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NAVODILA ZA UPORABO
NE ZAVRZITE NAVODIL ZA UPORABO.
PREDNO IZDELEK UPORABITE, SI PODROBNO PREBERITE VARNOSTNA NAVODILA
ČE NE UPOŠTEVATE VARNOSTNIH NAVODIL, LAHKO PRIDE DO RESNIH POSLEDIC, TAKO NA OTROKU KOT NA
IZDELKU
SENZORSKE PLOŠČE NISO NAMENJENE ZA ODRSLE, ALI OTROKE STAREJŠE OD 24 MESECEV.

OPOZORILO
Izdelek naj namesti odrasla oseba.
Med sestavljanjem pazite, da mali delci ne pridejo v stik
z otrokom.
Ce z izdelkom niste zadovoljni ali imate težave pri
sestavljanju ali pravilnem delovanju same naprave,
prosimo, da kontaktirate vašega dobavitelja
(www.angelcare.si)

OPOZORILO -

• Otroška enota naj bo od otroka oddaljena vsaj en meter.
• Izdelek Angelcare AC017 ni igrača. Ne dovolite, da se vaš otrok igra z njim.
1. TA NAPRAVA NE MORE NADOMESTITI NADZORA S STRANI
STARŠEV.. Naprava nadzira premikanje/dihanje vašega malčka. Kljub
temu, morajo starši še vedno paziti na varnost otroka. Za otroke rojene
prezgodaj ali tiste z zdravstvenimi težavami morajo biti vedno dodatno za
varnost skrbeti profesionalci (zdravstveno osebje).
2. . Ta naprava ni medicinska naprava in tudi ne preprečuje TI smrti v zibki.
3. Ob vsakem alarmu naprave, nemudoma preverite, kaj je razlog alarma.
4. Ne uporabljajte te naprave poleg vode (kad, tuš, bazen...).

OPOZORILO
MOŽNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE

NE IZPOSTAVLJAJ DEŽJU ALI VLAGI
4. Ne postavljajte naprave blizu izvora toplote( peč, radiator, ogenj).
5. Starševsko enoto vedno postavite na ravno površino in tako, da je dovolj
prostora, da se zrači. Ne postavljajte na kavč, posteljo...., kjer je ventilacija
onemogočena.
6. Ta naprava vsebuje drogne dele, zato pazite, da pri sestavljanju le te, ne
pridejo v stik z otrokom. Vedno naj bo prisoten nekdo od staršev (odraslih).
7. Optimalna temperatura za delovanje te naprave je od 0 do 40 stopinj C.

BATERIJE - OPOZORILO
8. Litijeva Baterija v senzorski plošči je zamenljiva in je v obliki gumba .
Vedno uporabite le enako predlagano vrsto baterije,. Obstaja nevarnost
škode, če se uporablja baterija druge vrste ali če se vstavi napačno. Baterijo
vstavite glede na navodila v poglavju za baterijo.
9. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz senzorske
plošče, kot tudi iz otroške enote. oIzrabljene baterije odložite skladno s
predpisi v vaši državi. Baterija v senzorski plošči je zelo majhna in lahko
predstavlja za otroka resno nevarnost. Pazite, kam jo odlagate.

9.1 Strogo upoštevajte vsa navedena varnostna navodila.
9.2 Sledite navodilom za uporabo in jih podrobno preberite ter se po
njih tudi ravnajte.
9.3 Pazite, da naprava ne pride v stik z vodo kot je bližina bazena, jezera,
kad. pazite tudi, da po napravi ne škropite s tekočinami ali celo polivate.
Tudi vlažni prostori in okolje za to napravo niso primerni.

