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1. DIT PRODUCT VERVANGT NIET HET
TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE. 
Dit product is ontworpen om uw baby te 
bewaken. Bij gebruik van de monitor moet 
u voor alle zekerheid het nodige toezicht 
blijven houden om de veiligheid van uw 
kind veilig te stellen. Te vroeg geboren 
baby’s of baby’s in kritieke toestand 
moeten altijd door een arts of verplegend 
personeel worden bewaakt. Deze monitor 
is NIET bedoeld als medisch hulpmiddel 
of als apparaat ter preventie van SIDS 
(wiegendood).

2. WURGINGSGEVAAR – Kinderen werden 
reeds door de snoeren GEWURGD. 
Het is dus bijzonder belangrijk om de 

adaptersnoeren en 
de snoeren van het 
sensormatje buiten 
het ber e ik va n 
kinderen te houden. 
(meer dan 1 meter 
verwijderd) Gebruik 
het sensormatje 
NOOIT zonder 

het snoerbeveiligingssetje. Controleer 
het snoerbeveiligingssetje voor ieder 
gebruik. Staak meteen het gebruik 
van het sensormatje als blijkt dat het 
snoerbeveiligingssetje beschadigd of 
stuk is.

3. Ga ALTIJD onmiddellijk naar uw baby
kijken zodra er een alarm klinkt.

4. Gebruik de monitor NOOIT in de buurt
van water (bv. badkuip, gootsteen, enz.)

PAS OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

NIET OPENEN

NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOTSTELLEN

5. Houd de monitor uit de buurt van
hittebronnen (fornuizen, radiatoren enz.).

6. Plaats de babyunit ALTIJD rechtop, op
een horizontaal oppervlak en zorg hierbij 
voor voldoende ventilatie. Plaats de units 
NIET op sofa’s,kussens, bedden of andere 
voorwerpen waardoor de venti latie kan 
worden belemmerd.

7. Dit product is GEEN speelgoed. Laat
kinderen er NIET mee spelen.

8. Dit product bevat kleine onderdelen.
Het product moet door een volwassene 
worden gemonteerd. Ga voorzichtig te 
werk bij het uitpakken en monteren van 
dit product, en houd kleine onderdelen 
buiten het bereik van kinderen.

9. De monitor moet worden gebruikt en
opgeborgen bij een temperatuur tussen 
10 °C en 40 °C.

BATTERIJWAARSCHUWING
10. Gebruik UITSLUITEND NIET OPLAAD- 
BARE Alkaline AAA-batterijen. Oude 
en nieuwe batterijen mogen NIET door 
elkaar worden gebruikt. Alkaline batterijen 
en oplaadbare batterijen mogen NIET 
door elkaar worden gebruikt. Plaats de 
batterijen in de juiste richting aan (let op 
de plus-en mintekens). Zorg ervoor dat 
er bij de batterijpolen GEEN kortsluiting 
optreedt. Gebruik UITSLUITEND de 
aanbevolen batterijen of gelijksoortige 
batterijen(voor wat betreft spanning 
en afmetingen). Verwijder de batterijen 
als het product gedurende een langere 
periode wordt opgeborgen of de batterijen 
plat zijn. Lever de lege batterijen op de 
juiste manier in. Houd alle batterijen buiten 
het bereik van kinderen.

11. BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

11.1 Lees deze voorschriften aandachtig. U 
wordt geacht alle veiligheidsvoorschriften 
te lezen voordat u dit product gebruikt.

11.2 Bewaar deze voorschriften. 
Bewaar de veiligheidsvoorschriften 
en bedieningsaanwijzingen om deze op 
een later tijdstip te kunnen raadplegen.

11.3 Neem alle waarschuwingen in acht 
– Volg alle op het product en in de
bedieningsaanwi jzingen aangegeven 
waarschuwingen op.

