
 
 
 

HANDLEIDING 
 

Het op de juiste wijze gebruiken van een Respisense monitor zal uw ervaring 
als gebruikers aanzienlijk verrijken. Alstublieft deze gebruiksaanwijzingen 

zorgvuldig lezen. 

 
 

Richt al uw vragen aan uw locale distributeur: Unicell: Tel:03/776.66.11 Email: 

Unicell@skynet.be. Bekijk www.respisense.com voor up-to-date informatie en product 

demonstraties. Stuur al uw opmerkingen en suggesties naar support@infantrust.com. 

 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJK: Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door vóór het gebruik van de monitor • Bewaar deze 

aanwijzingen als referentie gedurende de volledige levensduur van de monitor • Gebruik deze 

monitor verstandig • Gebruik geen hulp bandjes om de monitor op zijn plaats te houden aangezien 

zulke hulpmiddelen de gezondheid van de baby in gevaar kunnen brengen • Onderzoek de monitor 

vóór ieder gebruik en gebruik hem niet als hij beschadigd of versleten is of onjuist functioneert • De 

monitor mag alleen gebruikt worden waar hij moeiteloos waargenomen wordt door een verzorger • 

Open de monitor niet aangezien er geen bruikbare onderdelen inzitten voor de gebruiker • Bewaar 

de monitor op een veilige plek en buiten bereik van kinderen wanneer hij niet in gebruik is • Hij bevat 

kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen wanneer ze uit elkaar gehaald worden. 

Wees voorzichtig met tamelijk grote externe bewegingen die de monitor mogelijk in de war brengen, 
zoals tijdens reizen of het duwen van de baby in een wandelwagen over oneffen oppervlaktes, of de 
monitor ook iemand anders zijn lichaam laten aanraken tijdens werking. Onder zulke 
omstandigheden, kan de monitor mogelijk niet in staat zijn om op betrouwbare wijze onderscheid te 
maken tussen signalen. 

Disclaimer: Deze baby monitor is een hulpmiddel voor ouders en niet een medisch apparaat of een 
vervangingsmiddel voor het geven van persoonlijke verzorging. Het is bestemd voor gebruik onder 
veilige werkomstandigheden en moet verantwoordelijk gebruikt worden en volgens de 
gedetailleerde instructies voorkomend op dit foldertje. De diagnose en het monitoren van ziekte 
moet gedaan worden door een medisch deskundige. Dit product is niet ontworpen voor gebruik in 
levensreddende situaties. Klanten gebruiken deze monitor op eigen risico en Infantrust Parenting 
Solutions (Proprietary) Limited, zijn staf, agenten, aannemers, fabrikanten, distributeurs en vennoten 
(“INFANTRUST”) zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, schade of letsel, inclusief daaruit 
voortvloeiend verlies, schade of letsel, ondergaan door de klant of elk ander persoon voortkomend 
uit of in verband met het gebruik of fabricage van de monitor, 
inclusief verlies, schade of letsel ondergaan door de klant of ieder 
ander persoon ten gevolge van enig defect (of patent of latent) ten 
opzichte van de monitor, en alle garanties, of nadrukkelijk, 
geimpliceerd of gezinspeeld, en enige andere aansprakelijkheid door 
welke oorzaak. 
 
Spoel de monitor niet af of dompel hem niet in een vloeistof onder. 
Binnendringing van vloeistoffen zal uw garantie ongeldig maken. 
Om te reinigen het apparaat afvegen met een zachte, enigszins 
vochtige doek. Gebruik geen chemische middelen voor het 
schoonmaken. 
 

 

MONITOR OPERATIE 
1.ON/OFF knop 

ON: Druk kort op de knop ① om de monitor in te schakelen. De monitor wordt aangezet en gaat 

een zelftest uitvoeren waarbij het apparaat zal kort trillen,  de lichtjes  ③ tot ⑥ zullen oplichten 
terwijl u de starttonen (laag-hoog) zal horen. Kijk steeds zorgvuldig na of dit alles gebeurde alvorens 
de monitor te gebruiken. 
Optioneel tik geluid: Als u kort op de ON/OFF knop drukt, terwijl deze al opstaat, zal u bij elke signaal 
detectie een tik geluid horen. Druk nogmaals kort op de knop om deze functie uit te schakelen. 
OFF: Om de monitor uit te schakelen drukt u op de knop totdat u het signaal hoort (hoog – laag). De 
resterende levensduur van de batterij wordt dan aangetoond. 
2. BLAUW licht 
Het blauwe licht zal knipperen wanneer het contact tussen de monitor en de baby’s buik verstoord is. 
Check de luier en de monitor voor een optimaal gebruik. 
3. ROOD licht en aanduiding BATTERIJ. 
Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld zal het rode, oranje, gele of groene licht de resterende 
levensduur van de batterij tonen. Het rode licht zal knipperen wanneer er een systeemfout is 
opgetreden of als de batterij quasi leeg is. Vervang de batterij. 
4. ORANJE licht 
Een oranje licht zal herhalend knipperen met vibratie of wanneer het alarm afgaat. Indien de monitor 
minstens 1 maal trilde had zal dit lichtje knipperen in plaats van het groene of gele. 
5. GEEL licht  
Dit licht, aangeduid met “…”, zal knipperen wanneer de baby wakker en actief is. 
6. GROEN licht 
Dit licht, “Zzz”, knippert tijdens de baby’s slaap. 
7. SENSOR 
De sensor bevindt zicht op de achterzijde van de clip voor een maximale sensiviteit, daar waar het 
drukverschillen kan meten tussen de luier en de baby’s buik. 
8. BATTERIJ 
Vervangen van de batterij: 

- hef de witte cover op 
- vervang de batterij  
- plaats de witte cover terug aan de monitor 

 

  

  

 

 

Uw monitor registreren: Alstublieft direct uw monitor laten registreren bij www.respisense.com. 

