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 WAARSCHUWING
Installatie moet door volwassenen geschieden.  
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1. DIT PRODUCT IS GEEN VERVANGING
VOOR VERANTWOORDELIJK TOEZICHT 
DOOR EEN VOLWASSENE. Dit product 
is bedoeld als hulpje bij het in het oog 
houden van uw kind. Naast het gebruik 
van de babyfoon moet u er goed op letten 
dat uw kind veilig blijft. 

2. WAARSCHUWING Verwurgingsgevaar
— Kinderen kunnen 
z ich in  snoeren 
verwurgen. Houd het 
adaptersnoer buiten 
bereik van kinderen 
(op meer dan 1 meter 
afstand). 

3. Sluit nooit verlengsnoeren aan op
AC-adapters. Gebruik UITSLUITEND de 
meegeleverde AC-adapters. 

4. U mag het blootliggende gedeelte
NIET aanraken als u een AC-adapter in 
een stopcontact steekt. 

5. Controleer ALTIJD of zowel de zender
als de ontvanger goed werkt en dat deze 
binnen elkaars bereik zijn. Test de babyfoon 
voor het eerste gebruik, daarna periodiek 
en als u de locatie van het babytoestel 
verandert. 

6. Gebruik de babyfoon NIET in de buurt
van water (zoals een badje, gootsteen 
enz.). 

WAARSCHUWING
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK

NIET OPENEN

NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT

7. Houd de babyfoon UIT DE BUURT van
warmtebronnen (zoals kachels, radiatoren 
enz.). 

8. Zet zowel het oudertoestel als het
babytoestel ALTIJD rechtop op een vlakke 
ondergrond en zorg voor voldoende 
ventilatie. Zet de toestellen NIET op 
banken, kussens, bedden enz. die de 
ventilatie kunnen belemmeren. 

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

10. Dit product bevat kleine onderdelen.
Instal latie moet door volwassenen 
geschieden. Wees voorzichtig als u het 
product uitpakt en installeert en houd 
kleine onderdelen buiten bereik van 
kinderen. 

11. Bij gebruik van de babyfoon moet de
kamertemperatuur tussen de 10 ºC en 
40 ºC zijn. 

 BATTERIJ
12. Er mogen U ITSLUITEND A A A-
oplaadbare batterijen in het oudertoestel 
worden gebruikt. Gebruik GEEN oude en 
nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik 
GEEN alkaline-, standaard- of oplaadbare 
batterijen door elkaar. Plaats de batterijen 
in de juiste stand (min (-) bij min (-) en plus 
(+) bij plus (+)). Zorg dat GEEN kortsluiting 
ontstaat in de voedingsklemmen. Gebruik 
UITSLUITEND de aanbevolen of soortgelijke 
batterijen (voltage en omvang) en de juiste 
adapter. Verwijder de batterijen als het 
product voor lange tijd wordt opgeborgen 
of als de batterijen leeg zijn. Lever 
lege batterijen in bij een inzamelpunt. 
Herlaad GEEN niet-oplaadbare batterijen. 
Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend 
onder toezicht van een volwassene worden 
opgeladen. Houd alle batterijen buiten 
bereik van kinderen. 

WAARSCHUWINGEN
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13. BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

13.1 Lees deze voorschriften - zorg dat u 
alle veiligheidsvoorschriften hebt gelezen 
voordat u het product in gebruik neemt.

13.2 Bewaar deze gebruiksaanwijzingen 
e n  v o o r s c h r i f t e n .  B e w a a r  d e 
v e i l i g h e i d s v o o r s c h r i f t e n  e n 
gebruiksaanwijzingen zodat u deze later 
kunt raadplegen.

13.3 Neem al le waarschuwingen in 
acht – u moet zich houden aan alle 
waarschuwingen over het product en in 
de gebruiksaanwijzing.

13.4 Volg alle aanwijzingen – u moet alle 
gebruiksaanwijzingen volgen.

13.5 Water en vocht - gebruik dit apparaat 
NIET in de buurt van water. Dus niet in 
de buurt van een babybadje, gootsteen, 
waskuip, in een natte omgeving of bij een 
zwembad enz. Zorg ervoor dat er GEEN 
voorwerpen op de toestellen vallen en dat 
er geen vloeistoffen worden gemorst op 
of in de toestellen.

13.6 Reiniging - Haal de stekker uit het 
stopcontact van alle toestellen voordat 
u ze schoonmaakt. Dompel GEEN enkel 
onderdeel van het oudertoestel of het 
babytoestel onder in water. Reinig ze 
uitsluitend met een droge doek. 

