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1. / 5 EGYSZERŰ LÉPES AZ ANGELCARE® LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATÁHOZ 
1. ÉRZÉKELŐ TÁBLÁK 
Helyezze el az érzékelő táblákat az 1. és 2. ábra szerint. Csatlakoztassa az érzékelő pad hosszabb kábelét a Gyermekőrző Egységhez (4. 
ábra). Az érzékelő táblákat nyomtatott felükkel felfelé helyezze el. A matrac és az érzékelő táblák között nem lehet se ágynemű, se takaró. 
Az érzékelő táblákat TÖKÉLETESEN SÍK ÉS KEMÉNY FELÜLETRE kell fektetni. Ha a kiságy rugalmas, vagy egyenletlen aljú (pl. 
rugós), akkor tegyen egy 6 mm vastagságú kemény lapot a kiságy teljes aljába az érzékelő táblák alá. Ügyeljen arra, hogy a matrac ne 
szoruljon a kiságyban, mert ez a matrac szabad mozgását akadályozza, mely ronthatja az érzékelést. Az ANGELCARE® 
készülékek bármilyen szabvány kiságymatraccal használhatóak 12 cm vastagságig (kókuszmatraccal is). Ellenőrizze, hogy a kábel a 
matrac alatt van elvezetve, ahogy az 1. ábra mutatja. 
2. GYERMEKŐRZŐ EGYSÉG (ADÓ) 
- Tegyen 4 AAA 1,5V-os alkáli elemet (csomag nem tartalmazza) a Gyermekőrző Egység elemtartó rekeszébe, az ott feltüntetett jelölés 
szerint. (Áramszünet esetén elemes üzemmódba kapcsol át). 
- Csatlakoztassa az érzékelő táblákat a Gyermekőrző Egységhez (4. és 6. ábra). 
-A Gyermekőrző Egység hátoldalán válassza ki a kívánt funkciót a 4 lehetséges közül: 
Mozgás (Movement): Csak mozgást érzékelő funkció. Nem továbbít hangot a Szülői Egységhez. 
Hanq/Mozqás/Tic (Sound/Movement /Tic): Hallja a hangokat, látja a hangokat jelző lámpákat és kattogó (Tic) hangot hall minden 
egyes légző- (vagy fiziológiai) mozgásnál, amit a gyermek végez. 
Hang/Mozgás (Sound/Movement): Ugyanaz, mint az előző, Hallja a hangokat, látja a hangokat jelző lámpákat, de kattogó (Tic) hang nélkül. 
Hang (Sound): Hallja a hangokat, látja a hangokat jelző lámpákat a szülői egységen. 
-Csatlakoztassa az AC adaptert a Gyermekőrző Egységhez, és dugja be a konnektorba. 
MEGJEGYZÉS: Az érzékenység a gyártó által be van állítva. CSAK SZÜKSÉG ESETÉN VÁLTOZTASSON EZEN A BEÁLLÍTÁSON. 
Amennyiben a rossz vételi, érzékelési feltételek (piros lámpa villog) jelzés villog, vagy téves riasztás fordul elő, akkor tájékozódjon az 
érzékenység beállítása című fejezetben a teendőkről. 
3. SZÜLŐI EGYSÉG (VEVŐ) 
Modell AC301-R: Az előre elhelyezett NiMh újratölthető elemeket az első használat előtt 15 órán keresztül folyamatosan tölteni kell. A 
feltöltéshez csatlakoztassa az AC adaptert a Szülői Egységhez. Dugja be az AC adaptert a konnektorba (4. ábra). Az elemek addig 
töltődnek, amíg be van dugva az adapter, és az a hálózatba is csatlakozik. A kapcsolók állása nincs hatással a töltésre. 
Az elemek hosszabb élettartama érdekében akkor töltse fel a Szülői Egységet, amikor az alacsony elem-telítettség jelző led 
narancssárgán villog. Az elemeket 12 órán át folyamatosan kell tölteni. 
MEGJEGYZÉS: Csak a Szülői Egység tartalmaz újratölthető elemeket az AC301-R modellnél. 
- Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre. 
4. A LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATA 
Fektesse a gyermeket a kiságyba, és kapcsolja be mind a két egységet a választott A, B vagy C csatornára. Ha a vétel nem tiszta 
kapcsoljon át másik csatornára. Győződjön meg róla, hogy mindkét egység ugyanazon a csatornán van.   Ha kiveszi a babát a 
kiságyból a Gyermekőrző Egységet kapcsolja ki. Ha elfelejti, akkor 15 mp múlva előriasztást (egy csippanás) hall, amit 5 mp múlva 
riasztás (hangos, szaggatott sípoló hang) követ. 
Hogy elkerülje a gerjedést (sípoló hang), tartsa az egységeket legalább 3 méter távolságra egymástól. 
Megjegyzés: Ha mindkét egység BE van kapcsolva, akkor a "-" szimbólum jelenik meg a gyermekőrző egység hőmérséklet 
kijelzőjén. És 20 másodpercig így marad. Ezen idő alatt a gyermekőrző egység elküldi a beállításokat a szülői egységnek. Amikor 
a szobahőmérsékleti érték megjelenik a kijelzőn, akkor használható a készülék. 
5. ELEMES ÜZEMMÓD 
- Ha kihúzza az AC adaptert mindkét egységből, győződjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva, különben elemes 
üzemmódban működik tovább. 
A légzésfigyelő készülék áramszünet esetén elemes üzemmódban működik, ha az elemek benne vannak mindkét egységben (tölthető 
akkumulátor a Szülői-Egységben). Helyezze az elemeket a Gyermekőrző- és a Szülői Egységbe (utóbbiba csak a AC301 modellnél). Ha 
az alacsony elemtelítettség jelző lámpák narancssárgán villognak, cserélje ki az elemeket haladéktalanul (vagy töltse fel a Szülői Egységet 
az AC301-R modellnél). 

