l ő h a s z n á l a t a s o r á n a
szobahőmérsékletnek 10 °C és 40 °C között
kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS AZ
ELEMEKRŐL
10. NE keverje a használt és új elemeket. NE
keverje az alkáli, hagyományos és újratölthető
elemeket. Az elemeket megfelelő polaritással
kell behelyezni. NE zárja rövidre az elem
pólusait. KIZÁRÓLAG a javasolt elemeket,
vagy azzal egyenértékű elemeket használjon
(feszültség és méret). Távolítsa el az elemeket,
amikor a terméket hosszú ideig nem használja,
vagy ha az elemek lemerültek. A lemerült
elemeket megfelelően kezelje.
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11. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
11.1 Olvassa el ezeket az utasításokat – Minden
biztonsági utasítást el kell olvasni a termék
használata előtt.
11.2 Őrizze meg ezeket az utasításokat. A
biztonsági és használati utasításokat meg kell
őrizni a későbbi tájékozódás céljából.
11.3 Tartson be minden utasítást – A terméken
és a használati utasításban közölt minden
figyelmeztetést be kell tartani.

11.10 Tar tozékok - Csak a gyár tó által
meghatározott kiegészítőket/ tartozékokat
használjon. NE helyezze ezt a terméket instabil
háromlábú vagy görgős bútorokra, állványokra,
konzolokra vagy asztalokra. A termék leeshet,
ami súlyos sérüléseket okozhat a gyermekeknek
és a felnőtteknek, és súlyosan károsíthatja a
terméket. KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt,
vagy a termékkel szállított görgős vagy
háromlábú bútort, állványt, konzolt vagy asztalt
használjon. A termék felszerelését mindig a
gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

11.4 Tartson be minden utasítást – Minden
üzemeltetési és használati utasítást be kell
tartani.

11.11 Szerviz - NE próbálkozzon a termék önálló
javításával, mivel a fedelek felnyitása vagy
eltávolítása (kivéve az elemfedelet) veszélyes
feszültségnek vagy más kockázatoknak teheti
ki.

11.5 Víz és pára – NE használja ezt a készüléket
víz közelében. Például fürdőkád, mosdókagyló,
mosogató, mosókád közelében, vagy nedves
k ö r ny e z e t b e n , p é l d á u l ú s z ó m e d e n cé k
mellett. Ügyeljen rá, hogy NE ejtsen tárgyakat
az egységekre, és ne öntsön folyadékokat
az egységekre vagy az érzékelőlapra azok
nyílásain keresztül.

11.12 C s e r e a l k a t r é s z e k
–
Amikor
cserealkatrészekre van szükség, ügyeljen
rá, hogy a gyártó által meghatározott, az
eredeti alkatrésszel azonos cserealkatrészeket
használjanak fel. Az engedélyezetlen csere
tüzet, áramütést és más kockázatokat okozhat.

11.6 Tisztítás - Minden egységet áramtalanítson
tisztítás előtt. NE merítse vízbe a babaegység
semmilyen alkatrészét sem, csak száraz
törlőkendővel tisztítsa.
11.7 Szellőzés - NE zárja el egyik szellőzőnyílást
sem. Biztosítsa a megfelelő szellőzést a készülék
használata közben. NE fedje le a babaegységet
tárgyakkal, például takaróval. NE helyezze
fiókba vagy olyan helyre, ami tompíthatja a
hangot, vagy akadályozhatja a levegő áramlását.
11.8 Hőforrások - NE helyezze hőforrások,
például radiátorok, hősugárzók, tűzhelyek,
T V-k vagy más hőt termelő berendezések
(például erősítők) közelébe. A hő károsíthatja
a burkolatot vagy az elektromos alkatrészeket.

11.13 Felhasználás - Ezt a babafigyelőt segítő
eszköznek tervezték. Ez NEM helyettesíti
a felelősségteljes felnőtt felügyeletet, és
nem használható erre a célra. Ezt az eszközt
KIZÁRÓLAG az ebben a kézikönyvben leírt
eredeti célra szabad használni.
11.14 Tárgyak és folyadékok bekerülése – SOHA
ne dugjon be semmilyen tárgyat a burkolat
résein keresztül, mivel veszélyes feszültségű
pontokkal érintkezhetnek, vagy rövidzárlatot
okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
SOHA ne öntsön semmilyen folyadékot a
termékre.

