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Obrázek 1

Propojovací 
kabel (Pouze 
v případě použití 
druhé senzorové 
podložky)

Kontrolní 
jednotka

Senzorové podložky
(pod matrací)

Babysense nepřetržitě zaznamenává pohyby dechu 
dítěte a v případě, že po dobu 20 sekund nedojde 
k pohybu nebo dechová frekvence klesne pod 10 dechů 
za minutu, spustí zvukový a vizuální alarm. Systém je 
vybaven bezdotykovými senzorovými podložkami, 
které se ukládají pod matraci a dítě nijak neomezují.

1. Použití jedné senzorové podložky je vhodné do doby, 
než se vaše dítě začne v postýlce pohybovat. Jakmile se 
dítě začne v postýlce pohybovat, doporučujeme 
zakoupit druhou senzorovou podložku a používat obě. 
Umístěte jednu senzorovou podložku na rošt postýlky 
(obrázek 1). Jestliže používáte jen jednu senzorovou 
podložku, ujistěte se, že je senzorová podložka pod 
dítětem. Položte matraci pevně na vrchní část 
senzorových podložek. Pokud matrace není v kontaktu 
se senzorovými podložkami nebo pokud je matrace na 
pružinách, je nutné položit na dno postýlky dřevěnou 
desku, na tu položit senzorové podložky a na ně potom 
položit matraci.

2. Vysuňte kryt baterií (Obrázek 3), vytáhněte držák 
na baterie a vložte podle značení polarizace 4 nové a 
identické baterie typu AA 1.5 V, pokud možno alkalické. 
Vložte držák na baterie zpět a připevněte kryt.
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Babysense sleduje a upozorňuje na problém, ale 
nemůže zástavě dechu zabránit. 
Babysense pouze zaznamenává dechu a dechové 
pohyby, ale nemůže sledovat další jevy. Účelem 
přístroje je spustit výstrahu v případě zástavy nebo 
zpomalení dechu a pohybu. 
Babysense představuje unikátní bezpečnostní systém, 
který pomáhá chránit kojence a dává rodičům (nebo 
pečovatelům) pocit bezpečí, protože umožňuje včasný 
zásah při nepravidelnostech dechu dříve, než se situace 
stane kritickou. Existuje řada kroků, které jsou 
doporučovány pro BEZPEČNÉ SPANÍ:
* Dítě ukládejte ke spánku zásadně na zádech.
* V blízkosti dítěte nekuřte.
* Zajistěte, aby nedošlo k přehřátí vzduchu v místnosti.
* Nenechávejte v dosahu dítěte žádné předměty, 
   které by mohly představovat nebezpečí udušení.

Babysense je doplňkem těchto bezpečnostních opatření.
Babysense je monitor dechu určený pro domácí použití 
pro zdravé kojence do jednoho roku věku. Není určen 
pro děti ve vysoce rizikovém zdravotním stavu, 
vyžadujícím stálý lékařský dohled.

Vezměte prosím na vědomí

Před instalací a používáním výrobku si důkladně 
prostudujte tuto příručku.
Babysense 1 je vysoce kvalitní elektronické zařízení s 
vysokou citlivostí, se kterým je třeba zacházet šetrně:
• Každý den je nutné provést test výkonnosti monitoru 
   Babysense (postup je popsán na straně 3).
• Jakmile se dítě začne v postýlce pohybovat, 
   doporučujeme zakoupit druhou senzorovou podložku 
   a používat obě.
• Zacházejte s přístrojem opatrně, nenechte jej upadnout 
   a neházejte s ním.
• Důsledně dodržujte instalační pokyny, aby byla 
   zajištěna správná a bezpečná instalace.
• Babysense není hračka. Nedávejte přístroj na hraní dětem.
• Do postýlky nedávejte další děti nebo domácí zvířata.
• Babysense nelze používat pro dvě děti spící v jedné 
   postýlce.
• Zvlhčovač vzduchu nebo ventilátor nesmí být namířen 
   přímo na postýlku.
• Zajistěte, aby všechny přebytečné propojovací kabely 
   byly schovány pod matrací a nebyly viditelné a 
   dosažitelné, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
• Vložte čtyři nové 1,5V AA baterie stejného typu, 
   nejlépe alkalické.
• DŮLEŽITÉ: Důrazně doporučujeme, aby byl každý 
   rodič / pečovatel seznámen s postupy první pomoci.

Upozornění

Princip fungování

Instalace

Pohled na postýlku shora

Pro děti, které ještě
nejsou schopny lézt

Pohled na postýlku shora

Pro lezoucí děti
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Otvor

Závěsné 
rameno

Otvor pro 
baterie s držákem

Kryt 
baterie

Spojovací 
kabel

Kontrolka 
pohybu 
dýchání

Kontrolka 
výstrahy 
(červená)
Kontrolka 
slabé baterie

Dvojzástrčkový 
vstup

Blokovaný vstup 
NEOTVÍRAT

On/Off
tlačítko 

“Sensor in” zástrčka pro 
připojení s jednou 
podložkou nebo dvěmi 
podložkami přes 
spojovací kabel

Obrázek 2 Obrázek 3

• Napájení bateriemi typu AA 1.5 V., spotřeba energie 
   je přibližně 1 mA.
• Při použití alkalických baterií je životnost baterie 
   přibližně 6 měsíců.
• Hlasitost výstrahy je standardně 85dB SPL do
   vzdálenosti jednoho metru od přístroje.
• Standardní intenzita osvětlení je 2mcd.
• Velikost senzorové podložky je 27cm x 44cm.

Babysense je mimořádně citlivý přístroj, který přes 
matraci monitoruje v průběhu spánku dechové pohyby  
dítěte. Existují dvě hlavní příčiny nefunkčnosti monitoru - 
technické problémy a nefunkčnost v důsledku vlivů 
prostředí.

Abychom minimalizovali technické problémy, je nutné 
pečlivě dodržovat instrukce pro instalaci a ovládání.

Z důvodu vysoké citlivosti může být monitor Babysense 1 
ovlivněn např. ventilátory, průvanem, klimatizací atd. 
Tyto vlivy prostředí mohou být zachyceny senzorem, 
podobně jako pohyby dýchání, a mohou tak bránit nebo 
zpožďovat aktivaci zvukové výstrahy.