9.4 Pred čiščenjem napravo izklopite. Nikakor ne pomakajte v tekočine
nobenega dela naprave. Vedno za čisčenje uporabljajte le suho krpo.
9.5 Ne preprečujte ventilacije naprave same tako, da bi jo pokrivali s
krpami, oblekami... Ne odlagajte jo v predal ali tja, kjer bi bil zvok zadušen,
ventilacija pa preprečena ali slaba. Lahko pride do pregrevanja.
9.6 Ne odlagajte naprave na mesta, kjer je vir oddajanja toplote. To so
lahko radistorji, pečice, bližina ognja, TV sprejemnik, ojačevalci...
9.7 Izogibajte se različnim pripomočkom, za katere jih proizvajalec sam
ni predvidel. Stojala in pomožni dodatki morajo biti vedno priporočeni
s strani proizvajalca, sicer lahko pride do resnih poškodb naprave same
ali celo do poškodbe otroka ali drasle osebe,
9.8 V primeru okvare, ne poskušajte popraviti naprave sami, temveč jo
odnesite na za to pooblaščen servis. V nasprotnem primeru lahko pride do
poškodbe naprave same ali vas.
9.9 Nadomestne dele na napravi lahko zamenjate samo, če so skladne s
pogoji proizvajalca. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe
naprave ali celo vas.
9.10 Angelcare naprava je namenjena v prvi vrsti kot pripomoček in ne
kot nadomestilo za starševski nadzor. Vedno se zanašajte na svojo
kontrolo in prisotnost.
9.11 V notranjost naprave nikoli ne vstavljajte ali potiskajte drugih
predmetov, saj bi na ta način lahko resno poškodovali napravo samo ali pa
bi lahko prišlo do poškodb tudi na vas. V primeru nejasnosti, se vedno
obrnite na pooblaščenega serviserja.
9.12 Prepričajte se, da med delovanjem te naprave istočasno ne
uporabljate druge naprave, ki v okolje oddaja vibracije. Te naprave so
lahko pralni stroji, gibajoče se igrače, glasna glasba... Te naprave z
oddajo vibracij motijo delovanje senzorske plošče in tako naprava ne bo
oddala alarma, ko bo to potrebno, saj bo zmotno "mislila", da otrok
diha/se premika. Zato se pred uporabo prepričajte, da so drugi viri
vibracij izklopljeni. Do lažnega alarma lahko pride iz več razlogov.
Glavni razlog je, če pozabimo izklopiti otroško enoto, potem ko smo
vzeli otroka ven iz posteljice. tRazlog je lahko tudi to, da senzorske
plošče niste pod vzmetnico namestili pravilno. Prepričajte se, da je
senzorska plošča nameščena na ravni, trd površini, napisi na plošči pa
morajo biti obrnjeni navzgor. Pravilna nastavitev občutljivosti senzorske
plošče je razvidna iz poglavja Korak 4.3. Kadarkoli se alarm sproži,
pojdite obvezno preveriti, kaj se dogaja.
9.13 Če posteljica ni kompaktna, trdna, ali če je samo dno ležišča
nestabilno, boste potrebovali za pravilno uporabo naprave same, dodatno
ojačitev . Vezana plošča naj bo večja od senzorske plošče (vsaj 33x 33cm)
ter vsaj 6mm debeline.
Senzorska plošča zaznava dihanje ne glede na vrsto in debelino vzmetnice
(izjema so votle vzmetice, vzmetnice iz spominske pene in vodne postelje).
Vezana plošča vrši konstanten pritisk na senzorsko ploščo in tako zaznava
tudi najmanjše premikanje/dihanje, tudi če otrok leži čisto na robu
vzmetnice.
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10. POMEMBNA NAVODILA ZA UPORABO BATERIJ
10.1 Uporablajte samo baterije, ki jo predlaga proizvajalec. V nasprotnem
primeru lahko rpide tudi do eksplozije.
10.2 V otroški enoti ne uporabljajte samopolnih baterij, uporabljajte le
alkalne običajne baterije.
10.3 Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj. Lahko pride do eksplozije.
Odvrzite jih na to določeno in predpisano mesto.
10.4 Ne izpostavljajte baterij kovinskim predmetom, aj bi na ta način
močno skrajšali življenjsko dobo. Prav tako jih ne polnite ko so že
napolnjene, saj lahko pride do eksplozije ali izlitja nevarnih snovi in
plinov.
10.5 Ne poskušajte podaljševati življenjske dobe basterij s segrevanjem,
saj na ta način lahko pride do eksplozije ali uhajanja nevarnih plinov.
10.6 IKo so baterije enkrat izrabljene, jih enostavno zamenjajte z
novimi (enaka voltaža in velikost)
10.7 Bodite previdni, da baterij ne vstavite v kontra položaj (minus/
plus), saj s tem lahko povzročite eksplozijo ali uhajanje nevarnih snovi.
10.8 Če produkta ne boste uporabljali več kot 30 dni, odstranite baterije iz
naprave, da preprečite uhajanje tekočine, ki lahko vašo napravo poškoduje.
10.9 Izrabljenje baterije začnejo hitro oddajati tekočino, ki lahko
poškoduje notranjost naprave. Čim prej jih zamenjajte.
10.10 Nikoli ne izpostavljajte naprave same ali baterij te naprave na viru,
ki oddaja toploto.