11.4 Volg alle aanwijzingen op – Alle 
aanwijzingen voor bediening en gebruik 
moeten worden opgevolgd.

WAARSCHUWINGEN

3
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11.5 Water en vocht – Gebruik dit apparaat 
NOOIT in de buurt van water.Bijvoorbeeld 
bij een badkuip, wasbak, gootsteen, in een 
vochtige omgeving of bij een zwembad en 
dergelijke. Zorg dat er GEEN voorwerpen 
op de units vallen of er vloeistof gemorst 
wordt in de openingen van zowel de units 
als de sensormatjes.

11.6 Reiniging – Verwijder de stekkers uit 
alle units en uit het stopcontact alvorens 
de units te reinigen. Dompel GEEN ENKEL 
onderdeel van de babyunit, de ouderunit 
of de oplader in het water. Gebruik voor 
reiniging uitsluitend een droge doek.

11.7 Ventilatie – Zorg ervoor dat de 
ventilatieopeningen van de units NIET 
geblokkeerd zijn. Zorg voor voldoende 
ventilatie als de units worden gebruikt. 
De babyunit en de ouderunit mogen NOOIT 
worden bedekt met een deken o.i.d. Plaats 
de units NOOIT in een lade of op een plaats 
waar het geluid kan worden gedempt of 
de luchtstroom kan worden belemmerd.

11.8 Hittebronnen – Plaats de units 
NOOIT in de buurt van hittebronnen 
zoals radiatoren, verwarmingsroosters, 
fornuizen, televisietoestellen of andere 
apparaten (met inbegrip van versterkers) 
die hitte produceren. Hitte kan de behuizing 
of de elektrische onderdelen beschadigen.

11.9 Bescherming van snoeren – Plaats het  
snoer van het sensormatje en het netsnoer 
van de adapter zodanig dat er niet op kan 
worden getrapt of deze bekneld kunnen 
raken tussen meubilair en/of andere 
voorwerpen. Netsnoeren moeten zodanig 
worden gelegd dat het onwaarschijnlijk is 
dat erop wordt getrapt of deze bekneld 
raken door voorwerpen die er bovenop of 
er tegenaan worden geplaatst (let  
hierbij vooral op snoeren en stekkers, het 
ingebouwde stopcontact en de aansluiting 
van het snoer op het product) 

11.10 Accessoires – Gebruik uitsluitend door 
de fabrikant goedgekeurde hulpstukken/ 
accessoires. Plaats dit product NOOIT op 
een wankel karretje, rek, driepoot, steun 
of tafel. Het product kan vallen, waardoor 
een kind of volwassene ernstig gewond en 
het product zwaar beschadigd kan raken. 
ENKEL te gebruiken met een karretje, 
rek, driepoot, steun of tafel die wordt 
aanbevolen door de fabrikant of samen 
met het product wordt verkocht. Elk te 
installeren onderdeel van het product 
dient overeenkomstig de instructies van 
de fabrikant te gebeuren.

11.11 Reparaties en onderhoud – Probeer 
NOOIT zelf reparaties of onderhoud aan 
dit product te verrichten: wanneer u de 
behuizingen opent of verwijdert (behalve 
het deksel van het batterijcompartiment), 
wordt u mogeli jk blootgesteld aan 
gevaarlijke spanning of andere gevaren.

11.12 Vervangingsonderdelen – Als er 
vervangingsonderdelen nodig zijn, moet 
u erop letten dat de door de fabrikant 
gespecificeerde vervangingsonderdelen 
identiek zijn aan de originele onderdelen. 
Bij ongeautorizeerde vervanging van 
onderdelen zi jn brand, elektrische 
schokken of andere gevaren mogelijk.

11.13 Gebruik – Deze babymonitor is 
bedoeld als hulpmiddel. Het product is 
NIET bedoeld als vervangend toezicht 
door een volwassene en mag niet als 
zodanig worden gebruikt. Dit apparaat 
mag UITSLUITEND voor de beoogde 
toepassing worden gebruikt, zoals in deze 
handleiding wordt beschreven.