3. Jestliže používáte jen jednu senzorovou podložku, 
připojte kabel přímo do zásuvky “SENSOR-IN“ na 
kontrolní jednotce, bez použití spojovacího kabelu.
Jestliže používáte dvě senzorové podložky, připojte 
kabely dvou senzorových podložek k dvojzástrčce na 
spojovacím kabelu. Připojte konec spojovacího kabelu 
do zásuvky označené „SENZOR IN“ na kontrolní 
jednotce monitoru. Do zablokované zdířky označené 
„DO NOT USE“ nezapojujte žádné kabely. 
DŮLEŽITÉ: Doporučujeme Vám svinout nadbytečnou 
délku kabelu a zajistit ho pomocí přiloženého bezpeč- 
nostního pásku, aby se předešlo možným nehodám.
4. Vsuňte závěsné rameno určené k zavěšení monitoru 
pevně do otvoru na zadní straně kontrolní jednotky 
monitoru (obrázek 3) a zavěste na hranu postýlky nebo 
kamkoliv mimo dosah dítěte.

• 1 kontrolní / řídicí jednotka
• 1 závěsné rameno
• 1 senzorová podložka
• 1 bezpečnostní pásek

Rozmístění jednotlivých částí na kontrolní jednotce:
• Spínač On/Off pro zapnutí pod ochranným krytem.
• Zelená kontrolka aktivovaná pohybem.
• Červená kontrolka výstrahy se aktivuje jakmile se 
   dýchání dítěte zastaví nebo výrazně zpomalí.
• Varovná kontrolka slabé baterie.

Po zapnutí tlačítkem On/Off se krátce rozsvítí červené 
kontrolní světlo a je slyšet kliknutí. Při záznamu dechu 
a pohybů dechu dítěte bliká zelená kontrolka.
Jestliže bliká červená kontrolka indikující slabé baterie 
(obrázek 2), vyměňte baterie co nejdříve. Jestliže se k 
vizuálnímu signálu přidá ještě zvuk klikání, baterie je 
nutné vyměnit okamžitě.
Monitor vypněte stisknutím tlačítka On/Off.

Obsah balení

Ovládání kontrolní jednotky

Testování monitoru

Technické problémy

Vlivy prostředí

Uživatelská příručka CZE



Péče o Babysense 

3

Ke vzniku falešného alarmu dochází zřídka. Pokud k němu 
dojde, zkontrolujte, zda výstrana nebyla způsobena 
nesprávným připojením senzorové podložky (podložek) 
ke kontrolní jednotce monitoru nebo připojením jen 
jedné podložky (a dítě se pohybuje mimo oblast 
snímanou podložkou) nebo selháním senzorových 
podložek, které mají být přímo pod matrací. Matrace 
z tuhého materiálu, např. pěnového polystyrénu, může 
způsobit falešnou zvukovou výstrahu. Bylo zjištěno, že 
k falešné zvukové výstraze v důsledku zpomalení 
frekvence dýchání dochází u jednoho ze 200 dětí.
Máte-li otázky nebo nějaké požadavky, kontaktujte 
nejbližšího zástupce / prodejce BABYSENSE.

Babysense nevyžaduje žádnou zvláštní péči kromě 
výměny baterií, a to tehdy, když svítí výstražná 
kontrolka.
Senzorové podložky a kontrolní jednotka mohou být 
ošetřeny vlhkým hadříkem. Pokud monitor nepoužíváte, 
baterie by měly být vyjmuty a monitor uložen na 
suchém tmavém místě.

 
• Zkontrolujte, jestli ve chvíli, kdy je dítě v postýlce, bliká 

zelená kontrolka.
• Vezměte dítě z postýlky a vypněte monitor. Po vypnutí 

počkejte 1 minutu, kdy se matrace pohybuje v 
důsledku odstranění hmotnosti dítěte.

• Zapněte opět monitor bez toho, abyste hýbali s
postýlkou (bez dítěte v postýlce).

• Sledujte zelenou kontrolku - blikání indikuje, že rušivé 
vlivy prostředí jsou snímány jako záznamy 
falešných pohybů.

• Z důvodu neexistence pohybů dýchání dítěte se po 
20-ti sekundách spustí zvuková výstraha. Pokud se 
zvuková výstraha nespustí, eliminujte vlivy prostředí.

• Zkontrolujte, zda je zvuková výstraha slyšet ve všech 
prostorách, kde se zdržují rodiče.

• Tento test je třeba vykonávat denně.

• Když se zvuková výstraha nespustí po 20-ti sekundách, 
   eliminujte všechny možné zdroje rušení z okolního 
   prostředí. Tím může být např. změna nastavení 
   ventilace, odstranění mobilů z dosahu monitoru, 
   uzavření oken, změna umístění postýlky a podobně.

• Nepokládejte do postýlky další dítě nebo domácí zvíře. 

• Babysense nelze používat pro dvojčata ležící v jedné 
   postýlce. Nepoužívejte odpařovač nebo ventilátor 
   přímo u postýlky.

• Doporučujeme vyměnit senzorové podložky každé 
   dva roky.

Okamžitě postupujte dle následujících kroků:
1. Zkontrolujte, jestli dítě v postýlce dýchá. Věnujte 
    pozornost zblednutí (barva tváře), pohybům svalů 
    a pohybům dítěte samotného.
2. Jestli se Vám na dítěti něco nezdá být v pořádku, 
    štípněte dítě na patě nožičky a zkontrolujte, jestli se 
    nedusí, například předmětem uvíznutým v krku dítěte. 
    Přestože se dýchání dítěte obnoví a pokračuje, 
    kontaktujte dětského lékaře.
3. Jestliže dýchání nepokračuje, okamžitě zahajte 
    resuscitaci dítěte a vyhledejte lékařskou pomoc.

     
Vykonávejte uvedený test pravidelně

Lokalizace a odstranění rušivých vlivů prostředí

Když zazní alarm

Falešný alarm

Uživatelská příručka CZE
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Certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 13485:2003
23, Becker St. Rishon le Zion 7535929, Israel
Tel +(972) 3.956.66.04    www.hisense.co.il

Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii
OBELIS s.a                      email@obelis.net
Boulevard Général Wahis 53,1030 Brussels, Belgium
Tel +(32) 2.732.59.54     Fax +(32) 2.732.60.03

Distributor pro Českou republiku:
www.babysense.cz



4

• Když používáte jednu senzorovou podložku, ujistěte se, že je 
  připojená k řídicí jednotce bez spojovacího kabelu. 
• Připojte jednu senzorovou podložku k řídicí jednotce bez 
  spojovacího kabelu a položte dítě do postýlky na 1min. 
  Pokud se výstraha neaktivuje, senzorová podložka je   
  v pořádku. Pokud se výstraha aktivuje, odpojte 
  senzorovou podložku a dejte ji stranou.
• Připojte druhou podložku a postup výše opakujte.
• Pokud jsou obě senzorové podložky v pořádku, připojte 
  spojovací kabel a položte dítě na 1 min. do postýlky. 
  Pokud se aktivuje alarm, spojovací kabel je poškozený.
• Nepřipojujte žádný kabel do blokovaného vstupu (pouze 
  do vstupu “SENSOR IN”).