13.7 Ve n t i l a t i e  -  b l o k k e e r  d e 
ventilatieopeningen NIET. Zorg voor 
een goede ventilatie als de toestellen in 
gebruik zijn. Bedek het babytoestel of het 
oudertoestel NIET met een deken of iets 
dergelijks. Plaats deze ook NIET in een 
lade of op een andere plaats waardoor 
het geluid wordt gedempt of de normale 
luchtstroom wordt belemmerd.

13.8 Wa r m te b ro n n e n  -  i n s t a l l e e r 
het product NIET in de buurt van 
warmtebronnen zoa ls  rad iatoren , 
wandverwarmingsregisters , kachels , 
tv ’s of andere apparatuur (inclusief 
versterkers) die warmte afgeven. Warmte 
kan de behuizing of elektrische onderdelen 
beschadigen.

13.9 Netsnoerbescherming - Zorg ervoor 
dat u niet op de elektriciteitskabel van de 
adapter kunt stappen of dat deze klem 
komt te zitten tussen meubels of andere 
zaken – netsnoeren moeten zo worden 
aangebracht dat u er niet op kunt gaan 
staan of dat zij ingeklemd worden;  let 

daarbij vooral goed op snoeren en stekkers, 
een goed bereikbaar stopcontact en het 
aansluitpunt van het snoer op het product.

13.10 Accessoires - Gebruik alleen door 
de fabrikant goedgekeurde aanvullende 
onderdelen/accessoires. Zet dit product 
NIET op een wankel wagentje, rek, 
driepoot, plank of tafel. Het toestel zou 
daardoor kunnen vallen en een kind of 
volwassene ernstig letsel toebrengen en 
het toestel kunnen beschadigen. Gebruik 
het product UITSLUITEND met een door 
de fabrikant aanbevolen of verkocht 
wagentje, rek, driepoot, plank of tafel. 
Houdt u bij het bevestigen van het toestel 
aan de instructies van de fabrikant.

13.11 Haal de stekker van dit toestel bij 
onweer of als u het lange tijd niet gebruikt, 
uit het stopcontact.

13.12 Reparatie - Probeer dit product 
NIET zelf te repareren. Bij het openen of 
verwijderen van de behuizing (afgezien 
van de batterijklepjes) kunt u in aanraking 
komen met gevaarlijke voltages of andere 
gevaren.

13.13 Reserveonderdelen - In geval een 
onderdeel vervangen moet worden, 
dient u altijd te controleren of het door 
de fabrikant gespecificeerde onderdeel 
dezelfde kenmerken heef t a ls het 
oorspronkelijke onderdeel. Het gebruik 
van niet erkende onderdelen kan brand, 
elektrische schokken of andere gevaren 
tot gevolg hebben.

13.14 Gebruik - Deze babyfoon is bedoeld 
als hulpmiddel. Het is GEEN vervanging 
voor verantwoordelijk en passend toezicht 
door een volwassene en mag niet als 
zodanig worden gebruikt. Gebruik dit 
toestel UITSLUITEND in overeenstemming 
met de beoogde doelen die in deze 
handleiding zijn beschreven.

13.15 Stroombronnen - Gebruik voor dit 
product uitsluitend het stroombrontype 
dat staat aangegeven op het typeplaatje 
van de adaptor. Als u niet zeker weet welk 
soort elektriciteitsvoorziening u in uw 
woning hebt, vraag dit dan na bij uw dealer 
of de lokale elektriciteitsmaatschappij.

13.16 O ve r b e l a s t i n g  -  Zo r g  d a t 
GEEN overbelasting plaatsvindt van 
wandcontactdozen , ver lengsnoeren 
of stopcontacten omdat dit het risico 
op brand of een elektrische schok kan 
opleveren.
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13.17  Binnendringen van voorwerpen 
en vloeistoffen - Prik met GEEN ENKEL 
voorwerp door de spleten in de behuizing; 
de voorwerpen kunnen punten die onder 
stroom staan raken of kortsluiting 
veroorzaken en zo brandgevaar of het 
risico van een elektrische schok tot 
gevolg opleveren. Mors GEEN ENKEL soort 
vloeistof op het product.

13.18 Antenne - de antenne voor deze 
zender moet geïnstalleerd worden op ten 
minste 20 cm afstand van personen en 
mag niet in combinatie of samen met een 
andere antenne of zender worden gebruikt.

