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НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА 
ПАЗЕТЕ НАРЪЧНИКА ЗА БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ 

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА И ИНСТРУКЦИЙТЕ ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА 

НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНА ПОВРЕДА НА ПРОДУКТА ИЛИ 
НАРАНЯВАНИЯ 

СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА УПОТРЕБА ОТ ВЪЗРАСТНИ ИЛИ ДЕЦА НАД 24 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ. 

СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА СЛЕДИ КОГАТО ДЕТЕТО Е ИЗВЪН ЛЕГЛОТО.  

 

ВНИМАНИЕ 

Необходимо е да се сглобява от възрастен. 

Пазете малките части далеч от досега на деца. 

Ние от Angelcare®, заставаме зад нашите продукти.  

Ако не сте напълно доволни или имате въпроси  

САЩ или Канада: свържете се с нас на angelcare@cdecinc.ca 

Други страни: свържете се с дистрибутора  



3 

ВНИМАНИЕ............................................................................................................................................  

1. Този продукт не замества отговорността по отглеждане на Вашето бебе. Продукта е 
създаден да Ви помага в отглеждането на бебе. Употребявайки го Вие трябва да 
продължите наблюдението на Вашето бебе. Наблюдението на преждевременно родените 
бебета или на тези, попадащи в рискова група, трябва да се извършва от здравен 
специалист. Този продукт не е медицински уред, който да предотвратява случаи на 
Синдрома на внезапна смърт при новородените (SIDS). 

 
2. ВНИМАНИЕ – Опасност от задушаване – има случай на деца да се задушават 
от кабелите. Дръжте кабелите на адаптера далеч от досега на деца. (на повече 
от 1м.) Не използвайте сензорната подложка без предпазителите за кабели. 
Ако предпазителите са счупени или повредени веднага прекратете 
използването на сензорната подложка. 

3. Никога не използвайте удължители със щепсел. Използвайте само приложените щепсели. 
4. Когато шепсела е включен в електрически контакт, НЕ докосвайте открития край. 
5. ВИНАГИ се уверявайте, че и предавателя и приемника работят и са в обхват. Изпробвайте 

монитора преди първа употреба, както и периодично и при преместване на Предавателя 
(устройството при бебето). 

6. ВИНАГИ незабавно проверете Вашето бебе щом чуете сигнала за аларма. 
7. НЕ използвайте монитора в близост до вода (като вана, мивка и др.) 
8. ПАЗЕТЕ монитора далеч от източни на топлина (като печки, радиатори и т.н.)  
9. ВИНАГИ поставяйте и двете устройства Родителски уред - Приемник и Уред при бебето – 

Предавател на равна повърхност и в изправено положение, което да позволява правилна 
вентилация. 

10. Аngelcare® монитор използва обществени честоти за предаване на сигнала. Възможно е 
Приемника да улови други сигнали от подобни устройства или смущения от Вашата сграда. 
Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За да 
защитите своята независимост, уверете се, че и двата уреда са изключени на позиция 
„OFF”, когато не ги използвате. Ако имате смущения на сигнала, сменете чистотата 
едновременно на двата уреда.  

11. Това устройство НЕ Е играчка. НЕ позволявайте на деца да играят с него. 
12. Този продукт съдържа малки части. Необходим е монтаж и сглобяване от възрастен. 

Бъдете внимателни при сглобяване и пазете малките части от досега на деца. 
13. Използвайте и съхранявайте монитора на стайна температура между 10°С и 40 °С. 
14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно БАТЕРИИТЕ: Винаги използвайте ААА презаредими батерии за 

Приемника (Родителския уред). НЕ смесвайте стари и нови батерии. НЕ смесвайте алкални, 
обикновени и презаредими батерии. Поставяйте батериите като внимавате за посоката 
(поляритета). ВИНАГИ използвайте посочените или подобни (волтаж и размер) на тях 
батерии. Извадете батериите, когато уреда не се използва за дълъг период от време или 
установите, че са изтощени. Изхвърляйте старите батерии само на посочените за това 
места. Не презареждайте батерии, които не са презаредими. Презаредимите батерии се 
зареждат винаги под наблюдение на възрастен. Пазете батериите от достъп на деца. 

 
15. Важни Инструкции за безопасност  

15.1. Прочетете тези инструкции – Всички инструкции за безопасност трябва да бъдат прочетени 
преди използването на продукта  

15.2. Пазете инструкциите – инструкциите за безопасност и ползване трябва да бъдат 
пазени ако се наложи справка в бъдеще  

15.3. Спазвайте правилата – Всички предупреждения и правила от инструкциите трябва 
да бъдат спазвани  

15.4. Вода и влага – НЕ използвайте монитора в близост до вода. Например в близост до 
вана, мивка, пералня, в мокра среда или в близост до плувен байсен или други водни 
басейни. Трябва да поставяте Вашият Anglecare наблюдател и сензорните подложки така, 
че да не ги застрашават падащи предмети или заливане с течности.  

15.5. Почистване – Изключете всички части преди да ги почиствате. НЕ потапяйте във вода 
нито един от уредите. Почиствайте само със сух плат.  

15.6. Вентилация – НЕ блокирайте отворите за вентилация. Осигурете място за 
вентилация, когато уредите са в употреба. НЕ покривайте родителският или детският уред.  