• Jedna senzorová podložka je
  připojena přes spojovací
  kabel.
• Senzorová podložka nefunguje.
• Spojovací kabel je nefunkční
  (při použití dvou senzorových 
  podložek).
• Dvě senzorové podložky 
  nejsou správně připojeny k 
  řídicí jednotce.
• Kabel je připojen k 
  blokovanému vstupu

• Baterie jsou nesprávně vloženy 
   nebo jsou vybité.

• Zkontrolujte, zda jsou baterie vložené v řídicí jednotce 
  se správnou polaritou.
• Řídicí jednotka vyžaduje 4 X AA 1.5V alkalické baterie 
  (nejsou obsahem balení).

• Baterie jsou vybité. • Vyměnte všechny 4 ks baterií.

Spustí se falešný
alarm do 1/2 min.
od aktivace

   Kontrolky na řídicí 
jednotce při 
zapnutí nesvítí

Svítí kontrolka
slabých baterií
(červené světlo) 
na řídicí jednotce

Po několika 
hodinách se spouští 
alarm

• Matrace není v kontaktu se 
  senzorovou podložkou.

• Ujistěte se, že matrace a senzorové podložky se 
  dotýkají.

• Matrace je nadzvednutná 
  (v blízkosti senzorových 
  podložek je nějaký předmět).

• Ujistěte se, že v dosahu senzorových podložek nejsou 
  žádné předměty a koncovka spojovacího kabelu není blízko 
  senzorových podložek. (Doporučujeme umístit spojovací 
  kabel na pevný povrch mimo oblast postýlky).

• Použití jedné senzorové
  podložky u dítěte ve
  věku, kdy už leze nebo  
  použití dvou podložek
  u dítěte, které ještě neleze.

• Připojte podle instrukcí.
• U dítěte, které je ještě malé a neleze, je důležité se ujistit, 
   že je senzorová podložka umístěna v postýlce pod  
   matrací v místě, kde se dítě nachází.

• Matrace brání přenosu 
  dechových pohybů (tuhá 
  matrace, matrace s pružinou, 
  matrace se vzdušným vakem).

• Položte na dno postýlky překližkovou desku pod 
  senzorovou podložku tak, aby byla senzorová podložka 
  v těsném kontaktu s matrací.

Opožděné alarmy
v době, kdy berete 
dítě z postýlky

Testování monitoru není
prováděno správně.

• Neprovádějte testování monitoru tím, že budete 
   vyndávat dítě z postýlky a čekat na spuštění alarmu.
   Provádějte testování monitoru přesně podle instrukcí 
   na straně 3.

Alarm se nespouští 
v průběhu 20 sek.
při správném
testování monitoru

• Senzorová podložka registruje 
  vlivy prostředí, např. průvan, 
  ventilátor, klimatizace,
  dětský kolotoč nad postýlkou, 
  vibrace...

• Proveďte test, kterým se zjistí zdroj pohybu, který zařízení 
  snímá. Např. zdroj průvanu, kterým může být klimatizace, 
  otevřené okno či ventilátor; pohyby dětského kolotoče 
  nad postýlkou (může vibrovat, i když není zapnutý), 
  chůze v blízkosti postýlky, Intercom s vysokým signálem 
  umístěný blízko postýlky, apod.

  Řešení: Eliminujte zdroje průvanu, odstraňte dětský 
  kolotoč,... Po odstranění všech vlivů okolí proveďte test 
  znovu.

Se všemi případnými dotazy týkajícími se produktu se prosím obraťte na nejbližšího distributora, 
kterého je možné najít například na adrese www.hisense.co.il.

ŘešeníMožná příčinaProblémy

Odhalování a odstraňování chyb CZE
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Összekötő kábel
(Csak akkor, 
ha a két érzékelő 
lapot használ)

Megfigyelő
egység

Érzékelő lapok
(matrac alatt)

A “Babysense” készülék folyamatosan érzékeli a baba 
mozgását, és légzését, és vizuális és akusztikus riasztást 
ad, ha a légzés 20mp-re leáll, vagy ha a légzésszám 
percenként 10 alá lassul. Az érzékelő lapok a matrac 
alatt érzékelik a baba mozgását, anélkül, hogy 
korlátoznák őt.

1. Használja a mellékelt érzékelő padot, amíg a 
csecsemő nem kezd mozogni a kiságyban/ ágyban. 
Amikor a gyermek elkezd mozogni a kiságyban / 
ágyban, javasoljuk további érzékelő pad használatát, 
vagy vásárlását.
Helyezzen egy érzékelő lapot a kiságy aljába (1. ábra). 
Helyezze finoman a matracot az érzékelő lapokra. 
Ha a kiságy alja nem ad teljesen sík felületet, akkor 
szükséges lehet egy fa lapot betenni az érzékelő lapok 
alá.

2. Vegye le az elemtartó fedelét (3. ábra), vegye ki az 
elemtartót, és tegye bele a 4db új, 1,5V-os AA elemet 
(inkább alkáli) a jelzéseknek megfelelően. Tegye 
vissza az elemtartót, és zárja le az elemtartó fedéllel.

1
Légzésfigyelő készülékOrvosilag jóváhagyott 

Kérjük, vegye figyelembe

Olvassa el jelen Használati útmutatót, a készülék üzembe 
helyezése és használata előtt.
Babysense egy kiváló minőségű, nagy érzékenységű 
elektronikus eszköz, melyet a következő instrukciók 
szerint kell kezelni és használni:
• Tesztelje folyamatosan, naponta a készüléket (lásd 
  7. oldal).
• Vásároljon második érzékelő padot, és használja a 
   terméket két érzékelő lappal, amikor a csecsemők 
   mozog a kiságyban.
• A terméket óvatosan kezelje, óvja a leeséstől, és ütésektől.
• Kövesse a beállítási utasításokat, hogy a termék 
   biztonságosan használható legyen.
• Babysense nem játék. Ne engedje, hogy bármely 
   életkorú gyermek játszon vele.
• Ne tegyen további gyermeket vagy kisállatot az ágyba.
• Babysenset nem lehet használni két csecsemővel 
   egyidejűleg egy ágyban.
• Ne használjon párásítót, és ventillátort közvetlenül az 
   ágy irányában.
• Az érzékelő padok kábelei által jelentett esetleges 
   veszélyek elkerülése érdekében a felesleges 
   vezetékeket húzza vissza a matrac alatt, hogy ne 
   legyenek láthatók vagy elérhetők.
• Használjon 4 db új és azonos típusú AA 1,5 V-os, 
   lehetőleg alkáli elemet.
• FONTOS: Mindenképpen javasoljuk, hogy a szülő vagy 
   gondviselő elsajátítsa az újraélesztés instrukcióit!