11.14 Indr ingen van voorwerpen en 
binnesijpelen van vocht - Steek NOOIT 
voorwerpen door de sleuven van de 
behuizing, deze zouden met bepaalde 
onderdelen in aanraking kunnen komen 
die onder spanning staan, en het risico van 
brandgevaar of een elektriche schok tot 
gevolg kunnen hebben. Zorg ervoor dat er 
NOOIT vloeistoffen van om het even welke 
aard op het product worden gemorst.

11.15 WAARSCHUWING Wurgingsgevaar 
— Het is al voorgekomen dat kinderen 

in het snoer verstrikt z i j 
n ge r a a k t en 
GESTIKT. Houd het 
sensormatnoertje buiten 
het bereik van kinderen 
(meer dan 1 meter 
verwijderd). Gebruik het 
sensormatjes NOOIT 
zonder het 

snoerbeve i l ig ingsset je .  Contro lee r  
het snoerbeveiligingssetje voor ieder 
gebruik. Staak meteen het gebruik 
an het sensormatje als blijkt dat het 
snoerbeveiligingssetje beschadigd of 
stuk is.

11.16 Trillingen – Gebruik - terwijl de 
monitor in gebruik is - NOOIT 
wiegmobieltjes of andere wiegaccessoires 
die trillingen kunnen veroorzaken. Andere 
voorbeelden van trillingsbronnen zijn 
ventilatoren, wasmachines, luide muziek, 
etc. Deze bronnen van vibratie kunnen de 
functionaliteit van de Angelcare®-monitor 
belemmeren; bovendien klinkt het alarm 
niet als het systeem andere bewegingen 
dan die van de baby blijft waarnemen.4
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Voordat de monitor wordt gebruikt moeten 
alle trillingsbronnen worden verwijderd. 
Valse alarmen zijn om diverse redenen 
mogelijk. De meest voorkomende reden is 
dat u de babyunit niet hebt uitgeschakeld 
nadat u de baby uit de wieg hebt gehaald. 
Een andere mogelijke reden is dat de 
sensormatjes niet op de correcte manier 
onder de matras zijn aangebracht.

Zorg ervoor dat het sensormatje op een 
horizontaal, stevig oppervlak rusten, met 
de bedrukte zijde omhoog. Verder kan 
de gevoeligheid worden aangepast. Zie 
Stap 3.1 Ga altijd onmiddellijk naar uw 
baby kijken zodra u het alarm hoort.

11.17 Het sensormatje - Als de bodem 
van de wieg uit latten of veren bestaat, 
dient u tussen de bodem van de wieg 
en het sensormatje een harde plank 
van ten minste 33 x 33 cm met een 
dikte van ten minste 6 mm aan te 
brengen. De Angelcare®-monitor mag 
uitsluitend op een stilstaande slaapplaats 
worden gebruikt, zoals een wieg waarin 
het sensormatje op een volledig, stevig 
oppervlak rust.

De Sensormatjes zijn van kunststof gemaakt 
en niet voor luchtdoorlatend. Dit kan - in 
de omgeving waar de Sensormatjes liggen 
- aanleiding geven tot schimmelvorming 
onder de matras. Om schimmelvorming te 
voorkomen, raden wij u aan om regelmatig 
het matras te draaien.

12. BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OVER HET 
GEBRUIK VAN BATTERIJEN

12.1 Gebruik UITSLUITEND batterijen 
van het type en de afmetingen die 
in de Gebruikershandleiding worden 
beschreven. Als de batterijen door een 
verkeerd type worden vervangen kan dit 
leiden tot ontploffingsgevaar.

12.2 G e b r u i k  U ITS LU IT E N D N I E T-
oplaadbare Alkaline AA-batterijen. Gebruik 
GEEN oplaadbare batterijen.

12.3 Werp de batterijen NOOIT in het vuur. 
Deze kunnen ontploffen. Raadpleeg uw 
plaatselijke regelgeving voor mogelijke 
specifieke instructies voor inlevering van 
batterijen.