11.9 A vezetékek védelme - Vigyázzon, hogy az
érzékelőlap vezetékére ne lépjenek rá és azt ne
törjék meg bútordarabok vagy más tárgyak–
A vezetékeket úgy kell vezetni, hogy azokra
ne lépjenek rá, azokat ne nyomják tárgyak,
különösen ügyelve a vezetékek csatlakozókhoz
és konnektorhoz közeli és a termékből kilépő
részére.
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11.15 FULL ADÁSV ESZÉLY. A vezetékek a
g yermekek re tekere dve FULL ADÁ S T
okozhatnak. SOHA ne próbálja az
ér zékelőlapo(k a)t a
vezeték védőburkolata
nélkül használni. Minden
használat
előtt
ellenőriz ze, hogy a
vezeték védőburkolata
biztonságos helyen, a
g yerek ágy lába alat t
legyen rögzítve. Ne használja az érzékelőlapo(ka)
t, ha a védőburkolat megsérült vagy eltört.
11.16 R e z g é s f o r r á s o k - A b a b a f i g y e l ő
has ználat a során NE has ználjon olyan
gyerekágy tartozékokat, amik rezgéseket
keltenek. Egyéb rezgésforrások lehetnek még
a ventilátorok, mosógépek, hangos zene stb.
Ezek a rezgésforrások zavarhatják az Angelcare®
babafigyelő működését, és a riasztás nem
szólal meg, ha a gyermekétől eltérő forrásból
származó mozgást érzékel. A babafigyelő
használata előtt ügyeljen arra, hogy minden
rezgésforrást megszüntessen.
A téves riasztásoknak számos oka lehet. A
leggyakoribb ok az, hogy nem kapcsolta KI
a babaegységet, miután eltávolította a babát
a gyerekágyból. Egy másik ok az, hogy nem
megfelelően helyezik el az érzékelőlapot a
matrac alatt.
Ügyeljen rá, hogy az érzékelőlap lapos,
szilárd felületen helyezkedjen el, nyomtatott
felületével felfelé. Az érzékenységi szint
módosítására szintén szükség lehet. Lásd 3.1.
lépés. Mindig azonnal ellenőrizze gyermekét,
amikor megszólal a riasztás.
11.17 Érzékelőlap - Ha a gyerekágy alja rugós
vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény
farostlemezt a gyerekágy alja és az érzékelőlap
közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal.
Az Angelcare® babafigyelőt csak rögzített alvási
környezetben, például gyerekágyban használja,
ahol az érzékelőlap teljesen vízszintes, szilárd
felületen helyezhető el.

12. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
AZ ELEMEK HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATBAN
12.1 KIZÁRÓLAG a felhasználói kézikönyvben
meghatározott típusú és méretű elemeket
használjon. A nem megfelelő típusú elemek
használata esetén azok felrobbanhatnak.
12.2 NE használjon újratölthető elemeket a
babaegységben. KIZÁRÓLAG alkáli elemet
használjon.
12.3 NE dobja a használt elemeket tűzbe. Ezek
felrobbanhatnak. Ellenőrizze az elemek helyi
hulladékkezelési szabályait.
12.4 Legyen óvatos az elemek kezelése során,
hogy ne zárja rövidre azok pólusait olyan
vezető anyagokkal, mint a gyűrűk, karperecek
és kulcsok. Az elemek túltöltése, rövidre zárása,
fordított feltöltése, károsítása vagy meggyújtása
tilos, mert az az alábbiakat okozhatja: mérgező
anyagok kijutása, hidrogén- és/vagy oxigéngáz
kijutása, a felületi hőmérséklet emelkedése.