Megjegyzés: 
Tesztelje az Angelcare® légzésfigyelőt az első használat ELŐTT, majd rendszeres időközönként ismételje ezt meg. 
Ha a légzésfigyelő be van kapcsolva, akkor NE használjon olyan más kiságy tartozékot, amely vibrációt okozhat. A légzésfigyelő nem riaszt, ha bármilyen 
mozgást érzékel. Az Angelcare8 Légzésfigyelő teljesen biztonságos. Az érzékelő táblák és a kábelek teljesen passzívak. Nem hordoznak semmiféle elektromos 
áramot, és nem sugároznak semmiféle energiát. A Gyermekőrzö Egység csak nagyon alacsony erősségű rádió jeleket sugároz az antennán keresztül. Ezek a 
jelek nem okoznak egészségügyi kockázatot. A légzésfigyelő bármilyen kiságyban, vagy alvási területen használható (ahol nincs más mozgás vagy vibráció), 
hogy biztonságban tarthassa a babát. Ikrek figyelésére használjon egy AC300 és egy AC301-R típusú készüléket, vagy kettő AC301-R típusú készüléket. Az 
egyik Gyermekőrzö Egységet kapcsolja Mozgás(Movement) funkcióba, a másikat pedig Hang/Mozgás/Tic (Sound/Movement/Tic) vagy Hang/Mozgás 
(Sound/Movement) funkcióba. Használhat egy szülői egységet, vagy kettőt ugyanazon a csatornán. A hangtovábbításra elegendő az egyik AC301-R típusú 
készülék, ha mindkét baba ugyanabban a szobában van. Ne használja az Angelcare8 Légzésfigyelőt megfigyelésre, ha egy kiságyban két 
baba fekszik. 
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2. BIZTONSÁGI   ELŐÍRÁSOK 

Ez a termék NEM orvosi berendezés, és nem tud orvosi 
segítséget nyújtani a hirtelen bölcsőhalál (SIDS) 
bekövetkezése esetén. 

Ez a termék NEM pótolja a baba közvetlen felügyeletét. 
Magától értetődően Önnek rendszeresen meg kell néznie 
gyermekét. Amennyiben gyermeke a "veszélyeztetett" 
kategóriába tartozik, ahol magasabb a kockázat a hirtelen 
bölcsőhalálra, úgy okvetlenül konzultáljon kezelőorvosával 
az esetleges kiegészítő ellenőrző műszerek 
szükségességéről. 