12.4 Ga uiterst voorzichtig te werk bij het 
hanteren van batterijen: let er hierbij op 
dat deze geen kortsluiting maken met 
geleidende materialen in voorwerpen 
zoals ringen, armbanden en sleutels. 
Vermijd overmatig opladen, kortsluiting, 
omgekeerd opladen, beschadiging of 

verbranden van batterijen om één of meer 
van de volgende problemen te voorkomen: 
vrijkomen van giftige stoffen, vrijkomen 
van waterstof- en/of zuurstofgas en 
stijging van de oppervlaktetemperatuur.

12.5 Oude en nieuwe batterijen mogen 
NIET door elkaar worden gebruikt. Plaats 
de batterijen in de juiste richting (let op 
de plus-en mintekens). Zorg ervoor dat 
er bij de batterij polen GEEN kortsluiting 
optreedt. Gebruik UITSLUITEND de 
aanbevolen batterijen of gelijksoortige 
batterijen(voor wat betreft spanning en 
afmetingen) en de juiste adapter. Verwijder 
de batterijen als het product gedurende 
een langere periode wordt opgeborgen 
of de batterijen plat zijn. Lever de lege 
batterijen op de juiste manier in. Laad niet-
oplaadbare batterijen NOOIT op. Houd alle 
batterijen buiten het bereik van kinderen.

12.6 Indien nodig moeten de batterijen 
worden vervangen door identieke nieuwe 
batterijen of gelijksoortige batterijen (voor 
wat betreft spanning en afmetingen). 
Als blijkt dat een batterij vervangen 
moet worden, vervang dan ook meteen 
de andere batterijen. Oude en nieuwe 
batterijen mogen NIET door elkaar worden 
gebruikt.

12.7 Plaats de batterijen in de juiste richting 
(let op de plus-en mintekens). Indien de 
batterijen op de verkeerde manier worden 
geplaatst, dan kan dit tot lekkage of 
ontploffing leiden. Gebruik UITSLUITEND 
niet-oplaadbare AA alkalinebatterijen van 
een degelijk merk. 

12.8 Als dit product langer dan 30 dagen 
wordt opgeborgen, verwijder dan de 
batterijen om lekkage van de batterijen 
en beschadiging van het product te 
voorkomen.

12.9 Lege batterijen moeten zo spoedig 
mogelijk worden ingeleverd omdat de 
kans op lekkage in het product groter 
is. Batterijen waaruit vloeistof of gas is 
vrijgekomen moeten onmiddellijk worden 
vervangen (draag hierbij beschermende 
handschoenen).

12.10 B ewaar  d i t  p roduc t  o f  de 
meegeleverde (of voor gebruik met 
dit product als geschikt aangegeven) 
batterijen NOOIT in een omgeving met 
hoge temperatuur.

5
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BELANGRIJK

Plaats de wieg bij een ononderbroken 
draagmuur en uit de tocht. Plaats de 
babyunit (met de voorzijde naar de wieg 
toe gekeerd) op een afstand van ten minste 
1 meter op een vlak, stabiel oppervlak.

VOORBEREIDING: 

Een harde plank (niet meegeleverd) 
dikte: 6 mm 
minimale afmetingen: 
33 cm x 33 cm 
maximale afmetingen: 
gelijk aan de matrasmaat

WAT U NODIG HEBT (NIET MEEGELEVERD):

Babyunit Sensormatje met voorgemonteerde 
snoerbedekkingen.

Houten plaat

BEWEGINGSMONITOR

Model AC300

Kleine 
kruiskopschroevendraaier

BELANGRIJK

De houten plaat moet groter zijn dan 
het oppervlak van het sensormatje of 
in geval van de AC300-2SP van  het 
sensormatje..