H
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12.5 NE próbálkoz zon a mellékelt, vagy
később vásárolt elemek felfrissítésével azok
melegítésével. Az elem elektrolit tartalma
hirtelen szétfröcskölhet, égéseket, valamint
szem- és bőrirritációt okozva.
12.6 Ha szükséges, az elemeket azonos vagy
egyenértékű típusra kell cserélni (feszültség és
méret). Ha a cserélendő elem más elemekkel
sorba van kapcsolva, a többi elemet is cserélje
ki egyidejűleg. NE keverje a használt és új
elemeket.
12.7 Kerülje el az elemek fordított polaritással
történő behelyezését a termékbe. Az elemek
fordított behelyezése azok töltéséhez vezethet,
ami szivárgást vagy robbanást okozhat.
12.8 Távolítsa el az elemeket a termékből, ha
a terméket 30 napnál hosszabb időre tárolja,
mivel az elemek szivároghatnak és károsíthatják
a terméket.
12.9 A lemerült elemeket a lehető leghamarabb
vegye ki, mivel a lemerült elemek jó eséllyel
szivároghatnak és károsíthatják a terméket.
Ha az elem szivárog vagy ereszt, azt azonnal
távolítsa el gumikesztyűben.
12.10 NE tárolja ezt a terméket, vagy a mellékelt
vagy később vásárolt elemeket magas
hőmérsékleten.
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ÜZEMBEHELYEZÉSI
ELŐKÉSZÜLETEK

LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK
AC300 TÍPUS

A CSOMAGBAN:

5

6

Babaegység

3

4

2

1

1 érzékelőlap (AC300) vagy 2 érzékelőlap (AC300-2SP)
előre felszerelt vezetékburkolatokkal

MIRE LESZ SZÜKSÉGE (NINCS MELLÉKELVE)

KÉSZÍTSE ELŐ AZ ALÁBBIAKAT:
Egy kemény farostlemez (nincs mellékelve)
Vastagság: 6 mm
Minimum méretek:
33 cm x 33 cm
Maximum méretek:
a matrac méretével azonos méret

Farostlemez

2X

FONTOS
A farostlemeznek nagyobbnak kell lennie
az érzékelőlap felületénél, vagy az
AC300-2SP esetében a két érzékelőlapnál.

A GYEREKSZOBÁBAN:

2 AA alkáli elem

Mini keresztfejű
csavarhúzó

FONTOS
Helyezze a gyerekágyat egy támaszfal mellé, huzattól védett helyen.
Helyezze a babaegységet egyenletes, stabil felületre, a gyerekágy felé
fordítva, legalább 1 méter távolságban. Győződjön meg arról, hogy az
adaptert a készülékhez legközelebbi fali aljzatba csatlakoztatta, ahol az
könnyen hozzáférhető.

FONTOS
Legalább
1m
távolság

6

5

4

3

2

1

Érzékelőlap
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1. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE

6

5

3

4

2

Vezetékburkolatok 1, 2,
3, 4: Helyezze a padlóra

1

Vezetékburkolat 4:
Kétoldalú ragasztószalaggal
a gyerekágy lába alatti
biztonságos rögzítéshez
Vezetékburkolat 5:
Helyezze el függőlegesen
az ágyrács és a padló között
Érzékelőlap előre felszerelt vezetékburkolatokkal

Vezetékburkolat 6:
Helyezze a matrac alá

H
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FULLADÁSI KOCKÁZAT.
A gyermekek a vezetékektől MEGFULLADHATNAK.
• A komoly fulladási kockázat miatt csecsemők és
kisgyermekek számára, a szülők és gondozók számára
tilos a babaegységet a gyerekágyhoz 1 m-nél közelebb
helyezni.
• SOHA ne használja az érzékelőlapot a vezetékburkolatok
nélkül. Ellenőrizze a vezetékburkolatokat minden
használat előtt, és ellenőrizze, hogy azok biztonságosan
a gyerekágy lába alatt helyezkednek el. Ne használja az
érzékelőlapot, ha a vezetékburkolatok megsérültek vagy
eltörtek.

1.1 - VÁLASSZON HELYET A BABAEGYSÉGNEK
Válasszon egy helyet a babaegységnek, amely legalább
1 méter távolságban van a gyerekágytól.