15.7. Източници на топлина – НЕ поставяйте Вашият Angelcare наблюдател в близост до 
източници на топлина като радиатор, печки, телевизори, или други уреди, които излъчват 
топлина. Топлината може да повреди външното покритие.  

15.8. Предпазване на кабелите: Пазете от повреди кабелите на сензорните подложки. 
Кабелът 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. 
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15.9. Допълнителни аксесоари – Използвайте продукта само с аксесоари препоръчани от 
дистрибутора или продадени в комплект със самия продукт. НЕ поставйте продукта на 
нестабилни повърхности, тъй като той може да падне и да причини вреда на детето Ви или 
на Вас. Всяко инсталиране на продукта трябва да бъде според инструкциите на 
производителя. 

15.10. Изключете Аngelcare® монитора по време на гръмотевична буря или когато не го 
изплолзвате за дълго време,  

15.11. Поддръжка – НЕ предприемайте самостоятелна поддръжка на продукта, тъй като 
отваряне или премахване на външната обвивка може да ви изложи на високо напрежение.  

15.12. Резервни части – Бъдете сигурни, че когато сменяте части на уредите, резервните 
части са същите като параметри като оригиналните. Друга замяна може да доведе до пожар, 
токов удар или други опасности.  

15.13. Употреба – този уред е предназначен да бъде използван като помощен уред за 
родителя. Той не е предназначен да замести постоянна родителска грижа и не трябва да се 
използва като такъв. Моля използвайте уреда само по предназначение, както е посочено в 
упътването.  

15.14. Захранване: използвайте само адапторите приложени в комплекта на Аngelcare® 
наблюдател. 

15.15. Претоварване - Не претоварвайте стенните контакти, удължители или интегрални 
розетки, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар. 

15.16. Не насилвайте други предмети в отворите на монитора или сензорната подложка, 
тъй като това може да доведе до токов удар или пожар. Също така не разсипвайте течности 
върху устройствата.  

15.17. Антена – Антената, използвана за този продукт, трябва да бъде инсталирана, така че 
да осигури минимум 20см разстояние от хора и не трябва да функционира с други антени 
или предаватели.  

15.18. ВНИМАНИЕ – Опасност от задушаване – деца са се задушавали от кабелите. Дръжте 
захранващия кабел далеч от досега на деца. (на повече от 1м.) Не използвайте сензорната 
подложка без предпазителите за кабели. Ако предпазителите са счупени или повредени 
веднага прекратете използването на сензорната подложка. 

15.19. Смущение на сигнала - Аngelcare®  наблюдател ползва обществени честоти за 
предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други сигнали или смущения от Вашата 
сграда. Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За 
да го предотвратите, уверете се, че и двата уреда са изключени на позиция „OFF”, когато не 
са ви необходими. Ако имате смущения сменете канала/чистота и на двата уреда 
едновременно. 

15.20. Източници на вибрации – Когато е включен монитор Аngelcare® НЕ използвайте 
музикална въртележка за легло или други предмети по него, които издават вибрации. 
Възможно е сензорните подложки да отчетат движение от източници, както от външни, така 
и от стаята на Вашето дете, например: вентилатори, миални машини, висока музика и др. 
Такива източници на вибрации може да бъдат уловени от сензорните подложки и това да 
попречи на алармата в случай на необходимост. Уверете се, че всички възможни източници 
на вибрация са елиминирани, преди употребата  на  монитор Аngelcare® със сензорни 
подложки.   

15.21. Фалшива аларма – може да чуете аларма по няколко причини. Най-често срещаната 
е че не е изключен предавателя (уреда при бебето) когато сте вдигнали бебето от леглото. 
Друга причина може да бъде неправилно поставяне на сензорната подложка под матрака. 
Може да се наложи регулация на нивото на чувствителност. Погледнете стъпка 5.3. Винаги 
незабавно проверете бебето, щом чуете аларма. 

15.22. Сензорната подложка – Подсигурете се, че Сензорната подложка е поставена на 
плоска и гладка повърхност с надписаната страна нагоре. Ако кошарата има пружина или 
меко дъно, поставете твърда плоскост между дъното на кошарата и сензорната подложка. 
Плоскостта трябва да е с размери 33х33см и 6мм дебела. Използвайте сензорната подложка 
само на стационарни места предназначени за спане, като бебешко легло/кошара.   
Сензорната подложка е направена от пластмаса и не позволява на въздуха да циркулира. 
Следователно е възможно да се развие плесен под матрака в областта на сензорната 
подложка. Препоръчваме да обръщате регулярно матрака, за да предотвратите 
натрупването на плесен.  

 
16. Важни инструкции за безопасност касаещи батериите  

16.1 . Използвайте само размера и типа батерии, които са посочени в наръчника. Има риск 
от пожар ако смените батериите с неподходящ тип. 

16.2 . Използвайте само AAA(LR03) презаредими батерии и/или АС адаптора за 
Приемника. НЕ поставяйте алкални батерии или ще увредите уреда. 

16.3 . Преди първото ползване, заредете батериите за 15 часа, като се уверите че 
устройството е в режим OFF. Използвайте само АС адаптора, който е в комплекта на 
устройството.  