BABYKAMER:

INSTELLINGEN

2 AA niet-oplaadbare 
alkalinebatterijen

2X

IN DE VERPAKKING:

6 5 4 3 2 1

BELANGRIJK

6

5
4 3 2 1

Minimale 
afstand 
1 meter

Sensormatje

6
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STAP 1 - MONTEREN VAN HET SENSORMATJE 

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR WURGING
Kinderen kunnen zich met snoer wurgen. 
• Vanwege het ernstige wurgingsgevaar voor baby’s en

peuters moeten ouders of verzorgers er steeds zorg 
voor dragen dat de babyunit nooit binnen 1 meter 
van het kinderbedje staat.

• Gebruik de Sensormatjes NOOIT zonder de
snoerbedekkingen. Controleer voor elk gebruik of 
de snoerbedekkingen stevig onder de poot van het 
kinderbedje zijn geplaatst. Stop met het gebruik van 
de sensormatjes als de snoerbedekkingen stuk of 
beschadigd zijn.

6 5 4 3 2 1
Snoerbedekkingen 
1, 2, 3, 4:  
Positie op vloer

Snoerbedekking 4: 
Bevat dubbelzijdige tape 
om stevig onder de poot 
van het kinderbedje te 
monteren

Snoerbedekking 5: 
Verticaal aanbrengen 
tussen lattenbodem en 
vloer

Snoerbedekking 6: 
Onder het matras 
plaatsen

2 Sensormatje(s) met de vooraf gemonteerde 
snoerbedekkingen

1.1 - KIES EEN LOCATIE VOOR DE BABYUNIT

Kies een locatie voor de babyunit die ten minste 
1 m van het kinderbedje verwijderd staat.

BELANGRIJK

6

5
4 3 2 1

Minimale 
afstand 
1 meter

Sensormatje

7

N 
L

04mf8_Manuel_AC300_BELGIQUE_12010.indd   7 2015-10-05   4:25 PM



6

5
4

3
2

1

6

5

4

3

2

1
Afb. 1

Afb. 2

1.2 - KIES DE POOT VAN HET KINDERBEDJE  
DIE U GEBRUIKT OM DE SNOERBEDEKKINGEN TE FIXEREN

ADVIES

1) Haal het matras uit het kinderbedje.

2) Plaat het sensormatje – bedrukte tekst 
naar boven gericht - bovenop de houten 
plank in het midden en het verlengde 
van het kinderbedje.

3) Trek het verbindingsstekkertje, het
waarschuwingsetiket en de eerste 5
snoerbedekkingen langs de achterkant
van de poot van het kinderbedje, tussen
de lattenbodem en de binnenrand van
het kinderbedje.

4) Leg de eerste 4 snoerbedekkingen op
de vloer en houd de 5de snoerbedekking
verticaal, langs de achterkant van de
poot van het kinderbedje,

5) Zorg dat er geen speling is bij de
snoeren; ze moeten strakgetrokken zijn.

1.3 - MONTEER HET SENSORMATJE OP DE LATTENBODEM

OF

3

6
5

4

3

1

2

4

5

5

1 Sensormatje of 2 sensormatjes 
(afhankelijk van het model)

2

Gebruik de poot van het kinderbedje bij 
de muur die het dichtst bij de babyunit 
staat. (afb. 1). Als de babyunit aan 
de andere kant van de kamer staat, 
gebruikt u de poot die zich het dichtst 
bij de babyunit bevindt om de bedekte 
kabel te positioneren (afb. 2). Er wordt 
aanbevolen om het bedekte snoer via 
een muur te laten lopen.

8
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6

8 cm

6

7

4 13 2

CLIC!

4

3

2

1

8

10

Het sensormatje werken met alle 
formaten en soorten matras, behalve met 
traagschuim matrassen en matrassen 
met een hol frame.

De houten plank oefent een constante 
druk uit op het sensormatje waardoor 
de bewegingen van de baby worden 
waargenomen, ook al bevindt de baby zich 
op de randen van het kinderbedje.

9

WAARSCHUWING
WURGINGSGSGEVAAR.
• Zorg dat het snoer van het sensormatje 

overal strak ligt.