FONTOS
Legalább
1m
távolság

6

5

4

3

2

1

Érzékelőlap
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1.2 - VÁLASSZA KI A GYEREKÁGYNAK AZT
A LÁBÁT, AMIHEZ A VEZETÉKBURKOLATOKAT RÖGZÍTI
JAVASOLT
Használja a gyerekágynak a babaegységhez
legközelebbi fal melletti lábát (1. ábra).
Abban az esetben, ha a babaegység a
szoba túloldalán helyezkedik el, használja
a babaegységhez legközelebbi lábát a
vezetékburkolat elhelyezéséhez
(2. ábra). Lehetőség szerint a burkolt
vezetéket mindig a fal mentén vezesse.

6
5
4
3
2

1. ábra

VAGY

1

6

1

2

5

4

3

2. ábra

1.3 - HELYEZZE AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA
2

1) Távolítsa el a matracot a gyerekágyból.
2) Helyezze az érzékelőlapot - nyomtatott
felületével felfelé - a kemény farostlemez
tetejére a gyerekágy közepén.
1 érzékelőlap

3) Vezesse végig a csatlakozót, figyelmeztető
címkét és az első 5 vezetékburkolatot
a gyerekágy lábának hátsó oldalán, az
ágyrács és a gyerekágy belső széle között.

vagy 2 érzékelőlap
(Típustól függően)

3

6

5

4) Vezesse végig az első 4 vezetékburkolatot a
padlón, és tartsa az 5. vezetékburkolatot a
gyerekágy lába mentén függőlegesen
(a matrac és a gyerekágy belső széle
között).

4
3
2

5) Húzza feszesre a vezetéket, hogy annak egy
szakasza se legyen laza.

1

5

4

5
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6

8 cm

6

6) Helyezze a 6. vezetékburkolatot körülbelül
8 cm távolságba az ágyrács szélétől.
7) Pattintsa össze a többi vezetékburkolatot,
amik a padlón haladnak.

7

8) Húzza feszesre a vezetéket, hogy annak egy
szakasza se legyen laza.

KATT!
4

3

2

1

9) Húzza le a kétoldalú szalagot a 4.
vezetékburkolaton és helyezze
biztonságosan a gyerekágy lába alá.
10) Helyezze a babaegységet egyenletes, stabil
felületre, a gyerekágy felé fordítva, legalább
1 méter távolságban és csatlakoztassa az
érzékelőlapot a babaegységhez.

8

9

H
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11) Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap nem
mozdult-e el a helyéről.
12) Helyezze vissza a matracot a gyerekágyba.

4
3
2
1

10

FULLADÁSI KOCKÁZAT
• Húzza feszesre az érzékelőlap vezetékét.
• Az ágyrács leeresztése során, amint
gyermeke növekszik, csúsztassa a
függőleges vezetékburkolatot (5) felfelé,
hogy az körülbelül középen maradjon az
ágyrács és a padló között. Csúsztassa át
az érzékelőlap vezetékét a padlón lévő
burkolatszakaszon, hogy az feszes legyen

Az érzékelőlap minden méretű és típusú
matraccal működik, kivéve a memóriaszivacs
matracokat és üres keretes matracokat.
A farostlemez folyamatos nyomást fejt ki az
érzékelőlapra, lehetővé téve, hogy az érzékelje
a baba mozgását még akkor is, ha a baba a
gyerekágy szélénél helyezkedik el.

• Az érzékelőlap nem alkalmas felnőttekkel
vagy 24 hónaposnál idősebb gyermekekkel
történő használatra.
• Ne használja tovább az érzékelőlapot,
amikor gyermeke eléri a 24 hónapos kort.
Távolítsa el az érzékelőlapot a gyerekágyból
és tárolja további használatra.
• AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: Ahhoz,
hogy ellenőrizze, hogy a készülék készen
áll-e a használatra, olvassa el a használati
utasításnak a készülék tesztelésére
vonatkozó részét
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2. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

1

Legalább
1m
távolság

2

1) Távolítsa el az elem fedelét és helyezzen be
2 AA alkáli elemet (nincs mellékelve).
2) Helyezze el a babaegységet legalább 1 m
távolságban a gyerekágytól.