Het registreren van uw monitor zal u de mogelijkheid bieden een foto van uw baby te uploaden op 

de Respisense web site album. Informatie die verzameld is wordt gebruikt om de producten en 

diensten van Infantrust’s te verbeteren en zal nooit gebruikt worden voor verdeling van reclame 

materiaal van welk soort dan ook. Alle verschafte informatie is beschermd door Infantrust 

bedrijfsbeleid op het gebied van geheimhouding  en wordt nooit gedeeld, verkocht of verhuurd. U 

kunt inschrijven via onze webpagina op www.respisense.com.  

Hoe de monitor bevestigen: Bij het aandoen 
van de luier vouwt u de bovenste rand om. 
Maak de luier zodanig vast dat hij goed 
aansluit rond de baby’s buik. Schakel de 
monitor aan en bevestig deze aan de luier, 
langs een kant van de navel. 
 
De monitor kan bevestigd worden aan de luier 
of eender welke kledij met een geschikte 
gordelriem. Hij kan ook gebruikt worden over 
een dunne laag kleren.De monitor is gemaakt 
om te passen op de bovenkant van de 
voorrand van wegwerpluiers en kledingstukken 
met stevig elastische taillebanden, op 
voorwaarde dat zulke taillebanden niet te dik 
zijn waardoor de monitor er gemakkelijk 
overheen kan glijden. Als uw baby op zijn/ haar 

zijkant slaapt bevestig dan de monitor aan die zijkant, maar kijk zeker na of er een goed contact is 
tussen de monitor en de baby’s buik voor een optimaal gebruik. 
 

MONITOR GEBRUIKEN 
1. Schakel de monitor aan (Zie 1. ON/OFF knop) 
2. Plaats de monitor (Zie “ Hoe de monitor bevestigen”) 
3. Het groene of gele licht zal knipperen naar gelang de signalen gedecteerd door de sensor. 
4. Moest er binnen de 15 seconden geen signalen geregistreerd worden zal de monitor vibreren. 
5. Het primaire alarm (snel loeiende toon) zal luiden indien er al 20 seconden in totaal  geen signalen 

is gedetecteerd. 
6. Het secundaire alarm (traag loeiende toon) wordt geactiveerd wanneer  het vibratiealarm (zie 

hierboven) 4 keer werd geactiveerd maar er signaaldetectie werd waargenomen binnen de 5 
seconden na de vibratie. Dit kan aangeven dat de monitor of de luier niet goed werd aangebracht 
of  dat de luier te nat is en hierdoor het contact met de buik verstoord werd. Bevestig opnieuw de 
luier en monitor of ververs de luier (maat groter) indien te nat. 

 

Tips: 
Om een betrouwbare werking te garanderen, controleer of de luier goed passend is aangebracht en 
of hij groot genoeg is om te zorgen dat de bovenkant van de monitor dichtbij baby´s navel kan zijn. 
Signalen zijn het gemakkelijkst te bespeuren dichtbij en enigszins naast de navel. Als het apparaat 
moeite heeft met het detecteren van signalen kan het apparaat wellicht niet optimaal geplaatst zijn. 
 
Gebruik van een geluid/video monitor (optioneel): U kunt het alarm geluid van de monitor 
doorgeven  naar andere delen van uw woning door een set te kiezen die het meest geschikt is voor 
uw behoefte uit de uitgebreide reeks van één en tweerichting baby geluidsmonitoren verkrijgbaar op 
de markt. U kunt kiezen uit simpele geluids monitoren, geluids-en-video monitoren of geluids- en 
temperatuur monitoren, gebruikmaken van digitale of analoge technology, met enkelvoudige, 
tweevoudige of meervoudige kanalen, en in oplaadbare of netvoeding versies. Volg de 
gebruiksaanwijzingen op voor zulke apparaten en test de effectiviteit van uw installatie om er 
verzekerd van te zijn dat u de monitor alarmering effectief  kunt waarnemen.  
 

Garantie: INFANTRUST verleent een garantietermijn van twéé jaar op het product vanaf de datum 
van verkoop. De levensduur van de batterij is uitgesloten van de garantie. De klant moet  bewijs van 
aankoop leveren bij iedere claim. Binnen de garantietermijn zal INFANTRUST elk defect in de monitor 
veroorzaakt door tekortkomingen in materialen of bewerking opheffen door het gratis vervangen van 
de monitor met uitsluiting van de transportkosten. Deze garantie reikt tot elk land waar deze monitor 
geleverd is door INFANTRUST of zijn aangestelde distribiteur. De garantie zal van nul en gener 
waarde worden als de monitor beschadigd, of geopend is of er mee geknoeid is. 
 

Specifications: 

Battery: ER14250M, 3.6V Lithium. 

 
ZA2006/01793; GB2419961; ZH200480020877.1; IN233665; US11/307,361 and CIP, 12/856,476; 
DE602004030691-6; BE1653850 gelden. Verdere patenten internationaal aangevraagd. 
Alle rechten voorbehouden; Respisense, Infantrust, TummyTickle en de bijbehorende logo’s zijn 
Handelsmerken. 
Ontworpen en vervaardigd in Zuid Afrika door Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, 
Matieland, 7602, Zuid Afrika. 
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