"Babysense" egy megfigyelő és riasztó eszköz, amely 
nem képes megakadályozni a légzésleállást. A termék 
használatának felelőssége minden esetben a felügyeletet
ellátó személyt terheli, akinek tisztában kell lennie az 
elsősegélynyújtással A "Babysense" érzékeli a legapróbb 
mozgásokat, így a légzőmozgást, de nem ellenőriz más 
eseményeket. A készülék célja a riasztás, ha megáll vagy 
lelassul a légzés, vagy más mozgások.
"Babysense" egy egyedülálló biztonsági rendszer, amely 
segít megmenteni a csecsemők életét azáltal, hogy 
lehetőséget biztosít a szülőnek (vagy gondozónak) az 
időbeni beavatkozásra, szabálytalan légzés, vagy 
légzésleállás esetén, mielőtt az életfunkciók kritikussá 
válnak. Van számos olyan megelőző intézkedés, amelyek 
nemzetközileg ajánlottak a BIZTONSÁGOS ALTATÁS 
érdekében:
• Mindig fektesse háton a babát.
• Ne dohányozzon a baba környezetében.
• Kerüljük a baba környezetének túlmelegedését.
• Ne hagyjon fulladási kockázatot jelentő tárgyat a baba 
   kiságyában. 
Babysense a további óvintézkedéseket javasolja.
A Babysense egy otthoni használatú légzésfigyelő 
készülék, egészséges csecsemők számára, legfeljebb egy 
éves korig, kivéve a magasabb kockázatú csecsemőket, 
ahol továbbra is orvosi felügyelet javasolt.

Figyelmeztetések!

Legfontosabb Működési Jellemzők

Beüzemelés

A kiságy felülnézetből

Helyváltoztatásra képtelen 
csecsemő esetén

A kiságy felülnézetből

Amikor a gyermek már 
helyváltoztatásra képes

Használati Útmutató HUN
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Rés

Tartó

Elemtartó

Elemtartó
fedél

Összekötő
kábel

Légzés,
mozgás 
jelző lámpa

Piros
riasztó
lámpa

Alacsony
elemfeszültség
jelző lámpa

Két érzékelő 
lap bemenete

Lezárt aljzat
NE NYISSA KI!

On/Off
 gomb

Összekötő kábel, vagy 
egy érzékelő lap 
csatlakozó aljzat

Ábra szövegek 2 Ábra szövegek 3

• 1,5V-os AA elemmel működik. Fogyasztás kb. 1 mA.
• Elemélettartam kb. 6 hónap (alkáli elemeknél)
• Riasztási hangerő  85dB SPL 1méternél
• Világítás 2mCD
• Érzékelő padok mérete 27cm x 44cm

"Babysense" egy rendkívül érzékeny készülék, amely 
a baba légzőmozgását érzékeli a matracon keresztül, 
alvás közben. Hibás működésnek két fő oka lehet – az 
egyik a műszaki meghibásodások, a másik a környezeti 
tényezők miatt bekövetkező hibás működés.

Annak érdekében, hogy csökkentse a műszaki problémák 
bekövetkezését, a telepítési és üzemeltetési utasításokat 
maradéktalanul tartsa be.

Mivel a Babysense 1 magas érzékelési érzékenységgel 
rendelkezik, így ezt befolyásolhatja ventillátor, szél, 
légkondicionáló, és egyéb faktorok. Ezeket a környezeti 
hatásokat a készülék hasonlónak érzékelheti, mint a 
baba légzőmozgása, így ezek megakadályozhatják vagy 
késleltethetik a riasztást.

3. Ha egy érzékelő lapot használ, akkor az érzékelő lap 
kábeljét közvetlenül csatlakoztassa az egység „SENSOR 
IN“ feliratú aljzatába, az összekötő kábel használata nélkül.
Ha két érzékelő lapot használ, az érzékelő lapok 
kábeleit csatlakoztassa a két csatlakozós összekötő 
kábelhez. Az összekötő kábel végét csatlakoztassa az 
egység „SENSOR IN“ feliratú aljzatába.
Ne tegyen semmilyen kábelt a blokkolt, ”DO NOT USE”/ 
NE HASZÁLJA jelzésű aljzatba.
FONTOS: A lógó vezetékek miatti veszély elkerülése 
érdekében ajánlott azokat kábelkötegelővel összefogni, 
és óvatosan az ágyhoz rögzíteni.
4. Illessze az akasztó kampót az egység hátulján lévő 
résbe (3.ábra), és akassza fel a kiságy
szélére, vagy olyan helyre, ahol a gyermek nem éri el. 

 
• 1 megfigyelő egység
• 1 tartó
• 1 érzékelő lap
• 1 kábelkötegelő

 
(lsd. 2.ábra) Megfigyelő egység jellemzői:
• Be-On/Ki-Off kapcsoló gomb biztonsági takaróval
• Mozgásra bekapcsoló zöld lámpa
• Piros riasztó lámpa, bekapcsol, ha a baba légzése leáll, 
   vagy percenként 10 alá csökken
• Alacsony elemfeszültség figyelmeztető  lámpa
A működéshez nyomja meg a be-on/ki-off kapcsoló 
gombot. Ha bekapcsolta, akkor az ellenőrző lámpa 
röviden bekapcsol, és egy kattanást hall. Ha mozgást és 
légzést érzékel, akkor a zöld lámpa villog. Ha a piros 
alacsony elemfeszültséget jelző  lámpa villog (lsd. 2.ábra) 
akkor minél előbb cserélje ki az elemeket. Ha még kattogó 
hangot is hall, akkor azonnal cserélje ki az elemeket.
Kikapcsoláshoz nyomja meg az Be-On/Ki-Off gombot.

A készülék részei

Működés

Tesztelési művelet

Műszaki meghibásodás

Környezeti tényezők miatt bekövetkező hibás működés

Használati Útmutató HUN
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A téves riasztásnak több oka lehet. Ellenőrizze a 
következőket, amelyek a téves riasztás okai lehetnek: az 
érzékelő lapok nem megfelelően csatlakoznak; csak egy 
érzékelő lap van csatlakoztatva, amikor a baba már 
elmozdul az egy lap által érzékelt területről; hibás az 
érzékelő lap. A kemény anyagból, mint pl. polisztirol 
habból készült matrac is okozhat téves riasztást.
Megjegyzésként: a lassú légző mozgás 200 gyerekből 
1-nél okoz téves riasztást.
További kérdés esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
BABYSENSE forgalmazóval.