• Als u tijdens de groei van uw kind de
lattenbodem laat zakken, schuift u de
verticale snoerbedekking (5) zover
omhoog dat ze ongeveer in het midden
van de lattenbodem en de vloer komt
te zitten. Schuif het snoer van het
sensormatje door de vloerbedekking om
te zorgen dat het snoer strakgespannen
is.

• Het sensormatje is niet ontworpen 
voor gebruik bij volwassenen, kinderen 
of baby’s ouder dan 24 maanden.

• Stop het gebruik van het sensormatje 
als het kind ouder is dan 24 maanden. 
Verwijder het sensormatje uit het 
kinderbedje en berg ze op voor 
toekomstig gebruik.

• ALVORENS U HET TOESTEL VOOR DE
EERSTE KEER IN GEBRUIK NEEMT. In
de handleiding leest u hoe u kunt testen
of de unit juist is gemonteerd en klaar is
voor gebruik.

6) Plaats de 6de snoerbedekking ongeveer
8 cm vanaf de hoek van de lattenbodem.

7) Voeg de overgebleven snoerbedekkingen
die over de vloer lopen samen.

8) Zorg dat er geen speling is bij de snoeren;
ze moeten strakgetrokken zijn

9) Maak de dubbelzijdige tape van de 4de
snoerbedekking los en plaats het stevig
onder de poot van het kinderbedje.

10) Monteer de babyunit op een vlak, stabiel 
oppervlak, gericht naar het kinderbedje 
op een afstand van minstens 1 meter en 
steek het snoer van het sensormatje in de 
babyunit.

11) Controleer of het sensormatje niet 
verplaatst is.

12) Plaats het matras terug in het
kinderbedje.

9
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STAP 2 - INSTELLEN VAN DE BABYUNIT

1 1) Verwijder het deksel van het
batterijcompartiment en plaats 2 AA
niet-oplaadbare alkalinebatterijen (niet
meegeleverd).

2) Plaats de babyunit op minimaal 1 meter 
afstand van het kinderbedje.

BABYUNIT:

Voorkant Achterkant

G

B

C

F

H

A) Beweging ‘TIC’ 
ON/OFF-knop

B) POWER 
ON/OFF-schakelaar 

C) Beweging ‘TIC’-indicator 
(knippert)

D) Alarmindicator

E) Batterijstatusindicator

F) Gevoeligheidsknop 
sensormatje

G) Stopcontact sensormatje

H) Deksel batterijcompartiment 
(niet afgebeeld)

A

D

E

2

6

5
4 3 2 1

Houd ten  
minste 

1 m

10

04mf8_Manuel_AC300_BELGIQUE_12010.indd   10 2015-10-05   4:25 PM



3.1 - SENSORMATJE 

1) Zet ON Power/‘TIC’-schakelaar aan

2) Beweeg uw hand lichtjes over de matras.

3) Verwijder uw hand van de matras. Na 15
seconden hoort u één luid voorsignaal
dat aan het alarm voorafgaat.

4) 5 seconden later zal het bewegingsalarm
in werking treden en blijft het rode
lampje (alarmindicator) knipperen.

Test steeds de monitor wanneer u deze verplaatst en controleer de gevoeligheid 
van de sensormatjes bij het gebruik van een ander soort matrasje.

ALS HET ALARM NIET NIET WERKT:

21

4

3

TESTEN VAN SENSORMATJE:

BEWEGINGSALARM
• Als er na 15 seconden GEEN beweging 

wordt waargenomen, hoort u uit de 
babyunit één luid voorsignaal dat aan het 
alarm voorafgaat.

• Als er 5 seconden later nog steeds GEEN 
beweging is waargenomen, dan treedt 
het alarm in werking en weerklinkt het 
alarmsignaal in beide units.

• Raak het wiegje/bedje niet aan wanneer het sensormatje aangesloten is zijn, of
verlaat dekamer wanneer er een houten vloer ligt.

• Zet de wieg in de buurt van een draagmuur.

• Regel de gevoeligheid van het sensormatje.