Az érzékelő táblák tévesen mozgást jelezhetnek, más, a 
gyerekszobában, vagy azon kívül előforduló mozgások miatt, 
mint pl. erős huzat, ventillátor, mosógép, hangos zene, stb. 
Győződjön meg, hogy minden vibrációs forrást felszámolt az 
Angelcare® Légzésfigyelő használata előtt. Kerülje az 
érintkezést a kisággyal, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva. 
Lásd az Érzékenység beállítása és Problémamegoldás c. 
fejezetekben. 

Kérjük győződjön meg róla, hogy a szülői egységet NEM 
tette vezeték nélküli készülék (pl. vezeték nélküli Internet, 
stb.), vagy mikrohullámú sütő közelébe. Ezek 
megszakíthatják a riasztás-jelzés átvitelét. 

Mindkét egységet MINDIG függőlegesen, sík felületen 
helyezze el úgy, hogy a gyermek ne érhesse el. NE érintse 
meg az adapter kábel végét, ha az be van dugva a 
konnektorba. 

Az Angelcare® légzésfigyelők nyilvános rádiófrekvenciákat 
használnak a jelek továbbítására. A Szülői Egység 
érzékelhet más jeleket, vagy interferenciákat, más közelben 
működő készülékből. Az Ön készülékének jeleit érzékelheti 
más háztartás. Magánélete megóvása érdekében mindig 
győződjön meg róla, hogy mind a két egység ki van 
kapcsolva, ha nem használják. 

Meghibásodás vagy egyéb kérdés esetén forduljon az 
importőrhöz. (lásd. Forgalmazók / Distributors) 
3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Feltétlenül őrizze meg ezt a használati utasítást! 
Minden egységet tartson távol a víztől (fürdőkád, 
medence), és a hőtől (radiátor). 
Mindkét egységet mindig függőlegesen, sík felületen 
helyezze el úgy, hogy a levegő szabadon áramolhasson 
körülötte. 
CSAK az Angelcare® Légzésfigyelőhöz csomagolt AC 
Adaptert használja. 
Az érzékelő táblák és az AC adapterek kábeleit ne rongálja 
meg, és ne hosszabbítsa meg. 

TISZTÍTÁS: Kapcsolja szét a légzésfigyelőt tisztítás előtt. NE mártsa 
vízbe! Használjon száraz rongyot a portalanításhoz. NE használjon 
oldószeres, vagy tisztítóspray-t. Az érzékelő táblákat kissé 
benedvesített, fertőtlenítőszeres, vagy enyhe mosószeres ruhával 
törölje le. 
Gondoskodjon róla, hogy tárgyak ne eshessenek a készülékre, vagy 
folyadék ne kerülhessen se az egységekre, se az érzékelő táblákra. 
Használaton kívül: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 
akkor az elemeket vegye ki mindkét egységből és húzza ki az AC 
adaptereket a konnektorból. 

4. Az ANGELCARE® LÉGZÉSFIGYELŐ 
TESZTELÉSE 

Megjegyzés: Tesztelje az Angelcare® Légzésfigyelőt az első 
használat ELŐTT, majd rendszeres időközönként ismételje ezt meg. 
Az Angelcare® Légzésfigyelő használható kiságyon kívül is, egyéb 
alvási területeken. Tesztelje a légzésfigyelőt, ha az érzékelő táblákat 
áthelyezi, hogy az érzékenység megfelelően van-e beállítva az új 
matrachoz, (lásd az Érzékenység beállítása c. fejezetet) 

1. Lépés A Gyermekőrző Egységen kapcsoljon "Hang" (Sound) 
funkcióra. Valaki beszéljen a Gyermekőrző Egységbe, vagy helyezzen 
egy rádiót a Gyermekőrző Egység közelébe. A Szülői Egységben 
hallania kell a hangokat. Ha nem hall hangokat, akkor lapozzon a 
Problémamegoldás c. fejezethez. Győződjön meg róla, hogy mindkét 
egység ugyanazon a csatornán (A, B vagy C) van. Ha a vétel nem 
tiszta, kapcsoljon egy másik csatornára. 