"Babysense" nem igényel különleges karbantartást, 
kivéve az elemcserét, ha az akkumulátor jelzőfény 
világít. Az érzékelő párnát és vezérlő egységet nedves 
ruhával tisztíthatja. Elemeket el kell távolítani a 
készülékből, ha huzamosabb ideig nem használja, száraz 
árnyékos helyen tárolja.

 
• Ellenőrizze, hogy ha a baba a kiságyban van, akkor a 
   zöld lámpa villog.
• Vegye ki a babát a kiságyból, és kapcsolja ki a 
   készüléket. A kikapcsolás után várjon 1 percig, míg a 
   matrac kisimul a baba eltávolítása után.
• Kapcsolja vissza a készüléket a kiságy megmozdítása 
    nélkül (a baba ne legyen az ágyban), és menjen ki a 
   szobából. 
• Figyelje a zöld lámpát – ha villog, akkor a környezeti 
   zavarokból érzékel tévesen mozgást a készülék.
• Ellenőrizze, hogy 20 mp után bekapcsol a riasztás 
   (légző mozgás kimaradás miatt). A riasztás előbb is 
   megszólalhat, mint 20mp, előriasztással, vagy anélkül.
• Ellenőrizze, hogy a riasztást minden helységből hallja, 
   ahonnan szeretné.
• Végezze el a tesztelést naponta.

• Ha nem szólal meg a riasztás 20mp után, akkor 
   a környezeti zavarokat a következőkkel küszöbölheti ki, 
   mint pl. változtassa meg a szellőzést, távolítsa el 
   a mobil eszközöket, csukja be az ablakot, helyezze át 
   a kiságyat, vagy hasonlók.
• Ne tegyen még egy gyermeket vagy kisállatot 
   a kiságyba. 
• A Babysense készüléket ne használja, ha ikrek vannak 
   egy ágyban. Ne használjon párologtatót, vagy 
   ventilátort közvetlenül az ágyra irányítva.
• Ajánlott kicserélni az érzékelő lapokat, mielőtt 
   a következő baba használná a készüléket.

Azonnal cselekedjen az alábbiak szerint:
1. Ellenőrizze a baba légzését. Ennek kapcsán vegye 
    figyelembe sápadtságot (bőrszín), az izomtónust és a 
    mozgást.
2. Ha a baba nem tűnik normálisnak, először ellenőrizze, 
    hogy nem áll-e fenn fulladás, vagy idegen tárgy okozta 
    légcsőelzáródás. Ha a légzés folytatódik, forduljon 
    orvoshoz.
3. Ha a légzés nem indul újra, alkalmazzon újraélesztést, 
    és azonnal hívja a mentőket.

Végezze el naponta a készülék tesztelését

Elhelyezés és környezeti zavarok elkerülése

Amennyiben riasztás történik

Téves riasztás

Használati Útmutató HUN

Magyarországi forgalmazó:
www.babysense.hu

Gyártotta Hisense Ltd.
ISO 9001:2008 és az ISO 13485:2003 
tanúsítványok szerint 23, Becker St. 
Rishon le Zion 7535929, Israel
Tel +(972) 3.956.66.04    www.hisense.co.il

Hivatalos képviselő az Európai Közösségben
OBELIS s.a                      email@obelis.net
Boulevard Général Wahis 53,1030 Brussels, Belgium
Tel +(32) 2.732.59.54     Fax +(32) 2.732.60.03
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• Ha egy érzékelő lapot használ, akkor győzödjön meg róla, 
   hogy közvetlenül az egységbe csatlakoztatta az
   összekötő kábel nélkül. Csatlakoztasson egy érzékelő lapot 
   közvetlenül az egységhez, és fektesse a kiságyba a babát 1 
   percre. Ha nincs riasztás, akkor az érzékelő lap sértetlen. 
   Ha riaszt, akkor húzza ki az érzékelő lapot, tegye félre.
• Csatlakoztassa a másik érzékelő lapot és ismételje meg a próbát.
• Ha mindkét érzékelő lap rendben van, akkor csatlakoztassa 
   az összekötő kábellel, és fektesse a babát 1 percre a 
   kiságyba. Ha riaszt a készülék, akkor az összekötő kábel hibás. 
• Ne tegyen semmilyen kábelt a blokkolt, ”DO NOT USE”/ NE 
   HASZÁLJA jelzésű aljzatba.

• Egy érzékelő lap használata az 
   összekötő kábellel.
• Az érzékelő lap meghibásodott.
• Az összekötő kábel
   meghibásodott (Ha két érzékelő 
   lapot használ).
• Az érzékelő lap a vezérlő egység 
   blokkolt aljzatába van 
   csatlakoztatva.

• Az elemek nincsenek jól
   behelyezve, esetleg lemerültek.

• Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését, különösen 
   ügyelve a helyes polaritásra.
• Vezérlőegységbe szükséges 4 db AA 1,5 V alkáli elem 
   (nem tartozék).

• Az elemek lemerültek. • Cserélje ki a 4 db elemet újakra.

Téves riasztás az
aktiválódástól 1/2
percig

Nem világítanak az 
ellenőrző fények a
vezérlőegységen,
bekapcsolt 
allapotban
Alacsony 
elemfeszültség
visszajelzés a
Vezérlőegységen
(piros led)

Riasztás néhány óra
elteltével

• A matrac nem érintkezik
   megfelelően az érzékelő
   lapokkal („szorul a matrac“).

• Nyomja a matracot az érzékelő lapokhoz, szorosan 
   érintkezzenek.

• A matrac felemelkedik (valami 
   van az érzékelő lapok 
   közelében) („szorul a matrac“).

• Győzödjön meg róla, hogy nincs semmi az érzékelő lapok 
   és a matrac között, és, hogy az összekötő kábel
   vége nincs az érzékelő lapok közelében. (Az összekötő    
   kábel vége a kiságyon kívül legyen).

• Egy érzékelő lapot használ
   amikor a baba már elkúszik,
   vagy két érzékelő lapot
   használ, amikor a baba még
   nem kúszik.

• A használati útmutató szerint csatlakoztassa. 
• Fontos, hogy két érzékelő lapot használjon, amikor a baba 
   már mászik.
• Ellenőrizze, hogy a érzékelő lapot a megfelelő helyen 
   vannak a matrac alatt.

• A matrac nem viszi át a baba  
   mozgását. (merev matrac, vagy 
   rugós, vagy levegőzsebes 
   matrac).

• Tegyen egy fatáblát az érzékelő lapok alá, amivel a matrac 
   és az érzékelő lapok szorosan érintkeznek.