STAP 3 - TEST EN MAAK KENNIS MET DE MONITOR

HET ALARM STOPZETTEN

Plaats uw hand 
weer op de 
matras. Zet de babyunit UIT 

(OFF).

OF

11
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L
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Gevoeligheid

Sensormatje

Draai de gevoeligheid van de babyunit van 
minder gevoelig (0) naar zeer gevoelig (5).

 Begin voor optimale resultaten met het 
gevoeligheidsniveau op het 3e balkje, pas 
de gevoeligheid naar wens aan met een half 
balkje meer of minder.

GEVOELIGHEIDSNIVEAU VAN HET 
SENSORMATJE AANPASSEN:

3.3 - BATTERIJEN 

De Angelcare® Beweginsmonitor wordt met 2 AA niet-oplaadbare batterijen gebruikt.

• Batterijen gaan ongeveer 3 tot 4 maanden mee.

BATTERIJALARM
• Vervang meteen de batterijen indien de 

babyunit een snel klikgeluid laat horen.

BELANGRIJK
• Het sensormatje is niet ontworpen om bij volwassenen 

gebruikt te worden , noch met kinderen of peuters 
ouder dan 24 maanden.

• Indien u het sensormatje niet meer gebruikt, verwijder 
ze dan uit de wieg/bedje en berg ze veilig op buiten 
het bereik van kinderen.

U KUNT DE MONITOR  

NU GAAN GEBRUIKEN 
3.4 - DE TIKFUNTIE INSCHAKELEN

1) Schuifschakelaar op ON om de ‘TIC’-
functie te activeren. Er gaat ook een
groen lampje branden om beweging
aan te geven.

2) Schuifschakelaar op OFF om ‘TIC’-
geluid uit te schakelen. Het groene
lampje blijft branden om aan te geven
dat de bewegingsfunctie nog steeds
werkt.

OPM.:

Als het groene lampje niet verschijnt maar 
een rood lichtje knippert; of als er vals alarm 
wordt gegeven moet het gevoeligheidsniveau 
worden aangepast (Stap 3).

OPM.:

Pas de gevoeligheid aan indien u 
vals alarm krijgt.

1

2
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PROBLEEMOPLOSSING

VALSE ALARMEN

• Zet de babyunit UIT.

• Controleer de verbinding tussen de sensormatjes en de babyunit. Verwijder en steek het
verbindingssnoer opnieuw.

• Zorg ervoor dat er geen beddengoed zit tussen het matras en de sensormatjes.

• Als de wieg een veren- of lattenbodem heeft, plaats dan een harde houten plank van
minstens 33x33 cm (13” x 13”) groot en 6 mm (1/4 inch) dik tussen de bodem van de
wieg en de sensormatjes.

• Zorg ervoor dat de sensormatjes geplaatst zijn zoals beschreven in de
installatievereisten. Mogelijk moet de gevoeligheid worden aangepast (zie Stap 3.1).

ALARM GAAT NIET AF

• Raak het wiegje/bedje niet aan wanneer de sensormatjes aangesloten zijn, of verlaat de
kamer wanneer er een houten vloer ligt.

• Zet de wieg in de buurt van een draagmuur om te voorkomen dat de sensormatjes
bewegingen detecteren die afkomstig zijn van buiten de wieg.

• Zet ventilators, luide muziek en alles wat verder trillingen kan veroorzaken.

• Mogelijk moet de gevoeligheid worden verlaagd (zie Stap 3.1).

LAMPJE ALARMINDICATOR KNIPPERT ROOD  
(MONITOR NEEMT NAUWELIJKS BEWEGING WAAR)

• Zorg ervoor dat zich geen beddengoed tussen de matras en het sensormatje bevindt.

• Het sensormatje moet op een volledig vlak en stevig oppervlak rusten. Als het
kinderbedje over een veer- of slatbasis beschikt moet u een houten plaat tussen het
kinderbedje en het sensormatje plaatsen van ten minste 33 x 33 cm en 6 mm dik.