13.19 Elektrische leiding- Een buitenshuis 
aangebracht antennesysteem mag NIET in 
de buurt staan van elektrische leiding of 
een andere licht- of hoofdstroomkring of 
op een plaats waar dit op zulke elektrische 
leidingen of stroomkringen kan vallen 
omdat het contact hiermee levensgevaar 
kan opleveren. 

13.20 W A A R S C H U W I N G 
Verwurgingsgevaar 
— kinderen kunnen 
z ich in  snoeren 
VERWURGEN. Houd 
het adaptersnoer 
buiten bereik van 
kinderen (op meer 
dan 1 meter afstand). 

13.21 Interferentie - Deze babyfoon gebruikt 
openbare radiogolven om signalen door 
te geven. Het oudertoestel kan signalen 
opvangen van andere babytoestellen in 
de buurt of erdoor worden verstoord. 
Andere huishoudens kunnen signalen van 
uw babyfoon ontvangen. Om uw privacy 
te beschermen, moet u ervoor zorgen dat 
beide toestellen op UIT staan als u ze niet 
gebruikt. Als er interferentie optreedt, 
wissel dan op beide toestellen van kanaal. 

14. BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OVER 
HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN 

14.1 Gebruik UITSLUITEND het soort en 
de maat batterijen die in de handleiding 
staan vermeld. Als batterijen vervangen 
worden door een onjuist type, ontstaat 
er ontploffingsgevaar. 

14.2 G e b r u i k  U ITS LU IT E N D A A A-
o p la a d b a re  b at te r i j e n  e n /of  d e 
meegeleverde AC-adapter voor het 
oudertoestel. In het oudertoestel mag u 
uitsluitend oplaadbare batterijen gebruiken. 
Gebruik GEEN alkalinebatterijen omdat u 
hiermee het toestel ernstig beschadigt. 

14.3 Laad de batterijen voor het eerste 
gebruik 15 uur lang op. Zorg ervoor dat het 
toestel in deze tijd op OFF staat. Gebruik 
UITSLUITEND de AC-adapters die met uw 
babyfoon zijn meegeleverd. 

14.4 Gebruik deze adapters NIET voor 
andere toestellen. 

14.5 Controleer of het babytoestel op UIT 
staat alvorens u de AC-adapter van het 
babytoestel losmaakt. Als dit niet het geval 
is, schakelt het toestel over op gebruik 
van de batterijen als deze zijn geplaatst. 

14.6 Gebruik GEEN oplaadbare batterijen 
in het babytoestel. Gebruik hiervoor 
UITSLUITEND alkalinebatterijen. 

14.7 Gooi lege batterijen NIET in vuur. 
Daardoor kunnen ze ontploffen. Controleer 
de plaatselijke gemeentevoorschriften om 
te zien waar u batterijen moet inleveren. 

14.8 Wees voorzichtig met batterijen om 
ervoor te zorgen dat geen kortsluiting 
ontstaat door geleidende materialen zoals 
ringen, armbanden en sleutels. Voorkom 
overbelasting, kortsluiting, tegenstroom, 
beschadiging of verbranding van batterijen 
om het volgende te vermijden: vrijkomen 
van giftige stoffen, vrijkomen van stikstof 
en/of zuurstof en een stijging van de 
oppervlaktetemperatuur. 

14.9 Probeer NIET om meegeleverde of 
voor dit product goedgekeurde batterijen 
op te laden als deze hiervoor niet bedoeld 
zijn. De batterijen kunnen bijtende stoffen 
gaan lekken of ontploffen. 

14.10 Probeer NIET door verhitting  de 
levensduur van meegeleverde of voor 
dit product goedgekeurde batterijen te 
verlengen. Dit kan een plotseling vrijkomen 
van bijtende stoffen veroorzaken met 
brandwonden of irritatie van ogen en huid 
tot gevolg. 

14.11 Indien noodzakeli jk moeten de 
batterijen worden vervangen door dezelfde 
of soortgelijke nieuwe batterijen(voltage 
en maat). Vervang al le batter i jen 
tegelijkertijd als een batterij samen met 
andere batterijen in een serie wordt 
gebruikt. Gebruik GEEN oude en nieuwe 
batterijen door elkaar. 

14.12 Let erop dat de minpolen niet op de 
pluspolen zijn aangesloten. Door batterijen 
in de tegengestelde richting te plaatsen, 
kunnen ze worden opgeladen wat lekkage 
of ontploffing tot gevolg kan hebben. 
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14.13 Verwijder de batterijen uit de 
toestellen als u ze langer dan 30 dagen 
opbergt, aangezien de batterijen kunnen 
gaan lekken en het product kunnen 
beschadigen. 