6

5

4

3

2

1

BABAEGYSÉG:

A) Mozgásérzékelő „KATTOGÁS”
BE/KI gomb
B) BE/KI kapcsoló
C) Mozgásérzékelő „KATTOGÁS”
jelzés (villog)
D) Riasztás jelzés

B

A

F

E) Elem merül jelzés
F) Mozgás érzékenység beállító
tekerő gomb

G
C

G) Érzékelőlap csatlakozó

D

H) Elem fedél (az ábrán nem
látható)

E
H

Elülső oldal

Hátsó oldal
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3. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS HASZNÁLATA
Tesztelje a babafigyelőt, ha az érzékelőlapot új helyre helyezi, hogy biztosítsa az új
ágybetétnek vagy matracnak megfelelő érzékenységet.

3.1 - ÉRZÉKELŐLAP
AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE:

1

1) Kapcsolja be a BE/ON és a „KATTOGÁS/Tic”
kapcsolót.

2

2) Könnyedén mozgassa kezét a matracon.
3) Vegye el a kezét a matracról. 15 másodperc
után előjelző „KATTANÁST” hall.
4) 5 másodperccel később megszólal a
riasztás, és a piros fényjelzés (Riasztás jelzés)
folyamatosan villog.

H
U

3

MOZGÁS RIASZTÓ
4

•

•

Ha a készülék NEM észlel mozgást,
15 másodperc után a babaegység egyetlen
előjelző „KATTANÁST” ad ki.
Ha további 5 másodperc után továbbra SEM
észlel mozgást, a babaegység hangos riasztást
ad ki.

HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

• Ne érjen a gyerekágyhoz az érzékelőlap
működése közben.
• Helyezze a gyerekágyat egy támaszfal mellé.
• Módosítsa az érzékelőlap érzékenységi szintjét.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ

Helyezze vissza
kezét a matracra.

VAGY

Kapcsolja KI a
babaegységet
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AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁHOZ:

Forgassa el a babaegység érzékenység tekerő
gombját a kevésbé érzékeny (0) és a nagyon
érzékeny (5) között.

Érzékenység

Az optimális eredmények érdekében kezdje a 3-as
érzékenységi szinttel, szükség szerint fél szintenként
növelve vagy csökkentve az érzékenységet.

Érzékelőlap

FONTOS
•
•

MEGJEGYZÉS:

Az érzékelőlap nem alkalmas felnőttekkel vagy 24
hónaposnál idősebb gyermekekkel történő használatra.
Miután befejezte az érzékelőlap használatát, vegye ki
azt a gyerekágyból és tárolja azt.

Ha téves riasztásokat tapasztal,
módosítsa az érzékenységi szintet.

3.2 - ELEMEK
Az Angelcare® légzésfigyelő készülék elemekről működik.
• Az elemek élettartama körülbelül 3 - 4 hónap.

ELEM RIASZTÁS
•

Amikor a babaegység gyors kattogó hangot
hallat, sürgősen cserélje ki az elemeket.

MOSTANTÓL KÉSZEN ÁLL A
BABAFIGYELŐ HASZNÁLATÁRA
3.3 - A KATTOGÁS FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

1) Csúsztassa a kapcsolót BE/ON állásba
a „KATTOGÁS” funkció aktiválásához.
Emellett zöld fényjelzés is jelzi a mozgást.