• Controleer of het sensormatje gepositoneerd is zoals beschreven onder de instellingen.
Gevoeligheid moet eventueel worden aangepast, raadpleeg Stap 3.1.

GEEN VERMOGEN

• Controleer of vervang de batterijen.

• Controleer of de monitor aanstaat (ON).

Als u een probleem ondervindt dat niet in deze handleiding staat vermeld, 
breng het product dan niet terug naar de winkel. Als u niet helemaal 
tevreden bent of vragen hebt:

in België, Nederland, Luxemburg: Via info@mykko.be.

Andere landen: Neem contact op met uw lokale distributeur. 

Het is mogelijk dat wij een eenvoudige oplossing voor uw probleem hebben.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Voeding:  
2 AA niet-oplaadbare alkalinebatterijen 
(niet meegeleverd)  
Opgelet: Stel dit product niet bloot aan 
regen of vocht om het risico op een 
elektrische schok te beperken. 
Batterijen:

• GEEN oude en nieuwe batterijen door
elkaar gebruiken.

• GEEN alkaline- en standaard
(koolstofzink)- batterijen door elkaar
gebruiken.

Angelcare Monitors Inc. verklaart hierbij dat 
deze babyfoon voldoet aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen 
van de EMC-richtlijn (2004/108/EG).

De EU-conformiteitsverklaring kan worden 
verkregen op: www.angelcarebaby.com

13
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BEPERKTE GARANTIE

Angelcare® garandeert de oorspronkelijke eigenaar van dit product dat deze Angelcare®-
bewegingsmonitor (model AC300) gedurende twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabrieksfouten. Als dit bewakingssysteem binnen 
de periode van twee (2) jaar, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en onder normale 
omstandigheden, niet naar behoren functioneert, zal Angelcare® het product gratis 
herstellen of vervangen. Neem contact op met uw lokale distributeur.

Het product moet steeds vergezeld gaan van de originele verpakking, een aankoopbewijs 
(ofwel een kassabon of een ander bewijs dat de garantieperiode nog niet verstreken is). 
Angelcare® zal de kosten dragen van de reparatie of de vervanging van het product en de 
retourzending.

Deze garantie is niet geldig op een product dat is beschadigd ten gevolge van onjuist 
onderhoud, een ongeluk, aansluiting op een verkeerde voedingsspanning of ander 
verkeerd gebruik. De garantie komt eveneens te vervallen als de eigenaar het product op 
welke wijze dan ook repareert of verandert. Angelcare® is niet aansprakelijk voor enige 
vorm van incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met dit product. Verder 
sluit deze garantie alle andere vormen van aansprakelijkheid uit dan hierboven zijn 
beschreven. Er wordt geen enkele andere garantie geboden.

Deze garantie geldt niet voor producten en accessoires die niet het Angelcare-merk 
dragen, of voor problemen die het gevolg zijn van gebruik dat niet in overeenstemming 
is met de producthandleiding, het nalaten de producthandleiding te volgen of problemen 
veroorzaakt door gebruik van niet door Angelcare® geleverde accessoires, onderdelen of 
componenten. 

WETTELIJKE RECHTEN VARIËREN VAN LAND TOT LAND. IN SOMMIGE LANDEN IS DE 
UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET 
TOEGESTAAN, DUS DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U 
VAN TOEPASSING.

WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG RESULTAAT DAT 
VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. 

BELANGRIJK!

Deze Angelcare®-monitor is een product voor persoonlijke zorg. U wordt verzocht dit 
product niet naar de winkel te retourneren. Als u vragen of hulp nodig hebt, verzoeken wij 
u eerst uw distributeur te bellen alvorens dit product te retourneren.

BESCHERM HET MILIEU

Deze elektronische apparatuur bevat recycleerbaar materiaal en mag niet met 
het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng het naar een verzamelpunt voor 
elektrische en elektronische apparatuur (vraag uw lokale instanties om informatie).

14
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IM
3

0
0

-IN
T
-10

0
5

15

2015-10-05   4:26 PM