14.14 Breng lege batterijen zo snel mogelijk 
naar een inzamelpunt. De kans op lekken is 
namelijk groter als u lege batterijen in de 
toestellen laat zitten. Vervang lekkende.of 
opbollende batterijen onmiddellijk en draag 
daarbij beschermende handschoenen. 

14.15 U mag dit product of de meegeleverde 
of voor dit product goedgekeurde 
batterijen NIET op een plaats met hoge 
temperaturen bewaren.  

 WAARSCHUWING 

(uitsluitend voor Noord-Amerika)

15.1 Aanpassingen die niet door de fabrikant 
zijn goedgekeurd, kunnen tot gevolg hebben 
dat gebruikers de toestellen niet meer 
mogen bedienen.

15.2 OPM: Deze apparatuur is getest en 
voldoet aan de Canadese regelgeving (Part 
15 of the FCC Rules and the Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s)). Deze 
limieten zijn vastgesteld om een redelijke 
bescherming tegen schadelijke interferentie 
in een huishoudelijke installatie te bieden. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt 
radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen 
en kan, indien niet overeenkomstig de 
instructies gebruikt, schadelijke interferentie 
in radiocommunicatie veroorzaken. 

15.3 Er wordt niet gegarandeerd dat er geen 
interferentie plaatsvindt in een specifieke 
installatie. Indien deze apparatuur schadelijke 
interferentie van radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld 
door de apparatuur op UIT en op AAN te 
zetten, wordt de gebruiker aangeraden de 
interferentie op te heffen door een of meer 
van de volgende maatregelen:

• De ontvangende antenne anders richten
of ergens anders plaatsen.

• De afstand vergroten tussen de
apparatuur en de ontvanger.

• De apparatuur aansluiten op een
stopcontact dat deel uitmaakt van een
andere groep dan die waar de ontvanger
op is aangesloten.

• De dealer of een ervaren radio-/tv-
technicus om raad vragen.

15.4 Dit toestel voldoet aan de Canadese 
regelgeving (Part 15 of the FCC Rules and 
the Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s)). Het mag op twee voorwaarden 
worden gebruikt:

(1) Dit toestel mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken, en

(2) Dit toestel moet eventuele ontvangen 
interferentie accepteren, inclusief 
interferentie die de werking ervan kan 
beïnvloeden.

FCC EN IC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequentiestraling

Het babytoestel voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling 
vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Waarschuwing: Teneinde aan de 
blootstellingsrichtlijn voor radiofrequentiestraling van de FCC te voldoen, dient het 
babytoestel op ten minste 20 cm afstand van ALLE personen te worden gebruikt. De zender 
van dit toestel mag niet geplaatst zijn bij of gebruikt worden samen met een andere antenne 
of zender.

Industry Canada

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada.  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
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BELANGRIJK 

Plaats het babytoestel op een vlak en stabiel oppervlak 
tegenover de wieg of het ledikantje op een afstand 
van ten minste 1 meter. Steek de adapter in het 
dichtstbijzijnde stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

OVERIGE BENODIGDHEDEN (NIET INBEGREPEN):

Oudertoestel Oplader

2 AC-adapters

Babytoestel

Kleine 
kruiskopschroevendraaier

4 oplaadbare AAA-batterijen voor het 
oudertoestel

4 AAA 
alkalinebatterijen voor 

het babytoestel

BABYFOON 

Model AC420

BABYKAMER:

INSTALLATIEVEREISTEN

4X

4X

IN DE VERPAKKING:

BELANGRIJK 
Houd een 

afstand van ten 
minste 1 meter 

aan.
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STAP 1 - HET OUDERTOESTEL OPLADEN

1
BELANGRIJK

Gebruik in het oudertoestel 
nooit gewone alkalinebatterijen; 
deze kunnen ontploffen.

2 3

15

1) Open de klep van het
batterijcompartiment en plaats de
oplaadbare batterijen (meegeleverd).

2) Sluit de AC-adapter aan op het
oudertoestel en op een stopcontact.

3) Laad het toestel gedurende 15
achtereenvolgende uren op (voor het
eerste gebruik).

OPMERKING:

Raadpleeg de batterijrichtlijnen in 
het onderdeel Problemen Oplossen 
om de prestaties van uw batterijen te 
optimaliseren.