1
2

2) Csúsztassa a kapcsolót KI/OFF állásba a
„KATTOGÁS” funkció kikapcsolásához.
A zöld fényjelzés továbbra is villog,
jelezve hogy a légzésfigyelő funkció
továbbra is működik.
MEGJEGYZÉS:
Ha a zöld fényjelzés nem jelenik meg, de
helyette egy piros fényjelzés villog; vagy ha téves
riasztásokat tapasztal, módosítsa az érzékenységi
szintet (3. lépés).
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HIBAELHÁRÍTÁS
TÉVES RIASZTÁSOK
• Kapcsolja KI a babaegységet.
• Ellenőrizze a csatlakozást az érzékelőlap és a babaegység között. Húzza ki és csatlakoztassa
újra a vezetéket.
• Ellenőrizze, hogy nem került-e ágynemű a matrac és az érzékelőlap közé.
• Ha a gyerekágy alja rugós vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény farostlemezt a
gyerekágy alja és az érzékelőlap közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal.
• Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési előkészületekben leírt módon van-e
elhelyezve. Az érzékenység módosítható, lásd 3.1 lépés.
A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG
• Ne érjen a gyerekágyhoz, ha a babafigyelő BE van kapcsolva.
• Helyezze a gyerekágyat egy tömör támaszfal mellé, hogy az ne érzékelje a gyerekágyon kívüli
mozgásokat.
• Kapcsolja KI a gyerekágy mozgatórendszereket, ventilátorokat, hangos zenét és bármi mást, ami
rezgést okozhat.
• Lehetséges, hogy csökkentenie kell az érzékenységet, lásd 3.1 lépés.

H
U

A RIASZTÁS JELZŐFÉNY PIROSAN VILLOG (A BABAFIGYELŐ ALIG ÉSZLEL MOZGÁST)
• Ellenőrizze, hogy nem került-e ágynemű a matrac és az érzékelőlap közé.
• Az érzékelőlapnak teljesen lapos, szilárd felületen kell elhelyezkednie. Ha a gyerekágy alja rugós
vagy lemezes kialakítású, helyezzen egy kemény farostlemezt a gyerekágy alja és az érzékelőlap
közé 33 x 33 cm méretben 6 mm vastagsággal.
• Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap a az üzembehelyezési előkészületekben leírt módon van-e
elhelyezve. Az érzékenység módosítható, lásd 3.1 lépés.
A KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOL BE
• Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket.
• Ellenőrizze, hogy BE van-e kapcsolva a babafigyelő.

Ha az ebben a kézikönyven nem jelzett problémát tapasztal, kérjük, ne vigye vissza
a terméket az üzletbe. Ha nincs teljesen megelégedve, vagy kérdései vannak:
Egyesült Államok vagy Kanada: kérjük, forduljon hozzánk:
angelcare@cdecinc.ca
Más országok: kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.
Lehet, hogy rendelkezünk egyszerű megoldással a problémára.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Energiaellátás:
2 AA alkáli elem (nincs mellékelve)
Figyelem: Az áramütés kockázatának elkerülése
érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek
vagy nedvességnek.
Elemek:

Az Angelscare Monitors Inc. ezennel kijelenti,
hogy a babaőrző megfelel a szükséges
szabályzásoknak és az 2004/108/ EC irányelv
vonatkozó előírásainak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a helyi
forgalmazótól igényelheti. Hivatkozzon a
kézikönyvben található címre.

• NE keverje a használt és új elemeket.
• NE keverje az alkáli, hagyományos (szén-cink)
és újratölthető elemeket.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Angelcare® garantálja e termék első tulajdonosának, hogy az Angelcare®, légzésfigyelő
(AC300 típus) anyag- és gyártási hibáktól mentes, az eredeti vétel dátumától számított egy (1) évig.
Ha ez a készülék nem működik megfelelően az utasításoknak megfelelő használat esetén normális
körülmények között az egy éves időszak alatt, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen
megjavítja vagy kicseréli a terméket. Kérjük, forduljon forgalmazójához.
A termékhez mellékelni kell a vételt bizonyító nyugtát vagy más bizonyítékot arra, hogy a készülék
a garanciális időszakon belül van. Az Angelcare® állja a termék javításának vagy cseréjének, illetve a
termék Önhöz történő visszaszállításának költségét.
Ez a garancia nem érvényes abban az esetben, ha a termék nem megfelelő karbantartás,
baleset, nem megfelelő energiaellátás vagy egyéb hibás használat miatt hibásodott meg. A
garancia akkor is érvénytelen, ha a termék tulajdonosa azt bármilyen módon javítja vagy
módosítja. Az Angelcare® nem vállal felelősséget semmilyen baleseti vagy következményes
kárért e termékkel kapcsolatban. A garancia a fent vállaltakon kívül minden egyéb felelősséget
kizár. Más garanciát nem adunk.
A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre és kiegészítőkre, amelyeket nem az Angelcare
gyárt, illetve azokra a problémákra, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából, a
termék utasításainak be nem tartásából, illetve az Angelcare által nem támogatott alkatrészek és
komponensek használatából erednek.
A TÖRVÉNYES JOGOK ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK. EGYES ORSZÁGOK NEM
ENGEDÉLYEZIK A BALESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT,
EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.
SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.
FONTOS!