2. Lépés Tesztelje a légzésfigyelő Mozgás (Movement) funkcióját. 
Kapcsolja a Gyermek-őrző Egységet a Mozgás (Movement) funkcióra. 
Finoman tegye a kezét a matracra. A zöld, TIC és mozgást 
visszajelző fény villogni fog minden egyes mozdulatra. Vegye el a 
kezét a matracról. Ha nincs mozgás, 15 mp után megszólal az 
"előriasztás" egy csippanó hanggal, majd 5 másodperccel később 
riaszt a készülék és piros fénnyel folyamatosan villog. 

MEGJEGYZÉS: Ha nincs riasztás, az érzékelő táblák folyamatos 
vibrációt érzékelhetnek vagy a padlótól, vagy attól, hogy a kiságyat 
megérintette. Kerülje az érintkezést a kisággyal, ha a légzésfigyelő 
működik. Tegye a kiságyat a fal mellé, távol az erős légáramlatoktól. 
Előfordulhat, hogy a készülék érzékenységét csökkenteni kell. Lásd 
az Érzékenység beállítása c. fejezetet. 

3. Lépés Hogy a riasztást leállítsa, tegye a kezét a matracra, hogy az 
érzékelő táblákat újra mozgásba hozza. A Gyermekőrző Egységen a 
riasztást jelző led még egy percig pirosan fog villogni. (4. ábra). 

4. Lépés Ügyeljen arra, hogy mindkét egység elemes üzemmódban 
működik az AC adapterek nélkül. Ebben az esetben a bekapcsolt 
állapotot jelző lednek mindkét egységen zölden kell világítania. 

Szülői Egység: Ha az alacsony elem-feszültséget jelző led 
narancssárgán villog, akkor rögtön cserélje ki az elemeket (AC301 
Modell), vagy töltse fel a Szülői Egységet 12 órán keresztül (AC301-R 
Modell) 

10 



Angelcare®
 

Gyermekőrző Egység: Ha az alacsony elem-feszültséget 
jelző lámpa narancssárgán villog, és kattogó hangot ad 
minden 30. mp-ben, és a hőmérséklet kijelző kikapcsol, 
akkor rögtön cserélje ki az elemeket. Ha ezt nem teszi, akkor 
ezután a lámpa pirosan fog villogni, majd a készülék 
kikapcsol. 

5.JÓTANÁCSOK FELHASZNÁLÓKNAK 

Az érzékenység beállítása 
Az érzékenység a leggyakoribb 
állapotnak megfelelően előre be 
van állítva. Bizonyos körülmények 
között előfordulhat, hogy ez a 
beállítás nem az ideális. NE növelje 
az érzékenységet, hacsak nem 
fordul elő téves riasztás, és akkor is 

kövesse a Problémamegoldás c. fejezetben leírtakat. 
Jegyezze meg az előre beállított érzékenységi fokot, hogy 
vissza tudja állítani, ha szükséges. A Gyermekőrző 
Egységen a riasztást jelző lámpa pirosan villog és csippan 
egyet, ha gyengén érzékeli a mozgást. Ez a következők miatt 
fordulhat elő: a baba nagyon mélyen alszik, vagy elmozdult az 
érzékelő táblákról a kiságy széléhez. Ha NINCS riasztás, 
akkor ne növelje az érzékenységet. Ha a Gyermekőrző 
Egység legtöbbször pirosan villog, bár a baba az érzékelő 
táblákon fekszik, az téves riasztást okozhat. Ha ez 
bekövetkezik, akkor növelje az érzékenységet. Az 
érzékenység növeléséhez állítsa az érzékenység 
szabályozót a következő, magasabb fokozatra. Tesztelje 
újra a légzésfigyelőt. 

Csatornaválasztás hangalkalmazás esetén 
Győződjön meg róla, hogy mindkét egység ugyanarra 
csatornára van állítva A, B vagy C. Ha a vétel nem tiszta, 
kapcsoljon egy másik csatornára. Ha interferenciát érzékel, 
akkor lapozzon a Problémamegoldások c. fejezethez. 