16.4 . НЕ използвайте тези адаптори с никое друго устройство.  
16.5 . Когато изваждате АС адаптора от уреда при детето, бъдете сигурни че той е в режим 



5 

  

OFF. В противен случай, той ще премине към режим батерии, ако са поставени такива.  
16.6 . НЕ използвайте презаредими батерии за уреда при детето. Използвайте само 

алкални батерии.  
16.7 . НЕ излагайте батериите на огън, защото могат да избухнат. Проверете с месните си 

регулации, за възможни места за изхвърляне.  
16.8 . Работете с батериите внимателно! Избягвайте да търкате батериите с всякакви 

електропроводими материали като гривни, пръстени или ключове. Презареждане, 
грешно зареждане, повреждане може да доведат до едно от следните: изпускане на 
токсични материали, изпускане на водород или кислород и покачване на 
температурата на повърхността на батерията.  

16.9 . НЕ предприемайте презареждане на батериите, които са в комплекта на продукта и 
не са предназначени за презареждане.  

16.10 . Когато се наложи замяна на батериите, смяната трябва да се извърши с идентични 
или подобни (на волтаж и размер) на старите. Ако вървят в комплект по 2 батерии, 
трябва да замените и двете – не смесвайте стара и нова батерия.  

16.11 . Избягвайте да поставяте батериите наобратно в продукта. Внимавайте с 
обозначените места на + и – на продукта.  

16.12 . Премахнете батериите ако не използвате уреда повече от 30 дни. Могат да потекат 
и да повредят продукта.  

16.13 . Ако имате изтощена батерия я сменете колкото се може по-скоро, тъй като те имат 
по голяма вероятност да потекат и да повредят продукта. Смяната на потекла батерия 
трябва да се прави с помощта на предпазна ръкавица. 

16.14 . НЕ съхранявайте продукта или батериите предназначени за него на места с висока 
температура.  

 
 
Изисквания за настройка  

Какво е включено:  

Родителски уред (АС 403) или  

 
   
 Уред при детето (предавател) 
 

 
Сензорна подложка (АС 403  
с предварително поставени предпазители за 
кабели 
 
 
 

2 АС адаптора (АС 403)                 

   3 презаредими батерии ААА (АС403)  
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        Сензорна подложка  
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1.1 -БАТЕРИИ 
 

КАК ДА ПРОВЕРИТЕ БАТЕРИИТЕ: 
 

Изключете АС адаптора и от двата уреда.  
 Ако лампичката за вкл/изкл не свети или 

индикатора за ниска батерия свети – заменете 
батериите  

 Ако екрана на родителският уред не свети или 
е изключен, тогава презаредете батериите   

 
 
 

 

 

 

 
 лампичката за вкл/изкл на родителския уред 
 

 индикатор за ниска батерия на родителския 
уред  

 

 
 

  
  

 
 

 

 

КАК ДА ЗАРЕДИТЕ БАТЕРИИТЕ В РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД  

Включете родителския уред към АС адаптора и работещ контакт.  
Родителския уред може да работи с ½ пълни батерии, но за 
максимална мощност е препоръчително да не изключвате АС 
адаптора преди да са нъплно заредени.  

 
 

                                                                                         празна        1/2 пълна       пълна 
  

 

 

 
 

ВАЖНО: 
Никога не използвайте обикновенни 
алкални батерии в уреда при родителя. 
Могат да гръмнат.  

 

АЛАРМА ЗА БАТЕРИИ НА РОДИТЕЛСКИЯТ УРЕД  
• Алармата се активира, когато батериите са изтощени  

• Родителския уред ще издава „биип“ звук всеки 15 секунди  

• Икона за Аларма на батерията ще се покаже на екрана  

1) Премахнете капачето на батериите и поставете 
презаредимите батерии, включени в комплекта  

2) Свържете АС адаптора към уреда при родителя и към 
контакта  

3) Заредете уреда за 15 последователни часа (преди 
първото ползване) 
 
ВНИМАНИЕ: 
За да постигнете оптимален живот на батериите  
моля прочетете секцията за батерии в началото.  
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РОДИТЕЛСКИЯ УРЕД  

 
 

 
 

 

 
 

 
2 СТЪПКА – ПОСТАВЯНЕ НА СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА 

 

 
Сензорна подложка с предварително поставени предпазители за кабели 
Предпазители за кабели 1,2,3,4 – поставят се на земята 

Предпазител за кабели 4 – Съдържа двойно лепящо тиксо за да се постави под 
крака на кошарата 

Предпазител за кабели 5 – Поставете вертикално между матрака и земята 

Предпазител за кабели 6 – Поставете под матрака 
 

 

  

                   

 

 
      

             

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

В 

С Е 

................ 

............... 

................ 

............... 

............ 

---- 

А) LCD Екран  

В) Бутон за вкл/изкл 

С) Бутон за Меню  

D) Бутон за Канали 

E) Бутон за намаляване/увеличаване на звука 

F) Говорител 

G) Щипка за колан 
H) Капаче за батерии 

I) AC Аадаптор жак за захранване 
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2.1 – ИЗБЕРЕТЕ МЯСТО ЗА УРЕДА ПРИ ДЕТЕТО 
 

 

 
Изберете място за уреда при детето, което е на повече от 1 м. 
Разстояние от кошарата 

 

 
Сензорна подложка/и 

 
 

 
2.2 ИЗБЕРЕТЕ КРАК НА КОШАРАТА, ПОД КОЙТО ЩЕ ПРЕКАРАТЕ КАБЕЛА 

 
 

 
1) Използвайте кракът на кошарата, който е най-близо до уреда 

при детето (Фигура 1). Ако уреда при детето не е успоредно 
на кошарата по стената тогава следвайте Фигура 2. Винаги е 
препоръчително кабела да върви покрай стената.  