NAMESTITEV

Model AC017
Nadzor dihanja

Kaj vse je v embalaži AC017:

Otroška enotat

Starševska enota

Brezžična senzorska plošča
* Angelcare logo obrnite navzgor *

CR3032 baterija
(za senzorsko ploščo)

KAJ POTREBUJETE (NI V EMBALAŽI):
2X
Miniaturni izvijač

2 AAA alkalne
baterijske vložke
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KORAK 1 - NASTAVITEV OTROŠKE ENOTE
Vklop ON/OFF (Svetlobni indikator)
(Svetlobni indikator) Šibka moč baterije
Pokrov ležišča
baterijskih
vložkov (2 AAA)

Pause/Pairing
Button
Power
ON/OFF

Stikalo za uravnavanje
občutljivosti senzorske
plošče

Svetlobni indikator
senzorske plošče

Stojalo

1.1 - VSTAVITE BATERIJE
Pred prvo uporabo, vstavite v notroško enoto dve AAA alkalne baterije (niso priložene).

1) Odprite pokrov ležišča baterijskih vložkov
in vanj vstavite dve AAA alkalne baterije.

1.2 - DOLOČITE LOKACIJO OTROŠKE ENOTE
Otroško enoto lahko postavite na ravno površino.

Otroška enota naj bo
od posteljice oddaljena
vsaj en meter.

KORAK 2 - NAMESTITEV SENZORSKE PLOŠČE
2.1 -VKLOP SENZORSKE PLOŠČE
Pred prvo uporabo, je potrebno v senzorsko ploščo namestiti priloženo baterijo (CR3032).

4
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1)

Odstranite pokrovček ležišča baterije s malih
kovancem in zavrtite v smer puščice (slika).

2)

Vstavite priloženo baterijo (CR3032) v ležišče
senzorske plošče. Oznaka + naj gleda navzgor.

3)

Zaprite pokrovček ležišča in poravnajte oznake
(piki morajo biti poravnane). Sedaj je
senzorska plošča pripravljena za uporabo.

2.2 - NAMESTITE SENZORSKO PLOŠČO POD VZMETNICO
POMEMBNO
Če posteljica ni kompaktna, trdna, ali če je samo dno ležišča nestabilno, boste potrebovali za
pravilno uporabo naprave same, dodatno ojačitev (glej sliko).
Vezana plošča naj bo večja od senzorske plošče (vsaj 33x 33cm) ter vsaj 6mm debeline.
Senzorska plošča zaznava dihanje ne glede na vrsto in debelino vzmetnice (izjema so votle
vzmetice, vzmetnice iz spominske pene in vodne postelje).
Vezana plošča vrši konstanten pritisk na senzorsko ploščo in tako zaznava tudi najmanjše
premikanje/dihanje, tudi če otrok leži čisto na robu vzmetnice.
2

Vezana plošča

1)

Odstranite vzmetnico iz posteljice

2)

Postavite senzorsko ploščo z napisi navzgor na
sredino posteljice (na sredino vezane plošče).