Későn következik be 
a riasztás, miközben 
a babát kivette az 
ágyból

• A teszt üzemmódban a 
   készülék nem működik 
   megfelelően.

• Ne tesztelje úgy a készüléket, hogy a babát kiveszi az 
   ágyból, és várja a riasztást, miközben nem megy ki a 
   szobából. Felhívjuk a figyelmét, hogy a tesztet a 7. oldalon 
   található útmutatás szerint végezze.

A készülék nem 
riaszt
20 másodperc után
tesztelés közben

• Környezeti hatásokat 
   érzékelnek a szenzor padok, 
   mint a huzat, a ventilátor, 
   légkondicionáló, kiságyforgó, 
   vagy rezgések.

• Tesztelje a készüléket úgy, hogy próbálja megállapítani, 
   milyen külső hatást érzékelhet a készüléke. Ilyen források 
   lehetnek például a légmozgás, melyet okozhat 
   légkondicionáló, a nyitott ablak, vagy ventilátor, okozhatja 
   kiságyforgó mozgása, vagy rezgése, akár kikapcsolt 
   állapotban is, esetleg felnőtt mozgása az ágy közelében, 
   vagy akár egy otthoni telefon készülék a kiságy közvetlen 
   közelében. 

   Megoldás: távolítsa el, vagy szűntesse meg a lehetséges 
   külső forrást, majd tesztelje újra a készüléket.

Az összes termékkel kapcsolatos kérdést kérjük tegye fel a legközelebbi forgalmazónak, 
amely megtalálható a www.hisense.co.il weblapon

MegoldásLehetséges OkokHibajelenség

Hibaelhárítás HUN
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2. Vysuňte kryt batérií (Obrázok 3), vytiahnite držiak 
na batérie a vložte podľa polarizácie 4 nové a 
identické batérie typu AA 1.5 V, podľa možnosti 
alkalické. Vložte držiak na batérie späť a zakryte kryt. 
Pozn.: Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi 
podmienkami na likvidáciu odpadu.

1
Monitor na kontrolu dychu dojčaťaZdravotnícka pomôcka

Prosím berte do úvahy

Uistite sa, že ste si prečítali tento návod pred inštaláciou 
a používaním tohto výrobku.
Babysense je veľmi kvalitné, vysoko citlivé elektronické 
zariadenie, s ktorým musíme zaobchádzať opatrne:
• Musíte vykonávať testy monitora Babysense denne  
   (ako je uvedené na strane 11).
• Keď sa začne dieťa v postieľke pohybovať, odporúčame 
   kúpiť druhú senzorovú podložku a používať obidve 
   podložky.
• Nezaobchádzajte s ním hrubo, nehádžte monitor na zem.
• Dôsledne dodržiavajte inštrukcie pre inštaláciu, abyste 
   dosiahli bezpečnej a správne inštalácie.
• Babysense nie je hračka. Nedovoľte deťom akéhokoľvek 
   veku, aby sa s monitorom hrali.
• Nedávajte do postieľky ďalšie dieťa alebo domáceho 
    miláčika. Babysense nemôže byť používaný pre dve 
    deti v jednej postieľke.
• Nezapínajte odparovač alebo ventilátor namierený 
   priamo na postieľku.
• V snahe vyhnúť sa úrazu spôsobeného káblami 
   senzorových podložiek, zabezpečte aby nadbytočné 
   káble boli schované pod matrac, mimo dosah dieťaťa.
• Vložte 4 kusy nových identických batérií typu AA 1.5V 
   batérií, podľa možnosti alkalických.
• DÔLEŽITÉ: Dôrazne odporúčame, aby rodič / 
   opatrovateľ ovládal poskytovanie prvej pomoci.

"Babysense" monitoruje a varuje, ale nemôže zabrániť 
zástave dýchania. Zodpovednosť za poskytnutie prvej 
pomoci spočíva na opatrovateľovi. Tento "Babysense" 
monitor sníma len dýchanie a pohyby dýchania a 
nemôže monitorovať iné príhody. Účelom tohto 
zariadenia je varovať, keď nastane zástava alebo 
spomalenie pohybov dýchania. "Babysense" je unikátny
a bezpečný systém, ktorý pomohol a pomáha zachrániť 
dojčatá, poskytujúc tak rodičom (alebo opatrovateľom) 
pocit bezpečia tým, že umožní ich skorý zásah v prípade 
nepravidelných pohybov dýchania alebo stavu núdze, a 
to predtým, než je to kritické.
 
Existujú varovné opatrenia, ktoré sú medzinárodne 
odporúčané pre BEZEČNÝ SPÁNOK:
• Vždy pokladajte dieťa k spánku na jeho chrbát.
• Zdržte sa fajčenia v blízkosti alebo okolo dieťaťa.
• Predchádzajte prehrievaniu prostredia dieťaťa.
• Nenechávajte žiadny predmet v blízkosti dieťaťa, 
   ktorý by mohol spôsobiť jeho dusenie. 

Babysense je doplňujúci prostriedok týchto opatrení.
"Babysense" je monitor na kontrolu dýchania používaný 
doma, v zásade pre zdravé dojčatá, do veku jedného roka 
a nemalo by sa na monitor spoliehať u vysoko rizikových 
dojčiat vyžadujúcich neustály zdravotný dohľad.

Upozornenia

Základy prevádzky

Inštalácia

"Babysense" neustále sníma dýchanie a dychové 
pohyby a spustí zvukový a optický alarm, ak sa pohyby 
zastavia na dobu 20 sekúnd alebo ak sa tempo dychu 
zníži pod 10 sekúnd za minútu. Bezdotykové senzorové 
podložky tohto systému umiestnené pod matracom 
monitorujú dychové pohyby dieťaťa bez toho, aby ho 
obmedzovali.

 
1. Použitie jednej senzorovej podložky je vhodné do 
doby, než sa vaše dieťa začne v postieľke pohybovať. 
Keď sa začne dieťa v postieľke pohybovať, odporúčame 
kúpiť druhú senzorovú podložku a používanie obidvoch 
podložiek.
Umiestnite jednu senzorovú podložku na rošt postielky 
(obrázok 1).  Ak používate len jednu senzorovú 
podložku, uistite sa, že senzorová podložka je pod 
dietaťom. Položte matrac pevne na vrchnú časť 
senzorových podložiek. Ak matrac nemôže byť v styku 
so senzorovými podložkami, alebo ak je matrac na 
pružinách, je nevyhnutné položiť drevenú dosku na 
dno postieľky a na tú položiť senzorové podložky a na 
ne potom položiť matrac.