 
 

 
ИЛИ 

 

 
ФИГУРА 2 

 
2.3 – ПОСТАВЕТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА НА ПОДМАТРАЧНАТА РАМКА 
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m 

 

 
 

                      

  

 

 

 

 

  
 

Премахнете всякакво нагъване на кабела 
Когато сваляте дъното на матрака, при растеж 
на детето Ви, подсигурете се че предпазител 
(5) е все още във вертикално положение на 
крака на кошарата. Също така се подсигурете 
че сензорната подложка не се е разместила. 
Премахнете нагъване на кабела ако има 
такова.  

 

 

ПРЕДИ ПЪРВОТО ПОЛЗВАНЕ – Тествайте дали 
инсталацията работи правилно. Обърнете се към 
наръчника за да разберете как.  
 

 
 

1) Премахнете матрака от кошарата. 
2) Поставете сензорната подложка – с лицето нагоре – върху твърдата дъска в центъра на 

матрака  
3) Прекарайте кабела заедно с първите 5 предпазителя по задната част на крака на кошарата 

– между подматрачната рамка и вътрешната част на кошарата.  
4) Прекарайте първите 4 предпазителя на земята, а 5тият предпазител трябва да застане 

вертикално по задната част на крака на кошарата – между подматрачната рамка и задната 
част на кошарата.  

5) Подсигурете се, че няма нагънати части на кабела.  

 

 
 

6) Поставете 6-тия предпазител на около 8см от ръба на 
подматрачната рамка 

 
7) Съединете останалите предпазители, които вървят по 

земята. 
8) Подсигурете се, че няма нагънати кабели. 
9) Отлепете двойното лепящо на 4тия предпазител и го 

поставете под крака на кошарата. 
10) Поставете уреда при детето на плоска повърхност, 

гледайки към кошарата, на разстояние повече от 1 метър и 
включете сензорната подложка към уреда при детето.  

11) Проверете дали сензорната подложка не се е разместила.  
12) Поставете матрака обратно в кошарата.  
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2 

  

 
                         

  

 

  
 

 

                       

 

 
                   

                

            СТЪПКА 3 – ИНСТАЛАЦИЯ НА УРЕДА ПРИ ДЕТЕТО 
 

 
1) Премахнете капачето на батериите и поставете 4 ААА 

алкални батерии (не са включени в комплекта) 
 

2) Поставете уреда при детето на минимум 1м. От кошарата. 

3) Свържете АС адаптора със уреда при детето и го включете 
към контакт.  

 
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: 

Батериите поддържат уреда да работи в случай на 
прекъсване на тока. 

 

 
 
 

 
 
УРЕДА ПРИ ДЕТЕТО: 

 
 

 

 А) Микрофон 

 В) Индикатор за движение 

 С) Индикатор за вкл/изкл 

D) Индикатор за ниска батерия 

E) Говорител 

F) Бутон за вкл/изкл на Нощна светлина 
 

G) Бутон за вкл/изкл 

H) Бутон за търсене на приемник                    

I) Вход за кабел на Сензорната подложка 

J) Решетки за вентилация 

K) Вход за кабел на АС адаптора 

L) Регулатор на чувствителността 

M) Капаче на батериите 
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1) Натиснете копчето за вкл/изкл на родителския уред за 2 сек.  

2) Плъзнете бутона за вкл/изкл на детския уред в позиция 
вкл. 

 

  ВАЖНО: 
Екрана на Уреда при родителя ще покаже канал за връзка 
(между С1 и С8) и след 5 сек ще покаже температурата на 
стаята и другите икони.  

Процеса по свързването трае не повече от 30сек. Ако за 30 
сек.  Не е приключило ще се наложи да изключите двете 
устройства и да ги включите наново.  

  
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Когато уреда при родителя е включен, а 
уреда при детето е изключен:  

 Няма да се покаже икона за 
канал, но иконата за детския 
уред ще пресветва  

 След 1 мин. Родителския уред 
ще започне да писука. Той ще 
писука още 5сек и след това ще 
се самоизключи.  

При случай на прекъсване на връзката 
между 2те устройства:  

 Иконата „извън обхват“ ще 
започне да пресветва и 
родителския уред ще започне 
да писука.  
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      ВАЖНИ ИКОНИ  
 
 
Предавател на звук (VOX)                                           ИКОНИ ИНДИКИРАЩИ РЕЖИМА НА 
ДВИЖЕНИЕ 
 

УСТРОЙСТВО ПРИ ДЕТЕТО:     Само движение 
Показва се когато се извършват                                                        

операции с устройството при детето                                               Само звук 
 

ИЗВЪН ОБХВАТ:       „ТИК“, звук и движение 

Показва се при загуба на обхват 

Между двата уреда             Звук и движение 
     

УСТРОЙСТВО ПРИ РОДИТЕЛЯ:       „ТИК“ и движение 

Показва се когато се извършват                                                       

Операции с устройството при родителя 

 

ПОКАЗВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
 

                                                                                                   НИВО НА БАТЕРИЯТА                                                    
НИСКА ТЕМПЕРАТУРА                                                              

Уведомява ви, когато температурата                        Празна 

на стаята е ниска                                                     
               1/2 пълна 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА                                          

Уведомява ви, когато температурата                   Пълна 

на стаята е висока                                                                     

 

ДИСПЛЕЙ НА КАНАЛ 

Показва избраният канал                                                            Зареждане 

 

РЕЖИМ НА АЛАРМА 

Показва избрания режим на аларма 
    

 Звукова аларма 

 
 Звукова аларма и вибрация 

 
 Само вибрация 

 
  
 
НИВО НА ЗВУКА 

 Показва нивото на звук 
 

 

 



  

ВАЖНО 

Когато сте в режим МЕНЮ или ПОД-

МЕНЮ връзката между двата уреда 
(детския и родителския) ще бъде 

временно прекъсната. 