Zöld hangjelző lámpák 
A három Hangjelző lámpán láthatja, ha a baba hangot ad. 
Minél hangosabb a baba hangja, annál több lámpa világít. 

Hőmérséklet kijelző 
A Gyermekőrző Egység szobahőmérséklet-kijelzővel van 
felszerelve. A hőmérsékletet Celsius-ban (C) vagy 
Fahrenheit-ban (F) mutatja. 

Éjszakai fény 
Nyomja meg a legfelső lámpát a Gyermekőrző Egységen az 
éjszakai fény bekapcsolásához. 

Hangaktiváló 
Ez a készülék hangaktiváló rendszerrel van felszerelve. A 
Gyermekőrző Egység csak akkor aktiválódik és továbbít hangokat, a 
Szülői Egységnek, ha zajokat fog. így biztosítva, hogy a Szülői 
Egység csak a hozzáillő Gyermekőrző Egységre reagáljon. 
Megjegyzés: A hatótávolságon belül funkciót ki kell kapcsolni ehhez 
az opcióhoz. 

Digitális kódrendszer 
Ez a készülék digitális kódrendszerrel van felszerelve, amely 
kiküszöböli az interferenciákat. A kód a dobozon és az elemtartó 
rekeszen is fel van tüntetve. Két Angelcare® légzésfigyelő készülék 
ugyanazon háztartásban való egyidejű használatakor a két készülék 
kódjának különbözőnek kell lennie. 

Hatótávolság jelzés 
Ez a készülék "hatótávolságon belül" jelzéssel van felszerelve. Ha 
aktiválni szeretné ezt a funkciót, akkor nyomja meg és tartsa 
lenyomva az éjszakai fény gombját, amíg a glória fénye felvillan. Ha 
az egységek hatótávolságon belül vannak, akkor a "hatótávolságon 
belül" jelzés fénye villog. Ha az egységek hatótávolságon kívül 
vannak, akkor a jelzés világít, de nem villog. A "hatótávolságon belül" 
funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az éjszakai 
fény gombját újra, míg a glória villog. A "hatótávolságon belül" jelzés 
fénye kikapcsol. Megjegyzés: A Szülői egység hatótávolsága 120 
méter. 

AC energiaforrás 
AC301-R Modell: Használja az AC adaptert amikor csak lehet, hogy 
az elemek élettartamát meghosszabbítsa. A Szülői Egységnél az AC 
adaptert CSAK a NiMh elemek feltöltésére használja. Csak akkor 
töltse fel az elemeket, ha az alacsony elem-telítettséget jelzés villog. 
Ne töltse túl. Csak gyári újratölthető elemeket használjon az AC301-R 
modellnél. 
Figyelmeztetés: A helytelen alkalmazásból eredő károkért a vevő 
felelős. 

Újratölthető elemek cseréje (Csak AC301-R Modellnél) 
Ha a NiMh elemek a Szülői Egységben nem töltődnek fel, vagy csak 
rövid időre elegendőek a feltöltés után, akkor ki kell cserélni az 
újratölthető elemeket. Csávája le az elemtartó rekeszt a Szülői 
Egységen. Vegye ki a régi elemeket. Helyezze be az új újratölthető 
elemeket.Csavarja vissza az elemtartó rekeszt. Dugja be egy 
konnektorba a Szülői Egységet. Csak gyári újratölthető elemeket 
használjon a Szülői Egységben. Az újratölthető elemeket első 
alkalommal 15 órán keresztül folyamatosan kell feltölteni. Ne 
használjon újratölthető elemeket a Gyermekőrző Egységben, mert 
ezek esetén előfordulhat, hogy a készülék folyamatosan alacsony 
elemfeszültséget jelez. 
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6.HIBAELHÁRÍTÁS, PROBLÉMAMEGOLDÁS 
PROBLÉMA                             LEHETSÉGES OKOK                             MEGOLDÁS 

Téves riasztás. - A babát kivette az ágyból, de nem kapcsolta ki a 
Gyermekörzö Egységet 
- Az érzékelő táblák kábele nem csatlakozik a Gyermek 
örzö Egységhez 
- Az érzékelő táblák nem érintkeznek helyesen a 
matraccal, esetleg szorul a matrac a kiságyban, vagy a 
kiságy matrac nem teljesen sík és kemény felületen 
fekszik. 
- A baba elmozdult az érzékelő táblákról a kiságy 
széléhez. 