Obr. 1

Spojovací kábel
(Len v prípade 
použitia druhej 
senzorovej podložky)

Kontrolná 
jednotka

Senzorové podložky 
(pod matracom)

Návod na používanie

Pohľad na postieľku zhora

 Pre deti, ktoré ešte
nie sú schopné liezť

Pre deti, ktoré lezú

Pohľad na postieľku zhora

SK
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Otvor

Závesné
rameno

Otvor pre
batérie s držiakom

Kryt
batérie

Spojovací kábel

Zelená kontrolka
je aktivovaná 
pohybom dýchania

Červené 
svetlo alarmu

Varovná kontrolka 
nízkej úrovne 
batérie

Dvojzástrčkový 
vstup

Blokovaný vstup 
(NEOTVÁRAŤ)

On/Off
spínač

Zástrčka “Sensor-in” pre 
priame spojenie s jednou 
podložkou alebo dvoma 
podložkami cez spojovací 
kábel

Obr. 2 Obr. 3

• Napájaný batériami typu AA, 1,5V. Spotreba je
približne 1 mA.

• Životnosť batérií je približne 6 mesiacov (v prípade 
   použitia alkalických batérií).
• Hlasitosť varovania je 85 dB SPL na vzdialenosť 1 m.
• Svietivosť je štandardne 2 mCD.
• Rozmer senzorovej podložky je 27x44 cm.

"Babysense" je mimoriadne citlivý prístroj, ktorý 
monitoruje v priebehu spánku pohyby dýchania dieťaťa 
cez matrac. Existujú dve hlavné príčiny nefunkčnosti 
monitora – technické príčiny a nefunkčnosť v dôsledku 
vplyvu prostredia.

 
S cieľom minimalizovať technické problémy dodržiavajte 
starostlivo inštrukcie pre inštaláciu a ovládanie.

Kvôli svojej vysokej citlivosti môže byť monitor 
Babysense 1 ovplyvnený napr. ventilátormi, prievanom, 
klimatizáciou atď. Účinky prostredia môžu byť zachytené 
senzormi podobne ako sú pohyby dýchania a tak môžu 
buď brániť alebo oneskorovať aktiváciu zvukovej 
výstrahy.

3. Ak používate len jednu senzorovú podložku, pripojte 
kábel priamo do “SENSOR IN“ zásuvky bez použitia 
spojovacieho kábla.
Ak používate obe senzorové podložky, pripojte káble 
dvoch senzorových podložiek k dvoj-zástrčke na 
spojovacom kábli. Pripojte koniec spojovacieho kábla 
do zásuvky označenej „SENZOR-IN“ na kontrolnej 
jednotke monitora.
Nepripojujte žiadny kábel do blokovaného vstupu (len 
do vstupu „SENZOR-IN).
DÔLEŽITÉ: Odporúča sa zvinúť nadbytočnú dĺžku kábla 
a zaistiť ho pomocou priloženého bezpečnostného 
pásiku s cieľom predísť možnému ohrozeniu dieťaťa.
4. Vsuňte závesné rameno pevne do otvoru pre závesné 
rameno monitora na zadnej strane kontrolnej jednotky 
monitora (Obrázok 3) a zaveste na hranu postieľky 
alebo kamkoľvek mimo dosah dieťaťa.
 

• 1 kontrolná jednotka
• 1 závesné rameno
• 1 senzorová podložka
• 1 bezpečnostný pásik

 
Rozmiestnenie jednotlivých častí na kontrolnej jednotke:
• Spínač On/Off pre zapnutie pod ochranným krytom.
• Zelená kontrolka sa aktivuje pohybom dýchania.
• Červená kontrolka sa aktivuje, ak sa dýchanie dieťaťa 
   zastaví alebo výrazne spomalí.
• Varovná kontrolka nízkej úrovne batérie.

Po zapnutí monitora gombíkom On/Off krátko zasvietia 
červené kontrolky a je počuť kliknutie. Ak sú zachytené 
pohyby dýchania začne svietiť zelená kontrolka. Ak bliká 
červená kontrolka nízkej úrovne batérie (obrázok 2), 
vymeňte čo najskôr všetky batérie. Ak je k tomu počuť 
kliknutie, vymeňte všetky batérie okamžite. Stlačením 
On/Off vypnite monitor.

ZLOŽENIE MONITORA

PREVÁDZKA

TESTOVANIE MONITORA

Technické zlyhania:

Vplyvy prostredia

Návod na používanie SK
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Možnosť falošnej zvukovej výstrahy sa vyskytuje zriedkavo. 
Ak nastane, skontrolujte, či nebola spôsobená 
nesprávnym pripojením senzorovej podložky (podložiek) 
ku kontrolnej jednotke monitora alebo pripojením len 
jednej podložky (a dieťa sa pohybuje mimo predmetnej 
oblasti), alebo zlyhaním senzorových podložiek 
položených priamo pod matracom. Matrac z tuhého 
materiálu akým je napr. polystyrenová pena môže 
spôsobovať falošné poplachy. Bolo zistené, že falošné 
poplachy v dôsledku pomalej frekvencie dýchania sa 
stávajú u dojčiat v pomere jeden k 200 prípadom. 
Ak máte otázku alebo požiadavok, kontaktujte 
najbližšieho zástupcu/predajcu BABYSENSE.

Monitor “Babysense” nevyžaduje zvláštnu starostlivosť 
okrem výmeny batérií, ak svieti výstražná kontrolka. 
Senzorové podložky a kontrolná jednotka môžu byť 
ošetrené vlhkou handrou. Ak monitor nepoužívate, 
batérie by mali byť vybraté a monitor uložený na 
suchom tmavom mieste.

 
• Skontrolujte, či v čase, keď je dieťa v postieľke, bliká 
   zelená kontrolka.
• Zoberte dieťa z postieľky a vypnite monitor. Po vypnutí 
   počkajte 2-3 minúty, kedy sa matrac pohybuje v 
   dôsledku odstránenia hmotnosti dieťaťa.
• Zapnite opäť monitor bez toho, aby ste pohli 
   postieľkou (bez dieťaťa v postieľke).
• Sledujte zelenú kontrolku – blikanie indikuje, že rušivé 
    vplyvy prostredia sú snímané ako záznamy falošných 
    pohybov.
• Z dôvodu neexistencie pohybov dýchania dieťaťa sa po 
   20 sekundách spustí zvuková výstraha. Ak sa zvuková 
   výstraha nespustí, eliminujte vplyvy prostredia.
• Skontrolujte, či je zvukovú výstrahu počuť vo všetkých 
   pravdepodobných priestoroch počúvajúceho.
• Tento test sa vykonáva denne.