ВАЖНО 

Когато сте в МЕНЮ или ПОД-МЕНЮ 

Звука, алармата и вибрациите на 
двете устройства (при детето и при 

родителя) ще бъдат временно 

прекъснати, дори и да са били 

предварително активирани.  

 

Мониторът Angelcare е с предварително инсталирани настройки, 
но Вие можете и да ги персонализирате.  

  

Всички промени, които правите 
в режим МЕНЮ или ПОД-
МЕНЮ, няма да бъдат запазени 
освен ако не натиснете бутона 
SELECT и след това EXIT 

  

5.1 РЕЖИМ МЕНЮ И ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ 
 

До МЕНЮ се стига като натиснете бутона MENU на родителския уред. 
Режим МЕНЮ е разделен на различни функции, като всяка функция е на 
различна страница. За да стигнете до различните страници на МЕНЮ 
трябва да натиснете бутона MENU. Страниците са както следват: 

 
 

ВАЖНО: 
Когато натискате бутона MENU Вие минавате през различните страници на 
настройки. Когато настроите Вашето устройство трябва да натиснете бутона SELECT 
и след това EXIT за да се запазят промените, които сте направили.  

5.2 – СЕНЗОРНА ПОДЛОЖКА 
 

ОПЦИИ НА СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА: 

  

‘ТИК’: Позволява Ви да засичате 
Движението на Вашето дете, като 
Чувате звук „ТИК“ при всяко движение 
(опцията може да бъде използвана само 
С опцията Движение) 

САМО ЗВУК: Позвлява Ви да чувате 
Вашето дете. Функцията 
Движение няма да бъде активна 

  

САМО ДВИЖЕНИЕ: Позволява Ви да засичате 
Движението на Вашето дете със звук „ТИК“ 
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1

    
 

5.3 – ПРОМЯНА НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ЗВУК И ДВИЖЕНИЕ 
 

ЗА ДА НАСТРОИТЕ РЕЖИМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: 

  2 

Само Движение 

Само Звук 

‘ТИК’, Звук и Движение 

Звук и Движение 

‘ТИК’ и Движение 

1) Натиснете веднъж бутона 
MENU и ще се появат 
присветкащите иконки. 

2) Използвайте стрелките за НАГОРЕ и 
НАДОЛУ, за да изберете режима на 
наблюдение 

3) Натиснете бутона SELECT за да 
потвърдите Вашия избор. 

4) Натиснете бутона MENU, за да 
видите следващата опция, или 
бутона EXIT, за да излезете. 

 
 

Ако задържите бутона MENU за прекалено 
дълго, устройството ще влезе в режим свързване 
и ще светне лампичката за „Извън Обхват“. Ако 
стане това изчакайте 20 сек и натиснете бутона 
MENU пак.  

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА: 
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЕ ИЛИ “ТИК“ ТРЯБВА ДА Е ИЗБРАН: 

 
1) Сложете си ръката на матрака. 

Тази икона ще се появи на 
родителския уред. Тя ще се движи, 
ако вие движите ръката си по 
матрака и ще издава звук “ТИК“ 
. 

 
2) Вдигнете ръката си от матрака. След 15 сек 

ще чуете звук „ТИК“ и още 5 по-късно ще 
чуете алармата за липса на движение 

 

3) Повторете процедурата като 
движите ръката си по всички 
краища на матрака. 

 

IАКО НЕ ЧУЕТЕ АЛАРМАТА 

 

• Избягвайте контакт с кошарата, когато Сензорната подложка е активна 
• Поставете кошараа до стабилна стена. 
• Настройте чувствителността на сензорната подложка 
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АЛАРМА ЗА ЛИПСА НА ДВИЖЕНИЕ 
При липса на движение след 15 сек ще чуете звук „ТИК“ от устройството при родителя 
• Ако след още 5 сек няма засечено движение ще чуете силна аларма от 
устройството при Родителя и Детето 

• Иконата за устройството при детето ще свети на устройството при родителя 

• Зелената светлинка на устройството при детето ще се изключи, за да индикира, че няма 
засечено движение. 

1 2

3



  

ЗА ДА СПРЕТЕ АЛАРМАТА 

ИЛИ ИЛИ 

Поставете 
ръката си на 
матрака 

 
Изключете 
устройството 
при детето 

 
Натиснете 

който и да е 
бутон за да 
влезете в 
режим на 

задържане 

ЗА ДА НАСТРОИТЕ НИВОТО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА: 

Можете да настроите чувствителността на 
сензорната подложка от устройството при 
детето. Бутона се намира на гърба на 
устройството при детето 

ВАЖНО: 
Ако алармата звучи без 
причиа, настройте нивото 
на чувствителност 

 
 
 

За оптимални резултати започнете 
настройката като сложите чувствителност-
та на 3 и от таб го променяте с половин 
1ца надолу или нагоре в зависимост от 
това дави искате по чувствително или по- 
малко чувствително. . 