- Kapcsolja ki a Gyermekörzö Egységet. 
- Ellenőrizze a csatlakozást az érzékelő táblák és a 
Gyermekörzö Egység között. 

- Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen ágynemű 
az érzékelő táblák és a matrac között. Az érzékelő 
táblákat teljesen sík és kemény felületre kell 
elhelyezni. 
Tegyen egy 6mm vastag lapot az érzékelő táblák alá a 
kiságy teljes aljába. Ha a matrac szorul, alakítsák 
méretre, hogy könnyen mozogjon. 

- Győződjön meg róla, hogy az érzékelő táblák az 5 
Egyszerű lépés c.fejezetben leírtaknak megfelelően 
vannak elhelyezve. Szükség lehet az érzékenység 
növelésére, (lásd Az érzékenység beállítása c. 
fejezetet.) 

Nincs riasztás. - A Gyermekőrző Egység mozgást érzékel, ha megérinti 
a kiságyat. 
- A Gyermekőrző Egység a kiságyon kívülről érzékel 
mozgást, mint pl. motoros eszközök, erős dobolás, stb. 
- Túl magas az érzékenység 

- Kerülje az érintkezést a kisággyal, ha a légzésfigyelő 
be van kapcsolva. 

- Tegye a kiságyat a fal mellé, hogy elkerülje a kiságyon 
kívüli mozgásokat. 

- Csökkentse az érzékenységet, (lásd Az érzékenység 
beállítása c. fejezetet.) 

A riasztást jelző lámpa pirosan villog 
(alig érzékel mozgást). 

- Az érzékelő táblák nem érintkeznek helyesen a 
matraccal, esetleg szorul a matrac a kiságyban, vagy a 
kiságy matrac nem teljesen sík és kemény felületen 
fekszik. 
- A baba nagyon mélyen alszik, vagy elmozdult az 
érzékelő táblákról a kiságy széléhez 

- Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen ágynemű 
az érzékelő táblák és a matrac között. Az érzékelő 
táblákat teljesen sík és kemény felületre kell 
elhelyezni. 

- Tegyen egy 6mm vastag lapot az érzékelő táblák alá a 
kiságy teljes aljába. Ha a matrac szorul, alakítsák 
méretre, hogy könnyen mozogjon 

- Győződjön meg róla, hogy az érzékelő táblák az 5 
Egyszerű lépés c.fejezetben leírtaknak megfelelően 
vannak elhelyezve, (lásd Az érzékenység beállítása c. 
Fejezetet, is) 

Nincs hangtovábbítás. - Az egységek túl messze vannak egymástól (a ható 
távolságon belül jelzés nem világit a Szülői Egységen) 
- Az elemek lemerültek, vagy rosszul vannak 
behelyezve 
- Az AC adapter rosszul van csatlakoztatva, vagy a 
konnektor nem működik 
- Valamelyik egység nincs bekapcsolva. 

- Vigye a Szülői Egységet közelebb a Gyermekörzö 
Egységhez. 

- Ellenőrizze, vagy cserélje ki az elemeket, vagy töltse 
fel a Szülői Egységet (AC301-R típusnál) 
- Ellenőrizze a csatlakozásokat,vagy váltson konnektort 

- Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van 
kapcsolva. 

- Győződjön meg róla, hogy mindkét egység ugyanarra 
a csatornára van állítva.(A , B vaqy C) 

A bekapcsolást jelző lámpa (zöld 
hőm. kijelző) nem világít. 

- Az elemek lemerültek, vagy nincsenek jól betéve. 
- Az AC adapter rosszul van csatlakoztatva, vagy a 
konnektor nem működik 
- Valamelyik egység nincs bekapcsolva. 

- Ellenőrizze, vagy cserélje ki az elemeket, vagy töltse 
fel a Szülői Egységet (AC301-R típusnál) 

- Ellenőrizze a csatlakozásokat, vagy váltson 
konnektort. 

- Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van 
kapcsolva és, hogy mindkét egység ugyanarra a 
csatornára van állítva.(A . B vaqy C) 

Nagyon gyenge vétel. - Az egységek túl messze vannak egymástól (a ható 
távolságon belül jelzés nem világít a Szülői Egységen). 
- Az egyik, vagy mindkét egység nagy fémes tárgy 
közelében van. 
- Az egységek nem függőleges pozícióban vannak. 
-Az elemek gyengék. 

- Vigye az egységeket közelebb egymáshoz. 
- Változtassa meg az egyik, vagy mindkét egység 
pozícióját. 

- Helyezze az egységeket sík felületre, úgy hogy a 
gyermek ne érhesse el őket. 

- Ellenőrizze, vagy cserélje ki az elemeket, vagy töltse 
fel a Szülői Eqvséqet (AC301-R típusnál) 

Statikus zavarok, torzítás, vételi 
zavarok, interferencia más 
készülékektől (pl. más 
légzésfigyelőtől, hordozható 
telefontól, stb...). 

- A Szülői Egység hatótávolságon kívül van. 
- Az egységek különböző csatornákra vannak állítva. 
- A Szülői Egység túl közel van valamilyen motorikus, 
vagy elektronikus eszközhöz (pl. televízió, fluoreszkáló 
fény, stb...) 

- Vigye az egységeket közelebb egymáshoz. 
- Győződjön meg róla, hogy mindkét egység be van 
kapcsolva és, hogy mindkét egység ugyanarra a 
csatornára van állítva.(A , B vagy C) 

- Forgassa el a Szülői Egységet, vagy vigye távolabb az 
interferencia okozójától 

Visszacsatolás (hangos zajok a 
Szülői Egységből). 

- Az egységek túl közel vannak egymáshoz. - Vigye az egységeket távolabb egymástól (min 3 
méter) 
- Csökkentse a hangerőt a Szülői Egységen. 

7. TECHNIKAI ADATOK 
GARANCIA 
A termék garanciális feltételére vonatkozó előírások a mindenkori magyarországi hatályos törvények szerint érvényesek. Ez a 
garancia nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rassz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy 
használat miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy alakíttatta 
át. Az ANGELCARE® és a magyarországi importőr és forgalmazók a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges 
következményekért semminemű felelősséget nem vállalnak. 
Az ANGELCARE® légzésfigyelő egy személyi gondoskodó készülék, ami NEM nélkülözi a gyermekekről való személyes 
gondoskodást és felelősséget!!! 
Amennyiben a készülék használatával kapcsolatban bármiféle kérdése, vagy észrevétele van, ezt jelezheti a kereskedőjénél, vagy a 
termék magyarországi forgalmazójánál a lenti elérhetőségeken. A termék a precíziós alkatrészek miatt nem javítható. Amennyiben a 
készülékkel kapcsolatban problémája van, ezt az importőr elérhetőségén jelezze, és amennyiben szükséges a garanciális időn belül a 
termékét, vagy annak fő részegységét cseréljük. Garanciális időn túli meghibásodás esetén a termékhez fődarabot biztosítunk. 
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INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÓKNAK 
Ez a készülék megfelel a nemzetközi FCC Szabályok 15.fejezetében leírtaknak. Ezek alapján a termék működése a következő 2 
feltételnek tesz eleget: 
1.Ez a készülék nem okozhat ártalmas interferenciát. 
2.Ennek a készüléknek el kell fogadnia az elismert interferenciákat, azokat is amelyek nem a kívánt működést eredményezik. 
Ezt a készüléket úgy tervezték és fejlesztették, hogy megfeleljen a "B" Osztályú Digitális Készülékek feltételeinek, az FCC szabályok 
15.fejezete szerint. Ezen feltételek biztosítják a megfelelő védelmet a káros interferenciákkal szemben a lakossági felhasználásnál. Ez 
a készülék rádió-frekvencia energiát fejleszt és sugároz, ezért ha nem az előírásoknak megfelelően használják, akkor káros 
interferenciát (vételi zavart) okozhat a rádiókommunikációban. Ha a készülék zavaró interferenciát okoz rádió-, vagy televízió 
vételben,- amely véget ér a készülék ki/bekapcsolásával, akkor próbálja kiküszöbölni ezt az interferenciát a következő teendők 
valamelyikével: 
- Felhajtani, vagy áthelyezni a vevőantennát. 
- Növelje a távolságot a készülék és a légzésfigyelő egységei között. 
- Dugja a készüléket egy másik áramkörön lévő konnektorba. 