1.1 - BATTERIJEN 

DE BATTERIJEN CONTROLEREN:

Koppel de adapters los van beide toestellen.

• Als de stroomindicator van het babytoestel
niet brandt of als het groene lampje van
het babytoestel knippert, moet u de
batterijen verwisselen.

• Als het scherm van het oudertoestel en het
toestel zelf niet gaan branden, moet u de
batterijen opladen.

Stroomindicator op het 
babytoestel. 

Indicator dat de batterij bijna leeg 
is op het babytoestel

 WAARSCHUWING
VERWURGINGSGEVAAR. 
Kinderen kunnen zich in snoeren VERWURGEN.
• Houd het adaptersnoer buiten bereik van kinderen

(op meer dan 1 meter afstand).
• Vanwege het ernstige verwurgingsgevaar voor baby’s

en peuters mogen ouders en verzorgers het babytoestel 
nooit binnen 1 meter van een wieg of ledikantje plaatsen.

• Sluit AC-adapters NOOIT aan op verlengsnoeren.
Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde AC-adapters. 
Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er nooit 
mee spelen. 

8
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OUDERTOESTEL:

Voorzijde Achterzijde

G

H

I

A) LCD-scherm

B) Stroom AAN/UIT 

C) Kanaalknop (8 kanalen) 

D) Knop om het geluid
tijdelijk te dempen 

E) Geluidsvolume hoger/
lager 

F) Speaker 

G) Oplader 

H) Riemclip 

I) Batterijklep

F

B

A

BATTERIJALARM 
• Alarm gaat af als de batterijen moeten worden opgeladen. 
• Oudertoestel piept elke 15 seconden. 
• Batterijalarm-icoon op het scherm knippert.

OPLADEN VAN DE BATTERIJEN IN HET OUDERTOESTEL:  

Zet het oudertoestel in de batterijoplader om het 
toestel geheel op te laden. Hoewel de batterijen 
ook normaal werken als ze half leeg zijn, raden wij 
u aan om deze volledig op te laden.

leeg halfvol vol

E
C

D
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STAP 2 - INSTALLATIE VAN HET BABYTOESTEL

1

2

1) Open de klep van het
batterijcompartiment en plaats 4 AAA
alkalinebatterijen (niet meegeleverd).

2) Plaats het babytoestel minimaal 1
meter verwijderd van de wieg of het
ledikantje.

3) Sluit de AC-adapter aan op het
babytoestel en een stopcontact.

OPMERKING:
De batterijen zorgen voor stroomvoorziening 
als de stroom wegvalt. 

BABYTOESTEL:

Voorzijde Achterzijde

A

F

G

H

J

A) Kanaalkiezer AAN/UIT knop 
voor het nachtlampje

B) Stroom AAN/UIT

C) Batterij-/stroomindicator 

D) Binnen bereik AAN/UIT

E) Microfoon

F) Nachtlampje

G) Ventilatie

H) Uitgang AC-adapter

I) Afstemknop gevoeligheid 
microfoon

J) Batterijklep (niet getoond)

1 meter

3

B D

C

E

I
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STAP 3 - DE BABYFOON AANZETTEN 

1) Houd de  AAN/UIT-knop van het 
oudertoestel 2 seconden ingedrukt. 

2) Schuif de AAN/UIT-knop van het 
babytoestel naar AAN. 

OPMERKING:
Het scherm van het oudertoestel toont 
het transmissiekanaal (C1 t/m C8) en na 5 
seconden de kamertemperatuur en de functie-
iconen.

KANAALKEUZE

1 2

Als het oudertoestel op AAN staat 
en het babytoestel op UIT 
OF 
als de verbinding tussen de 2 
toestellen is verbroken (raadpleeg 
Problemen oplossen): 

dan knippert het buiten bereik-
icoon op het scherm en piept het 
oudertoestel.

1) Druk op de “CH”-knop om in de 
Kanaalselectie-modus te komen of 
deze te verlaten. Het symbool “--” 
verschijnt, samen met het binnen 
bereik-icoon, dat knippert. 

2) Druk op de kanaalkiezer op het 
babytoestel tot het Nachtlampje-icoon 
knippert. 

3) Selecteer het kanaal door licht te 
drukken op de kanalenkiezer op het 
babytoestel (u ziet het kanaal op het 
oudertoestel veranderen). 

4) Druk op de Kanaalselectie-knop op het 
babytoestel zodra het kanaal is gekozen 
en houdt de knop ingedrukt (het icoon 
stopt met knipperen om de keuze te 
bevestigen). 