 

5.4 – НАСТРОЙКИ ЗА „ИЗВЪН ОБХВАТ“ 
 

Устройството Ви има опция за „Извън Обхват“ за да ви предупреди, кога връзката между 
двете устройства се губи. Загуба на връзката може да е от разстоянието или от физическа 
намеса.  

ОБХВАТ: 

До 250м. на отворено пространство. 
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ВАЖНО 
• Сензорната подложка не трябва да се използва от възрастни, деца или 

новородени по големи от 24 месеца. 
• Когато прекратите употребата на сензорната подложка, моля 

приберете я за бъдещо ползване. 



  

ВАЖНО 
За да избегнете нарушаване на звука поставете 
двете устройства на повече от 3 метра 

   
 

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ ОПЦИЯТА: 
 

 
 
 
 
 
 

ON 
 
 
 
 

OFF 

 
 
 

1) Натиснете 2 пъти бутона MENU. 
 

Иконката за „Извън 
обхват“ ще присветне. 

 
2) Можете да го включите/изключите със 

стрелките нагоре/надолу. 

3) Натиснете бутона SELECT, за да 
запазите и след това EXIT за да 
излезете. 

. 
 

Иконата за “Извън Обхват“ 
ще присветва когато 
сменяте канала на 
предаване.  

 

 

 

 

5.5 – ЗВУКОВ ПРЕДАВАТЕЛ (VOX) 
 

Вашето устройство ще засече дори и най-леките звуци, които Вашето дете издава.  

Устройството ще спре да предава звук, ако такъв не е засечен повече от 10сек., за да пести 
енергия.  

ЗА ДА ТЕСТВАТЕ ЗВУКА: 

Помолете някой да говори на 
предавателя, или го сложете до радио 
. 

АКО НЕ ЧУВАТЕ ЗВУК: 

• Проверете дали устройствата са включени. 
• Проверете дали са включени в работещи 

контакти. 
• Проверете батериите на двата уреда 
• Доближете двата уреда. 
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ЗА ДА СПРЕТЕ АЛАРМАТА: 

Натиснете за 2 сек 
за да изключите 
устройството

ИЛИ 
Включете 
предавателя 

ВАЖНО 

Ако сте включили функцията за “Извън Обхват“ и изключите устройството при детето, 
алармата ще звучи или вибрира (зависи от избрания режим). Включете устройството, 
за да подновите връзката.  

1

3 2

Аларма ИЗВЪН ОБХВАТ 
 Когато двете устройства загубят връзка 

помежду си, ще се активира аларма. 
 Устройството при родителя ще излъчва двоен 

бипкащ сигнал на всеки 8 секунди 



  

ЗА ДА НАСТРОИТЕ НИВОТО НА ЗВУКА 

Чувствителността на микрофона има 4 нива (най-високото е 4). Звука ще се 
предава според нивото на чувствителност, което сте задали. 

VOX 
Ниво на 
чувствите-
лност 

(4 нива) 

1) Натиснете 3 пъти бутона MENU. 

Ще се появи иконата за 
чувствителност. 

 
2) Със стрелките изберете 

нивото на чувствителност. 

3) Натиснете бутона SELECT, за 
да запазите промените. . 

 

5.6 – РЕЖИМ „БЕЗ ЗВУК“ 
 

Позволява Ви да изключите 
временно звука  

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ РЕЖИМА: 
Натиснете бутона SOUND/OFF. 

ЗА ДА ДЕАКТИВИРАТЕ РЕЖИМА: 
Натиснете отново бутона 
SOUND/OFF докато не чуете звук. 

След 2 мин режима на 
звука ще се активира 

Ако задържите за 
прекалено дълго бутона 
SOUND/OFF устройството 
ще се изключи. 

 

 
ВАЖНО: 
Тази икона ще се покаже 
на устройството на 
родителя, докато 
режима е активиран.  
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НАСТРОЙТЕ НИВОТО НА ЗВУКА ПОСТАВЕТЕ В РЕЖИМ „БЕЗ ЗВУК“ 

  

  

Усилете звука 

Намалете звук 

Натиснете този 
бутон за да спрете 
звука. (Вижте 5.6) 

1

3 2



  

ВАЖНО 
Опцията за вибрация ще е налична ако 
следните опции са активирани: 
• Извън Обхват 
• Аларма за температурата 
• Не е засечено движение за повече от 

20сек. 

5.7 – НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА 
 

Позволява ви да изберете 
режим на алармата 

 

1) Натиснете бутона MENU 4 пъти. 

Иконката за предавателя 
ще светне. 

 
2) Използвайте стрелките за да изберете 

режим. 

ВАЖНО: 
Опцията за вибрация не е достъпна във всички 
държави. 

Звуковата аларма ще замени режима 
на вибрация, когато устройството при 
родителя се зарежда.  

  

Звукова аларма 

Звукова аларма и вибрация 

Само вибрация (алармата няма да 
звучи на родителското устройство, 
но ще звучи на това при детето) 

  

 
 

5.8 – РЕЖИМ „ЗАДЪРЖАНЕ“ 
 

Позволява ви да поставите вашето устройство в режим на Задържане. 

1) Натиснете стрелката за намаляване на звука 

За 2 сек.  

Тази икона ще се появи на екрана. 
Устройството ще издааа звук БИП всяка 
минута за да ви напомни, че е в режим 
на Задържане. 