3)

Namestite vzmetnico nazaj.

Senzorska plošča

•
•
•

OPOZORILO -

Senzorska plošča ni narejena za uporabo za odrasle ali otroke starejše od 24 mesecev.
Ko otrok dopolni 24 mesecev senzorske plošče odstranite in jih shranite za v bodoče.
Predno napravo uporabite, se skladno z navodili prepičajte, da senzorska plošča deluje pravilno.

KORAK 3 - VKLOP OTROŠKE ENOTE
Ko se bo otroška enota povezala s senzorsko
ploščo, bo enota oddala kratek zvok, ter oddala tudi
modro svetlobo (blisk).

Pritisnite in držite gumb ON/
OFF 2 sekundi, dokler se
svetlobni indikator ne obarva
zeleno.

PAZITE:
Če se ne vklopi zelena lučka, temveč utripa
lučka rdeče barve, ali če se pojavi lažen
alarm, poglejte poglavje: (Korak 4.3).
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KORAK 4 - SPOZNAJTE NAPRAVO
4.1 TEST SENZORSKE PLOŠČE:
2

1

3

1)

Nežno premaknite roko po vzmetnici.

2)

Potem odstranite roko id vzmetnice in po 15
sekundah se bo aktiviral pred alarm (pisk) in
prikazala se bo rdeča lučka.

3)

Po 5 sekundah potem, bo naprava začela
oddajati konstanten zvok in rdečo lučko.

ČE SE ALARM NE OGLASI
ALARM - KDAJ SE SPROŽI?
•
•

•
•
•
•

Če 15 sekund naprava ne zazna premijanja/dihanja, bo
otroška enota oddala kratek pisk (pred alarm).
Po nadaljnih 5 sekundah nezaznave premikanja/dihanja,
bo naprava začela oddajati konstanten alarm.

Med delovanjem se ne dotikaje posteljice.
Posteljico namestite poleg stene .
Povečajte občutljivost senzorske plošče.
Izklopite vse naprave, ki oddajajo vibracije.

IZKLOP ALARMA

Položite dlan na
vzmetnico.

ALI

Pritisnite gumb
za pavzo na
otroški enoti.

POMEMBNO
• Pred uporabo vašo napravo obvezno stestirajte!
• Vsakič, ko premaknete položaj senzorske plošče glede na vzmetnico,
vašo napravo ponovno stestirajte!

4.2 FUNKCIJA PAVZE
Ta funkcija dovoljuje, da naprava določen čas ne zaznava dihanja vašega malčka (če ga vzamete iz posteljice...).
1

2

1)

Na vrhu otroške enote pritisnite gumb "Pavza"

2) Lučka bo začela svetiti v beli barvi, ko je vklopljena Pavza. Naprava v
tem načinu oddaja kratek zvočni signal (na 20 sekund), da vas
opozori, da je vklopljena Pavza.
3) Da Pavzo izklopite, ponovno pritisnite zgoraj naveden gumb(točka 1).

POMEMBNO
• Če Pavze ne vklopite in otroka vzamete ven, bo naprava sprožila alarm po 20 sekundah.
• Prepričajte se, da boste Pavzo izklopili, potem ko boste otroka ponovno položili v posteljico.
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4.3 - OBČUTLJIVOST SENZORSKE PLOŠČE:
Za optimalno delovanje naprave, pravilno nastavite občutljivost senzorske plošče. Za novorojenčke nastavitev
namestite na čim bolj občutljivo delovanje in manj s časom ko otrok pridobiva na teži. Zelo debele vzmetnice prav
tako zahtevajo maksimalno občutljivost senzorske plošče.
Imate tri možnosti nastavitve (nizka, srednja in visoka občutljivost).