 OPMERKING : 
 Beide toestellen moeten altijd op hetzelfde  
 kanaal zijn ingesteld. Verander van kanaal  
 als de geluidsoverdracht niet duidelijk is of  
 als u krakend geluid hebt. Als de interferentie  
 aanhoudt, raadpleeg dan het onderdeel  
 Problemen oplossen.

1

3 4

OM HET KANAAL TE KIEZEN:

2
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Babytoestel:  
Als dit icoon verschijnt, moeten de 
batterijen in het babytoestel worden 
vervangen.

Buiten bereik:   
Geeft aan dat er geen verbinding 
is tussen het oudertoestel en het 
babytoestel. Dit icoon knippert 
ook met het kanaalnummer op het 
scherm van het oudertoestel als u 
zich in de kanaalselectie-modus 
bevindt.

Oudertoestel:  
Dit icoon is alleen zichtbaar in de 
Kanaalselectie-modus. 

Temperatuurdisplay:  
Geeft de kamertemperatuur aan. 

BELANGRIJKE ICONEN

Kanaaldisplay:  
Geeft het gekozen kanaal aan.

Indicator geluidsniveau:  
Geeft het geluidsniveau op het 
oudertoestel aan. 

Batterijniveau: 
Geeft het batterijniveau aan.

Leeg 

Halfvol 

Vol

Aan het opladen

STAP 4 - DE BABYFOON TESTEN EN LEREN KENNEN

4.1 - DE FUNCTIE BUITEN BEREIK

ACTIVERING VAN DEZE FUNCTIE:

Schuif de schakelaar Omhoog als u een melding 
wilt krijgen als het signaal van het babytoestel het 
oudertoestel niet bereikt.

Uw babyfoon heeft een buiten bereik-functie die u waarschuwt dat de twee 
toestellen niet met elkaar communiceren. Buiten bereik-situaties kunnen worden 
veroorzaakt door afstand of door fysieke storingen.

BEREIK: 

Open ruimte (open ruimte zonder obstakels): tot 250 meter.

BUITEN BEREIK-ALARM
• Het alarm gaat af als uw twee toestellen niet met elkaar 

communiceren.

• Het oudertoestel geeft elke 8 seconden een dubbel 
piepsignaal af.

• Het buiten bereik-icoon op het scherm gaat knipperen.

Het buiten bereik-icoon gaat 
ook knipperen als u van kanaal 
verandert of als het toestel weer 
verbinding probeert te krijgen.

12
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BELANGRIJK 

Als de buiten bereik-functie is geactiveerd en u schakelt het babytoestel UIT dan 
gaat het buiten bereik-alarm af. Zet het babytoestel weer AAN om de functie 
opnieuw te activeren.

HET BUITEN BEREIK-ALARM UITZETTEN:

HET GELUID TESTEN: 

Vraag iemand om in het babytoestel te 
spreken of zet het toestel bij een radio 
om ervoor te zorgen dat er geluid wordt 
geregistreerd.

ALS U GEEN GELUID HOORT:

• Controleer of beide toestellen zijn
ingeschakeld.

• Controleer of beide toestellen zijn
aangesloten op werkende stopcontacten.

• Controleer de batterijen in beide
toestellen (vervang ze of laad ze op,
naar gelang noodzakelijk is voor het
desbetreffende toestel).

• Zet het oudertoestel dichter bij het
babytoestel.

4.2 - GELUIDSOVERDRACHT (VOX) 

De Angelcare®-babyfoon is uitgerust met een geluidsgestuurd systeem. Het babytoestel 
wordt uitsluitend geactiveerd en verstuurt alleen geluiden naar het oudertoestel als het 
geluiden waarneemt. Met de afstemknop voor de gevoeligheid kunt u het geluidsniveau 
kiezen dat het babytoestel registreert en overdraagt.

Schakel het 
oudertoestel UIT 
(OFF).

OF
Schakel het 

babytoestel AAN 
(ON).

BELANGRIJK 

Om fluittonen te voorkomen, moet u 
de twee toestellen ten minste 3 meter 
van elkaar af plaatsen.
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HET GELUIDSNIVEAU BIJSTELLEN GELUID TIJDELIJK DEMPEN

Volume verhogen

Volume verlagen

Druk de knop in om de 
speaker te dempen (zie 
stap 4.3).

INDICATOR GELUIDSNIVEAU:

Toont het geluidsniveau op het oudertoestel. Er zijn 5 geluidsniveaus.