2) За да деактивирате режима, натиснете стрелката 

За намаляване на звука за 2 сек.  
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ВАЖНО 

Когато устройството е в режим на Задържане, опциите за засичане на движение и 

алармата при липса на движение са деактивирани.  

ВАЖНО 
Когато сте в МЕНЮ или ПОД-МЕНЮ нито звукова аларма, нито вибрация ще е 
активна, дори и да са били активирани преди това.  

1

2

1 

2



  

5.9 - ТЕМПЕРАТУРА 
 

ЗА ДА АКТИВИРАТЕ АЛАРМАТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: 

1) Натиснете бутона MENU 5 пъти. 

Иконите за температура ще 
се покажат.  

  . 

2) Използвайте стрелките за 
нагоре/надолу за да вкл/изкл 
функцията. 

3) Натиснете бутона SELECT за 
да запазите направените 
промени. 

ЗА ДА ЗАДАДЕТЕ ЖЕЛАНАТА ТЕМПЕРАТУРА: 

1) Натиснете бутона MENU 5 пъти. 

  Иконите за температура ще 
се покажат.. 

2) Използвайки стрелките, включете функцията. 

3) Натиснете бутона SELECT. 
4) Натиснете бутона MENU и ще се 

появи иконата на снежинка 
(ниска температура) 

5) Натиснете стрелките за да зададете ниската 
температура  (от 5 до 19˚C) 

6) Натиснете бутона SELECT, за да 
запазите промените. 

7) Натиснете бутона MENU и ще се 
появи иконата на Слънце 
(висока температура). 

8) Използвайте стрелките за да 
зададете високата температура (от 
22 до 40 ˚C). 

9) Натиснете бутона SELECT, за да запазите и EXI
за да излезете.  
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АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА 
• Алармата се активира ако температурата достигне зададените ниски/високи 

стойности 

• Устройството при родителя ще издава 3 последователни звука БИП всеки 5 сек. В 
зависимост дали температурата е достигнала зададената висока/ниска стойност ще се 
покаже съответната икона (слънце/снежинка) 

1

2

1

2
3

4 

5
6

7

8
9



  

ВЕЧЕ СТЕ ГОТОВИ ДА ПОЛЗВАТЕ 
ВАШЕТО УСТРОЙСТВО 

Устройството Angelcare® може да бъде използване с предварително 
инсталираните настройки или да ги настроите по ваш избор. 
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ВАЖНО 
• Изпробвайте вашето устройство преди първото ползване. 
• Изпробвайте вашето устройство регулярно, за да се подсигурите, че работи правилно 
• Изпробвайте вашето устройство всеки път, когато преместите сензорната подложка.  

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 

РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ: 
Звук и движение 

ЕДИНИЦА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: Целзии 

  АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: ИЗКЛ. 
НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА ЗА ТЕМП.: 
ВИСОКА 30 oC 
НИСКА 19 oC 

РЕЖИМ НА АЛАРМА: звук 

Извън обхват: Изкл. 

ЗВУКОВО ПРЕДАВАНЕ(VOX): вкл. 



ВАЖНО: 
Когато сте в МЕНЮ или ПОД-МЕНЮ, 
алармата и вибрацията ще бъдат 
временно деактивирани, дори и да 
сте ги активирали преди това.  

 

Устройството Angelcare® може да бъде използване с предварително 
инсталираните настройки или да ги настроите по ваш избор. 

  

Всички промени, които 
правите от МЕНЮ или ПОД-
МЕНЮ няма да бъдат 
запазени освен ако не 
натиснете след това бутона 
SELECT и след това EXIT 

  

6.1 – Бутон PAGER 
 

Позволява ви да намерите положението 
 на Родителският уред. 
За да намерите Родителският уред: 
Натисенете еднократно бутона Pager 
на гърба на уреда при детето. 
Родителският уред ще излъчи сигнал, 
по който ще го откриете. 

 

 

6.2 – НОЩНА СВЕТЛИНКА 
 

Плъзнете бутона NIGH LIGHT за да 
активирате/деактивирате опцията. 

стр. 22 

За да спрете сигнала: 

Натиснете бутона  
Power  

  СТЪПКА 6 – АКТИВИРАНЕ/ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ  



  

     
 

  РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ   
 

ГРИЖА ЗА ПРЕЗАРЕДИМИТЕ БАТЕРИИ 

• Подсигурете се, че сте заредили батериите за 15 часа преди първото ползване. 
• За да постигнете максимален живот на батериите, трябва регулярно да изтощавате 
батериите докрай преди да ги заредите. Не е хубаво да се зареждат много често. Когато не 
ползвате устройството, го изключвайте. 

• Неправилна полза на батериите може да повреди вашето устройство. Ако не сте 
доволни как работи вашето устройство, моля сменете батериите.  

• Препоръчително е да сменяте батериите на всеки 6 месеца. 