POMEMBNO
• Senzorska plošča ni narejena za uporabo za odrasle ali otroke starejše od 24 mesecev.
• Ko otrok dopolni 24 mesecev senzorske plošče odstranite in jih shranite za v bodoče.

4.4 - BATERIJE
INDIKATOR ZA ŠIBKO MOČ BATERIJE
Ko je potrebno zamenjati baterijske vložke v otroški enoti, bo
naprava začela oddajati zvočni signal vsakih 20 sekund, prižgal
pa se bo tudi svetlobni indikator (rumena lučka).
INDIKATOR ZA ŠIBKO MOČ BATERIJE :
Ko je potrebno zamenjati baterijske vložke v senzorski plošči,
bo naprava začela oddajati zvočni signal vsakih 20 sekund,
prižgal pa se bo tudi svetlobni indikator (rumena lučka).

ODPRAVA TEŽAV:
Vklop ON/OFF (Svetlobni indikator
(Svetlobni indikator) Šibka moč baterije
Utripa zelena lučka
Utripa rumena lučka

Naprava je vklopljena
Baterije v enoti so za zamenjati

Svetlobni indikator senzorske plošče
Utripa rdeča lučka

Ni zaznavanja dihanja ali ni
povezave med senzorsko ploščo in enoto

Utripa bela lučka

Naprava je v načinu Pavza

Utripa rumena lučka

Zamenjati baterijo v senzorski plošči

LAŽNI ALARM
•
•
•
•
•

Izklopite otroško enoto.
Prepričajtese, da med senzorsko ploščo in vzmetnico ni posteljnine.
Če posteljica ni kompaktna, trdna, ali če je samo dno ležišča nestabilno, boste potrebovali za pravilno uporabo naprave same,
dodatno ojačitev (glej sliko).
Vezana plošča naj bo večja od senzorske plošče (vsaj 33x 33cm) ter vsaj 6mm debeline.
Povežite senzorsko ploščo in otroško enoto tako, da pritisnete in držite gumb za povezavo 2 sekundi, dokler ne zaslišite kratek
pisk, naprava pa začne modro utripati.
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ALARM SE NE VKLOPI
•
•
•
•

Izogibajte se stiku s posteljico, ko naprava deluje(povzročate vibracije).
Postavite posteljico poleg stene, da preprečite, da senzorska plošča sprejema vibracije zunaj nje.
Izključite vse naprave, ki oddajajo vibracije.
Prepričajte se, da ste občutljivost senzorske plošče nastavili dovolj na visok nivo. (rKorak 4.3).

INDIKATOR SENZORSKE PLOŠČE UTRIPA RDEČE
•
•
•

Prepričajtese, da med senzorsko ploščo in vzmetnico ni posteljnine.
Če posteljica ni kompaktna, trdna, ali če je samo dno ležišča nestabilno, boste potrebovali za pravilno uporabo naprave same,
dodatno ojačitev (glej sliko).
Vezana plošča naj bo večja od senzorske plošče (vsaj 33x 33cm) ter vsaj 6mm debeline.

•

Prepričajte se, da ste občutljivost senzorske plošče nastavili dovolj na visok nivo. (rKorak 4.3).

NI POVEZAVE (ENOTA UTRIPA Z MODRO LUČKO, VSAKIH 20 SEKUND KRATEK PISK)
•
•

BSenzorsko ploščo in otroško enoto približajte.
Pritisnite in držite gumb za vzpostavitev povezave (paring) 2 sekundi, dokler naprava ne oddsa kratek pisk in potrdi
povezavo z modro utripajočo lučko.

NE DELUJE
•
•

Preverite stanje baterij.
Prepričajte se, da je naprava vklopljena.