Indicator 
geluidsniveau 
(5 niveaus)

4.3 - TIJDELIJK DEMPEN

Hiermee kunt uw babyfoon in de tijdelijk 
dempen-modus zetten.

DEMPEN ACTIVEREN: 

Druk op de knop Tijdelijk Dempen.

DEMPEN DEACTIVEREN: 

Druk opnieuw op de knop Tijdelijk Dempen 
om het dempen van het geluid op te heffen.

OPMERKING:
Op het oudertoestel 
gaat het Dempen-icoon 
knipperen.

Na 2 minuten wordt de geluidsfunctie 
automatisch gereactiveerd.

Zodra u met de Hoger- en Lager-knoppen 
het gewenste niveau hebt gekozen, 
verdwijnen de balkjes en beginnen te 
bewegen om de sterkte aan te geven 
van het waargenomen geluid dat het 
babytoestel overdraagt. De balkjes op 
de indicator Geluidsniveau geven het 
geluidsniveau in uw babykamer weer. Hoe 
harder de geluiden van de baby, hoe meer 
balkjes er verschijnen.

14
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Temperatuureenheid: Celsius

Buiten bereik-alarm: UIT

Instelling geluidsniveau: middelmatig 

Speakerniveau oudertoestel: niveau 3

Nachtlampje babytoestel: UIT

STANDAARDINSTELLINGEN

NU BENT U KLAAR OM  
UW babyfoon TE GEBRUIKEN

De Angelcare®-babyfoon kan worden gebruikt met de voorgeprogrammeerde 
fabrieksinstellingen of u kunt de instellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

BELANGRIJK 
• Test uw babyfoon voordat u deze de eerste keer gebruikt.

• Test uw babyfoon regelmatig om te waarborgen dat deze goed functioneert.

Druk de knop Nachtlampje op het 
babytoestel om het nachtlampje AAN of 
UIT te zetten.

4.4 - NACHTLAMPJE
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PROBLEMEN OPLOSSEN

ONDERHOUD VAN UW OPLAADBARE BATTERIJEN

• Zorg ervoor dat u uw batterijen voor het eerste gebruik 15 uur lang helemaal oplaadt.

• Om de batterijen zo lang mogelijk mee te laten gaan, moet u uw batterijen van tijd tot tijd
gebruiken tot ze helemaal leeg zijn. De prestaties van batterijen kan achteruitgaan als deze
voortdurend worden opgeladen. Als u uw oudertoestel niet gebruikt, schakel deze dan UIT.

• Onvoldoende batterijvoeding kan de prestaties van uw babyfoon negatief beïnvloeden.
Als u niet tevreden bent over de prestaties van uw oudertoestel, vervangt u de oplaadbare
batterijen (4x NiMH oplaadbare batterijen).

• Het is aan te raden om de batterijen elke 6 maanden te vervangen.

ER WORDT GEEN GELUID OVERGEBRACHT

• Zet het oudertoestel dichter bij het babytoestel.

• Controleer/vervang de batterijen of laad het oudertoestel op.

• Controleer de verbindingen of gebruik een ander stopcontact.

• Controleer of beide toestellen AAN staan.

• Controleer of er stroom op de stopcontacten staat.

• Controleer het scherm op het oudertoestel om te kijken of de babyfoon soms
op Dempen staat.

INDICATOR STROOM INGESCHAKELD OP BABYTOESTEL (GROENE LAMPJE) BRANDT NIET

• Controleer de verbindingen of gebruik een ander stopcontact.

• Schuif de linkerschakelaar OMHOOG om het babytoestel AAN te zetten.

ZWAKKE ONTVANGST

• Zet de toestellen dichter bij elkaar.

• Verander de positie van een of beide toestellen.

• Plaats de toestellen op een vlak oppervlak, buiten bereik van uw baby

• Vervang de batterijen of laad het oudertoestel opnieuw op.

STATISCHE ELEKTRICITEIT, STORING, INTERFERENTIE  
(VAN ANDERE TOESTELLEN, MOBIELE TELEFOONS, WALKIE-TALKIES ENZ.)

• Draai het oudertoestel om zijn as of verwijder deze van de bron van de interferentie.

FEEDBACK (OUDERTOESTEL MAAKT HARDE GELUIDEN)

• Zet de toestellen verder uit elkaar (op ten minste 3 meter afstand van elkaar).

• Verlaag het volume op het oudertoestel.