ЗАГУБА НА ВРЪЗКА МЕЖДУ УСТРОЙСТВАТА 
 

В случай на загуба на връзката, първата стъпка е да доближите двете устройства и 
да се подсигурите, че и двете са включени. Ако още няма връзка и иконата за 
“извън обхват“ не свети, само и само тогава следвайте долните инструкции: 

Процедура за повторно 
свързване: 

 
1) Изключете устройството при родителя и отново 

го включете. Екрана ще показва само „- -“ с 
черна светлина и иконата за предавателя 
 

2) Натиснете и задръжте за 3 сек бутона 
MENU/CONNECT на устройството при 
родителя. Ще чуете звук БИП и иконата за 
антена ще пресветка за 15сек 

3) Натиснете и задръжте за 4 сек бутона PAGE на 
устройството при детето. LED светлина ще се 
покаже и ще чуете звук БИП. Тогава процедурата 
по свързване трябва да е завършена 

 ВАЖНО: 
Ако стъпка 3 не е изпълнена правилно, 
устройството при детето ще излезе от 
режим повторно свързване и трябва 
да започнете от начало.  

 
4) Когато двете устройства са свързани, ще 

чуете звук за потвърждение от устройството 
при родителя и на екрана ще се изпише 
номера на канала, който ще бъде заменен 
от температурата няколко секунди по-късно 

ВАЖНО: 
Ако светлнката „ТИК“ свети, не 
натискайте бутона PAGE, или 
връзката ще бъде прекъсната 
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ФАЛШИВА АЛАРМА 
• Подсигурете се, че двете устройства са свързани правилно. Изключете ги от 

контакта и ги включете отново 
• Подсигурете се, че няма нагъвания/неравности между матрака и сензорната 

подложка 
• Ако кошарата има пружина или меко дъно, поставете твърда дъска с размери 

33х33 см и 6мм дебела между сензорната подложка и дъното. 
• Подсигурете се, че сензорната подложка е поставена правилно. Може да се наложи 

регулиране на чувствителността по Стъпка 5.3. 
 

АЛАРМАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА 
• Избягвайте контакт с кошарата, когато устройството е включено. 
• Поставете кошарата до стабилна стена за да се подсигурите, че сензорната 

подложка няма да засече движение извън кошарата. 
• Може да се наложи да настроите чувствителността по Стъпка 5.3. 

 
НЯМА ПРЕНОС НА ЗВУК 
• Подсигурите се, че и двете устройства са включени. 
• Проверете, че звука на устройството при родителя е включен. Може да се наложи 
да го усилите, като следвате Стъпка 5.5. 

• Проверете екрана на устройството при родителя, дали не свети иконата за 
временен режим на Без Звук. Ако е в такъв режим го спрете по Стъпка 5.6. 

• Ако устройствата не получават захранване може да се наложи да смените 
батериите. Проверете 
дали АС адаптора работи правилно. Може да се наложи да смените контакта. 

• Доближете двете устройства. 
 

ИНДИКАТОРЪТ, КОЙТО ПОКАЗВА ДАЛИ Е ВКЛЮЧЕН ПРЕДАВАТЕЛЯ (ВТОРАТА ЗЕЛЕНА 
СВЕТЛИНА) НЕ СВЕТИ 
• Завъртете колелцето зад лявото крило в позиция ON 
• Проверете дали двете устройства имат връзка или сменете контакта. 

 
МНОГО СЛАБО ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛ 
• Доближете двете устройства. 
• Сменете местоположението на едно или и на двете устройства. 
• Поставете устройствата на стабилна плоскост. 
• Заменете батериите или презаредете устройството при родителя. 

 
СМУЩЕНИЯ И НАМЕСА В СИГНАЛА 
• Завъртете устройството при родителя или го преместете. 
• Сменете канала по Стъпка 4. 

 
МИКРОФОНИЯ 
• Отдалечете двете устройства (на поне 3 метра едно от друго). 
• Намалете звука на устройството при родителя 

 
ЕКРАНА НА УСТРОЙСТВОТО ПРИ РОДИТЕЛЯ Е ЧЕРНО (УСТРОЙСТВОТО Е ИЗКЛЮЧЕНО) 
• Включете устройството при родителя като натиснете и задържите бутона за вкл/изкл. 
• Заменете батериите или презаредете устройството при родителя. 

Ако имате проблем, който не е описан как да се реши по-горе, моля не бързайте да връщате 
продукта в магазина. Моля обърнете се към дистрибутора на Angelcare. 
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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. 

 

  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ   

Обхват: До 250 метра на отворено 

Номер  на канали: 8 канала. 

Батерии: 4 AAA алкални батерии (не са 
включени) или 100-240V AC/7.5V DC 
адаптор за устройството при детето 
 

3 AAA презаредими батерии или 

100-240V AC/7.5V DC адаптор 

за устройството при детето. 

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар, 
не поставяйте продукта на дъжд или влага 

Има опасност ако батериите не са 
поставени правилно. Батериите в 

комплекта са 3 AAA NIMH презаредими 

батерии произведени от GPI 

INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 

1.2V 600mAh) или от HIGHPOWER 

TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-
44AAAJ600, 1.2V 600mAh). 

МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ САМО С 3 AAA NIMH 

презаредими батерии. 

Батерии: 

• НЕ СМЕСВАЙТЕ стари и нови батерии. 

• НЕ СМЕСВАЙТЕ алкални със презаредими 
батерии. 

 
Предаване: 
Честотата на предаване от Родителското 
устройство към това при детето е 2.4GHz, 
а честотата на предаване от Детското 
устройство към това при родителя е 
864MHz 

Следователно Angelcare Monitors INC 
гарантират, че този монитор е в 
съответствие със съществените изискваия 
и другите приожими разпоредби на 
Директива 1999/5/EC. 

Европейската Декларация за Съответствие 
може да бъде разпечатана от 
www.angelcarebaby.com. 
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