• Ak sa zvuková výstraha nespustí po 20 sekundách, 
   eliminujte všetky rušenia prostredia. Medzi také aktivity 
   patrí: zmena nastavenia ventilácie, odstránenie 
   mobilov, zatvorenie okien, premiestnenie postieľky ap. 
• Neklaďte ďalšie dieťa alebo domáce zviera do 
   postieľky. 
• Babysense nemôže byť používaný pre dve deti v jednej 
   postieľke. 
• Nezapínajte zvlhčovač vzduchu alebo ventilátor priamo 
   proti postieľke.
• Odporúčame vymeniť senzorové podložky každé 2 roky.

Konajte okamžite podľa nasledovného:
1. Skontrolujte, či dieťa v postieľke dýcha. Venujte 
    pozornosť zblednutiu (farba tváre), pohybom svalov 
    a všeobecne pohybom dieťaťa.
2. Ak sa Vám na dieťati niečo nepozdáva, poštípte dieťa 
    na päte nožičky a skontrolujte, či sa nedusí, napríklad 
    predmetom uviaznutým v krku dieťaťa. Hoci sa 
    dýchanie dieťaťa obnoví a pokračuje, kontaktujte 
    detského lekára.
3. Ak dýchanie nepokračuje, okamžite začnite 
    s resuscitáciou dieťaťa a vyhľadajte lekársku pomoc.

Vykonávajte tento test pravidelne

Lokalizácia a odstránenie rušení vplyvom prostredia

V prípade spustenia zvukovej výstrahy

Falošná zvuková výstraha

Návod na používanie SK

Distribútor pre Slovenskú republiku:
www.babysense.sk

Vyrobený Hisense Ltd.
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 
certifikovaný 23, Becker St. 
Rishon le Zion 7535929, Israel
Tel +(972) 3.956.66.04    www.hisense.co.il

Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve
OBELIS s.a                      email@obelis.net
Boulevard Général Wahis 53,1030 Brussels, Belgium
Tel +(32) 2.732.59.54     Fax +(32) 2.732.60.03
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• Ak používate jednu senzorovú podložku, uistite sa, že je 
   pripojená ku kontrolnej jednotke bez spojovacieho kábla.
   Pripojte jednu senzorovú podložku bez spojovacieho kábla 
   a položte dieťa do postieľky na 1 minútu. Ak sa výstraha
   neaktivuje, senzorová podložka je v poriadku. Ak sa 
   výstraha aktivuje, odpojte a položte senzorovú podložku 
   bokom.
• Pripojte druhú senzorovú podložku a opakujte vyššie 
   uvedené kroky.
• Ak sú obe podložky v poriadku, pripojte spojovací kábel 
   a položte dieťa do postieľky na 1 minútu. Ak sa aktivuje 
   výstraha, spojovací kábel je poškodený.
• Nepripojujte žiadny kábel do blokovaného vstupu (len do 
   vstupu „SENZOR-IN).

• Jedna senzorová podložka
   pripojená cez spojovací kábel
• Nefunguje senzorová podložka
• Spojovací kábel je chybný
• Dve senzorové podložky
   nie sú správne pripojené ku   
   kontrolnej jednotke
• Kábel je pripojený 
   k blokovanému vstupu jednotky

• Batérie nie sú správne
   vložené alebo sú vybité.

• Skontrolujte, či sú batérie vložené v kontrolnej jednotke 
   so správnou polaritou.
• Kontrolná jednotka vyžaduje alkalické batérie 4xAA 1,5V 
   (nie sú priložené)

• Batérie sú vybité. • Vymeňte všetky 4 batérie

Falošný alarm do ½ 
minúty od aktivácie

Kontrolky na 
kontrolnej jednotke
nesvietia

Svieti kontrolka
slabých batérií

Spúšťa sa výstraha 
po niekoľkých
hodinách

• Matrac nie je v kontakte
   so senzorovou podložkou.

• Uistite sa, že matrac a senzorové podložky sa dotýkajú.

• Matrac je nadzvihnutý 
   (v blízkosti senzorových 
   podložiek je nejaký predmet).

• Uistite sa, že v dosahu senzorových podložiek nie sú žiadne 
   predmety a ukončenie spojovacieho kábla nie je blízko 
   senzorových podložiek (odporúča sa umiestniť koniec 
   spojovacieho kábla mimo oblasť postieľky).

• Používanie jednej senzorovej 
   podložky vo veku dieťaťa, 
   kedy už lozí, alebo používanie 
   dvoch senzorových podložiek 
   vo veku dieťaťa, keď ešte 
   nelozí.

• Pripojte podľa inštrukcií.
• Je dôležité uistiť sa, keď je dieťa malé a ešte nelozí, že 
   senzorová podložka je umiestnená v postieľke v mieste 
   pod dieťaťom.

• Matrac bráni prenosu pohybov 
   dýchania (t.j. tuhý matrac, 
   matrac s pružinou alebo matrac 
   so vzdušným vakom).

• Položte extra lepenkovú podložku pod senzorovú podložku 
   tak, aby bola senzorová podložka v kontakte s matracom.

Oneskorené
výstrahy, ak je dieťa 
vybraté z postieľky

• Testovanie monitora nie je
   vykonávané správne.

• Nevykonávajte testovanie monitora tým, že budete 
   vyberať dieťa z postieľky a čakať na spustenie výstrahy. 
   Vykonávajte prosím testovanie presne podľa inštrukcií na 
   strane 11.

Výstraha sa 
nespúšťa v priebehu 
20 sekúnd pri 
výkone správneho 
testovania monitora

• Vplyvy okolia snímané
   senzorovou podložkou, ako sú 
   napr. prievan, ventilátor, 
   klimatizácia, detský kolotoč 
   nad postieľkou, vibrácie...

• Vykonajte test, ktorým sa zistí zdroj pohybu, ktorý 
   zariadenie sníma. Napr. zdroj prievanu, akým môže byť
   klimatizácia, otvorené okno alebo fén; alebo pohyby 
   detského kolotoča nad postieľkou (ktorý môže vibrovať, aj 
   ak nie je zapnutý); chodenie okolo postieľky alebo 
   Intercom s vysokou úrovňou signálu umiestnený blízko 
   postieľky. 

   Riešenie: Eliminujte zdroje prievanu, odstráňte detský 
   kolotoč z postieľky. Po odstránení všetkých vplyvov okolia 
   opäť vykonajte testovanie monitora.

Láskavo kontaktujte najbližšieho distribútora, ktorého nájdete na www.hisense.co.il 
so všetkými otázkami vzťahujúcimi sa na tento výrobok.

RIEŠENIEMOŽNÁ PRÍČINAPRÍZNAKY

ODHAĽOVANIE A ODSTRAŇOVANIE CHÝB SK
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