HET SCHERM VAN HET OUDERTOESTEL IS ZWART (OUDERTOESTEL UITGESCHAKELD)

• Zet het oudertoestel weer AAN door de AAN/UIT-knop ingedrukt te houden.

• Vervang de batterijen of laad het oudertoestel opnieuw op.
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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.

BEPERKTE GARANTIE

Angelcare® garandeert de eerste eigenaar van dit product dat de Angelcare® babyfoon 
(model AC420) (met uitzondering van de oplaadbare batterijen) vrij is van materiaal- en 
fabricagefouten, voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke 
aankoop. Als dit systeem, bij gebruik onder normale omstandigheden en met inachtneming 
van de gebruiksaanwijzing binnen de periode van een jaar niet meer goed functioneert, 
repareert of vervangt (naar keuze van de fabrikant) Angelcare® het product kosteloos. 
Neem contact op met uw distributeur.

Het product moet vergezeld gaan van een aankoopbewijs, hetzij een verkoopbon of 
een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat het systeem nog binnen de garantieperiode valt. 
Angelcare® draagt de kosten van reparatie of vervanging van het product, evenals de 
verzendkosten van de retourzending naar de koper.

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is beschadigd als gevolg 
van onjuist onderhoud, een ongeluk, een verkeerde spanningsbron of een andere 
vorm van onjuist gebruik. De garantie is ook ongeldig als de eigenaar het product 
op enigerlei wijze repareert of verandert. Angelcare® is niet aansprakelijk voor enige 
incidentele of vervolgschade met betrekking tot dit product. De garantie sluit ook alle 
aansprakelijkheid uit, anders dan als hierboven omschreven. Er wordt geen andere 
garantie gegeven.

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 VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND. IN SOMMIGE LANDEN 
IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET 
TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP 
U VAN TOEPASSING ZIJN.

WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE UITKOMST DIE 
HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

BELANGRIJK! 

Deze Angelcare®-babyfoon is een persoonlijk verzorgingsproduct. Breng het product niet 
terug naar de winkel. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met uw 
distributeur voordat u dit product terugbrengt.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bereik:  
open ruimte (open ruimte zonder 
obstakels): tot 250 meter.

Aantal kanalen:  
VS/Canada: 8 kanalen. Europa: 8 kanalen.

Voeding:  
4 AAA alkalinebatterijen (niet 
meegeleverd) of 220-240V AC/7.5V DC 
adapter voor babytoestel.

4 AAA oplaadbare batterijen en 220-
240V AC/7.5V DC voor de oplader van het 
oudertoestel.

Waarschuwing: zorg ervoor dat de 
toestellen niet in aanraking met regen of 
vocht komen om het risico op elektrische 
schokken te verminderen.

Ontploffingsgevaar indien de batterijen 
onjuist worden vervangen. De 
meegeleverde batterijen zijn 4 AAA 
NIMH oplaadbare batterijen, gefabriceerd 
door GPI INTERNATIONAL LIMITED 
(GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) of door 
HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD 
(HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). 

ERP-COMPLIANCE

ZUID-AFRIKA-BRAZILIE-ECUADOR-EUROPESE UNIE
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505V001

DUITSLAND
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505F002

AUSTRALIE
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505S002

NOORD-AMERIKA
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505U002

VK-MALTA-AZIE-CYPRUS
Gebruik uitsluitend Angelcare® Brand voedingsbron met modelnummer T07505B001

BESCHERM HET MILIEU

Deze elektronische apparatuur bevat herbruikbaar materiaal en mag niet bij het 
huishoudelijk afval worden gedaan. Breng de apparatuur naar een inzamelpunt voor 
elektrische en elektronische apparatuur (vraag uw lokale autoriteiten om nadere details).

Deze mogen uitsluitend worden vervangen 
door 4 AAA NIMH oplaadbare batterijen.

Batterijen:

• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen
door elkaar.

• Gebruik GEEN alkaline standaard-
(koolstof-zink) of oplaadbare (NI-CD,
NIMH, enz.) batterijen door elkaar.

Transmissie: 
transmissie van het babytoestel naar het 
oudertoestel vindt plaats op de frequentie 
864 MHz in Europa en op de frequentie 927 
MHz (overige landen).

Angelcare Monitors Inc verklaart hierbij dat 
deze babyfoon voldoet aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen 
van Richtlijn 1999/5/EG.

De EU-conformiteitsverklaring is 
verkrijgbaar via uw lokale distributeur. Het 
adres vindt u in de handleiding.
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