Az Angelcare® babafigyelő személyes jellegű termék. Kérjük, ne vigye vissza ezt a terméket a boltba.
Ha kérdései vannak vagy segítségre szorul, kérjük, a termék visszaküldése előtt hívja a forgalmazót.

ÓVJA A KÖRNYEZETET
Ez az elektronikus készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és azt nem szabad a
háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye a készüléket egy elektromos és elektronikus
készülék gyűjtőpontra (a részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál).
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TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és
gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi
szabványoknak. A cég termékeire a világon mindenütt 12 hónap garanciát vállal, mely a
vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy
a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel
érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási
hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek
utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.
A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás
nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség,
helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg.
A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy
átalakíttatta.
Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv,
ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott
elérhetőségeken. (Tel.: 06/20/2557750, info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók
/ Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

H
U

JÓTÁLLÁSI JEGY
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm.
Rendelet alapján.
1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore
Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy
postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha
a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a
forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és
rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29)
NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy
kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az
a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással
kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést
nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek
kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött
jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói
szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
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14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben:
• A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése
esetén a jótállási jegy érvénytelen.
• A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba
esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
• Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem
gyártási eredetű meghibásodás esetén.
• Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
• Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű
beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC300 típusú készülékek a CE
nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához
szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA:

A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:

ANGELCARE® AC300 típusú készülék
ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN
Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves
riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy
fokozza a készülék érzékenységét.
Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:
• a baba lélegzik-e,
• van-e a csecsemőnek szívverése;
• megfelelő-e a gyermek vérkeringése.
A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel
is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang
(szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással
ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb
módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre
rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.
A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.
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Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112
telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt
beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.
Ha a gyerek …
…eszméletlen
…nem lélegzik
…van pulzusa
…eszméletlen
…nem lélegzik
…nincs pulzusa

Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
Kicsit döntsük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges
lélegeztetést, kb. 40-szer percenként.
Ne alkalmazzon szívmasszázst!
Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik,
vagy amíg a mentők át nem veszik.
Kicsit döntsük hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges
lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel
Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést.
Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga
lélegzik.

H
U
MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS
1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét
a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így
döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem
emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy
a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb
hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő
fejpozíció.

2. Száj és orr körülzárása
Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan,
amennyire tudja. (b. kép)

3. Három levegő befúvás
Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy
könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő
mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és
lesüllyed kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig
tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon
kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás
után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek
légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)
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Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból
is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét.
Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét
és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa
vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a
lélegeztetést. (d.kép)

SZÍVMASSZÁZS
1. Feltételek
Ahhoz , hogy szívmassz áz st végezhessen,
szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy
pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs
a közelben akkor a padló is alkalmas lehet.
Nem szabad szívmasszázst matracon végezni,
mert az utórugózást eredményez. A következő
lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot
megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá
kell tenni.
2. Nyomási pont
Képzeljen el egy összekötő vonalat a csecsemő
két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját
helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső
és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját
és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja
nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső
ujja így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő
vonal alatt vannak
3. 15 szívmasszázs
A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol
a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést
indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú
szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás
után újra megtelhessen vérrel, figyelni kell arra,
hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve
legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról
felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási
p ontról. A nyomási mélysé g a mellk askeresztmetszet egyharmada kell hogy legyen,
ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz,
hogy a szívmassz áz s a normál szívizom
összehúzódásának megfeleljen, nem kell hirtelen
nyomással végezni a szívmasszázst, hanem
finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig
tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)
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