GARANCIJA

Podjetje Miem commerce, Tadej Cunder s.p., daje garancijo na izdelke
Angelcare za obdobje enega leta od dneva nakupa. Ekskluzivni distributer
za Slovenijo je pooblascen, da vam bo v tern roku popravil ali zamenjal
izdelek, ce se bo ob pravilni uporabi pokvaril ali kako drugace odpovedal.
Izdelek je potrebno v takem primeru reklamirati in poslati distributerju oz.
trgovini, kjer ste napravili nakup. Izdelku je potrebno predloziti dokaz o
nakupu (racun ali kopijo racuna) in potrjeni garancijski list. Podjetje Miem
commerce bo nosilo vse stroske za popravilo in vse stroske v zvezi z
garancijo.
Garancije ne bo mogoce unovciti pri:
- okvarah, nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja,
mehanske poskodbe in okvar v primeru visje sile (napetostni sunek,
strela .... );
- ce je v izdelek posegala nepooblascena oseba ali ce je ugotovljeno, da je
kdo posegal v izdelek brez nasega pisnega dovoljenja;

- spremembah na aparatu; • pri uporabi drugih elementov, ki originalno
ne spadajo k aparatu • pri priklopu na napacno napetost ali vrsto toka; •
pri napacnem upravljanju ali poskodbah zaradi malomarnega ravnanja.
Podjetje Angelcare ne nosi odgovornosti za kakrsnokoli nakljucno ali
posledicno skodo, ki se nanasa na ta izdelek. Garancija prav tako
izkljucuje katerokoli drugo vrsto odgovornosti, razen v primerih, ki so
zapisani zgoraj.
Ekskluzivni distributer vam zagotavlja tudi servis vasih naprav po
preteceni enoletni garanciji.
- Dajalec garancije jamci, za lastnosti ali brezhibno delovanje artikla v
garancijskem roku, ki zacne teci z izrocitvijo blaga potrosniku.
Uveljavljanje garancije velja na obmocju drzave Slovenije.
Po preteku garancijskega roka prodajalec jamciin zagotavlja potrosniku
vzdrzevanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
Garancija ne izkljucuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
Datum nakupa:

Podpis:

GARANCIJA
Evropa

1 LETO

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Domet:

Baterije

Odprt prostor brez fozičnih ovir : do 8 metrov.

• Ne mešajte starih in novih baterij.
• Ne mešajte med seboj alkalnih in samopolnilnih baterij.

IZVOR ENERGIJE:
2 AAA alkalne baterije za otroško enoto (niso priložene)
1 CR3032 3V baterija za senzorsko ploščo (priložena)
COpozorilo: Da bi zmanjšali verjetnost poškodbe električnega delovanja,
ne izpostavljajte naprave vodi in vlagi.

• OPOZORILO:
MOŽNOST EKSPLOZIJE, ČE SO VSTAVLJENE NAPAČNO!
Oddajanje:

Nevarnost eksplozije baterije, če ni vstavljena pravilno. Baterija v
senzorski plošči na samopolnilna, ko se izrabi, jo je potrebno zamenjati z
novo. Uporabite le baterijo, ki jo predlaga proizvajalec.Kontaktirajte
svojega serviserja ali dobavitelja vaše države. Navodila za vstavljanje
baterij so priložena. Baterije ne smejo priti v stik z otroki..

Maksimalna moč oddajanja: 4dBm (2.5mW)
RF Kanal številka : 79

ZAŠČITA OKOLJA

SIMBOL NA LEVI STRANI, POVE, DA JE SKLADNO Z
ZAKONODAJO DRŽAVE POTREBO IZRABLJENE BATERIJE
SHRANITI LOČENO OD OSTALIH GOSPODINJSKIH ODPADKOV.
NA TA NAČIN BOMO OBVAROVALI NARAVO IN OKOLJE PRED
DODATNIM ONASNEŽEVANJEM.
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