TECHNIKAI ADATOK 
ANGELCARE® termékek funkciója: az alvó gyermek légzésfunkcióit érzékelő készülék, veszélyhelyzetet és hangokat érzékelő, 
hordozható, hálózati feszültségtől független hangtovábbító készülékkel kiegészítve. 
Funkciójuk: piezoelektromos érzékelő a gyermek mozgásának érzékelésére az egész fekvő felületen a matracon keresztül. 
Összekötő kábel / 3,5 méter hosszúságú csatlakozóval ellátott összekötő kábel, mely a Gyermekőrző-egység csatlakozó aljzatához 
kapcsolódik. 
ADÓ / Feszültségellátás: hálózatról, vagy 4db AAA alkáli elemről (LR3). 
Küldési frekvencia: "A csatorna" 2460,6 MHz, "B csatorna" 2461,3 MHz, „C csatorna" 2462,0 MHz 
Küldési teljesítmény: kevesebb mint 1 mW. 
VEVŐ / Feszültségellátás: hálózatról, vagy 3 db AAA NIMh. (tölthető akkumulátor) 
Minimális működési idő: 12 óra hálózat nélkül. 
Maximális töltési idő: 15 óra. 
Hatótávolság: 120 méter (helyi adottságoktól függően) 
AC ADAPTER / Kimenet: 7,5 V egyenfeszültség max. 150mA-nél 
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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 
fődarabját, vagy a terméket díjmentesen cseréljük. A légzésfigyelő készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék életmentő 
jellege miatt nem engedélyezi. A csere időtartama a bejelentéstől (termék beérkezésétől) számított 8 nap. 
Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, 
vagy használat miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy 
alakíttatta át. 
Meghibásodás esetén a termék cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan az importőr végzi, kérjük 
utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken: (info@angelcare.hu ) 
Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók / Distributors 

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: a 
gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy- Ptk.685 § d.pont). Amennyiben a 
fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 
49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 2.§ 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 a kezelési 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) is érvényesítheti. 
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) 
Korm.Rend.; Ptk.685 § e.pont; Ptk. 305 §-311/A-ig; 49/2003 (VII.30) GKM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztónak joga van 
árleszállítást kérni, illetve el is állnia a szerződéstől. 
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 a lebélyegzett, 
kitöltött jótállási jegyet feltétlen őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését. 
13.  A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
14.  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® AC301/AC301R légzésfigyelő készülékek a CE nemzetközi jelzéssel 
vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a következő, forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar 
szabványelőírásoknak és irányelveknek:  
- EN 300-440-2 (Ed. 04 V1.1.1) 
- EN 60 065 (Ed. 02) 
- EN 301 489-3 (Ed. 02 V1.3.1) 
A fenti készülékek megfelelnek az R&TTE (1999/5/CE) Nemzetközi Direktíva által előírt II. Osztályba sorolt készülékek 
követelményeinek és előírásainak. KERMI engedély szám: E - 2005 / 000894 -1 
TERMÉKTÍPUSA: 
ANGELCARE® AC301R LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK 

TERMEK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA: 

VÁSÁRLÁS DÁTUMA: ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS: 
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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 
pulzus tapintással 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. 
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 … Megfelelő SÜRGŐS intézkedések 
…eszméletlen 
…nem lélegzik 
…van pulzusa 
 

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.  

…eszméletlen 
…nem lélegzik 
…nincs pulzusa 

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. 

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. 
 
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)  
 
 
 
 

 

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)

SZÍVMASSZÁZS 
1.Feltételek  
Ahhoz, hogy szívmasszázst 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 pontról. A nyomási mélység a 
mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 
cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs 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)  


