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Voorgeprogrammeerd
om geluid en bewegingte controleren

Als het sensormatje geen 
beweging waarnemen,
dan gaat het toestelin alarm.



INHOUD

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING OM LATER TE RAADPLEGEN.

LEES DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET 
TOESTEL VOOR DE EERSTE MAAL IN GEBRUIK NEEMT;

HET NIET NAVOLGEN VAN DE WAARSCHUWINGEN EN DE INSTRUCTIES KAN 
ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN, OF HET PRODUCT 
BESCHADIGEN.

HET GEBRUIK VAN HET SENSORMATJE IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK 
BIJ VOLWASSENEN, KINDEREN, OF PEUTERS OUDER DAN 24 MAANDEN.

DE BEWEGINGSMONITOR IS NIET BEDOELD OM NA TE GAAN OF UW KIND AL DAN 
NIET UIT BED IS.

 WAARSCHUWING
Montage door een volwassene vereist.
Houd tijdens de montage kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Wij, Angelcare®, staan achter al onze producten.
Als u niet tevreden bent of vragen hebt, dan kunt u contact met ons opnemen:
in België, Nederland, Luxemburg via info@mykko.be
Andere landen: Neem contact op met uw lokale distributeur.
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1. DIT PRODUCT VERVANGT NIET HET
TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE. 
Dit product is ontworpen om uw baby 
te bewaken. Tijdens het gebruik van 
deze monitor is regelmatig toezicht 
onontbeerlijk voor de veiligheid van uw 
kind. Te vroeg geboren baby’s of baby’s 
in kritieke toestand moeten altijd door 
een zorgverlener worden bewaakt. Deze 
monitor is NIET bedoeld als medisch 
hulpmiddel of als apparaat ter preventie 
van SIDS (wiegendood).

2. WURGINGSGEVAAR – Kinderen werden
door snoeren GEWURGD. Houd de adapter- 
en sensormatsnoeren buiten het bereik 
van kinderen (tenminste 1m). Gebruik 

de se nsormatjes 
NOOIT zonder de 
beschermende sn o e rb 
e d e k king. Controleer 
de snoerbedekking 
voor elk gebruik. 
Stop meteen het 
gebruik van het 
sensormatje 

indien de snoerbedekking beschadigd of 
gebroken is.

3. Gebruik NOOIT verlengsnoeren met de
AC-adapters. Gebruik UITSLUITEND de 
meegeleverde AC-adapters.

4. Van zodra de AC-adapter in het
stopcontact steekt, mag het uiteinde van 
het snoer NIET worden aangeraakt.

5. Zorg dat de zender en ontvanger naar
behoren werken en binnen bereik van 
elkaar staan. Test de monitor vóór het 
eerste gebruik en nadien met regelmatige 
tussenpozen, en wanneer u de babyunit 
verplaatst.

6. Ga ALTIJD onmiddellijk naar uw baby
kijken als er een alarm klinkt. 

7. Gebruik de monitor NOOIT in de
omgeving van water (bijv. badkuip, 
gootsteen, etc.).

OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

NIET OPENEN

NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT

8. Houd de monitor uit de buurt van
hittebronnen (fornuizen, radiatoren, etc.). 

9. Plaats de babyunit en ouderunit STEEDS
rechtop op een horizontaal oppervlak en 
zorg voor voldoende ventilatie. Plaats de 
units NIET op sofa’s, kussens, bedden of 
andere voorwerpen waardoor de ventilatie 
kan worden belemmerd.

10. Deze monitor zendt signalen uit via
de openbare radiogolven. Het is mogelijk 
dat de ouderunit signalen of storing 
ontvangt van andere babymonitors in de 
buurt. Signalen van uw monitor kunnen in 
andere woningen ontvangen worden. Om 
uw privacy te beschermen, dient u ervoor 
te zorgen dat beide units uitgeschakeld zijn 
wanneer ze niet worden gebruikt. Als u last 
hebt van storing, wijzig dan het kanaal op 
beide units. 

11. Dit product is GEEN speelgoed. Laat
kinderen er NOOIT mee spelen. 

12. Dit product bevat kleine onderdelen.
Montage door een volwassene is vereist. 
Ga voorzichtig te werk bij het uitpakken en 
monteren van dit product, en houd kleine 
onderdelen buiten het bereik van kinderen.

13. De monitor dient gebruikt en/of bewaard 
te worden bij een temperatuur tussen  
10 °C en 40 °C.

 WAARSCHUWING 
BATTERIJEN
14. Gebruik UITSLUITEND OPLAADBARE
AAA-batterijen voor de ouderunit. Meng bij 
het plaatsen van de batterijen geen nieuwe 
met oude batterijen. Alkalinebatterijen, 
standaardbatterijen en oplaadbare batterijen 
mogen NIET door elkaar worden gebruikt. 
Breng 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) en de juiste adapter. Verwijder 
de batterijen van zodra het product voor 
een langere periode wordt opgeborgen 
of indien de batterijen leeg zijn. Lever 
de lege batterijen op de juiste manier in. 
Herlaad NOOIT niet-oplaadbare batterijen. 
Oplaadbare batterijen mogen UITSLUITEND 
onder toezicht van een volwassene worden 
opgeladen. Houd alle batterijen buiten het 
bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

N
L
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15. BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

15.1 Lees deze voorschriften aandachtig – U 
wordt geacht alle veiligheidsvoorschriften 
te lezen voor u dit product gebruikt.

15.2 B ew a a r  d e ze  vo o r s c h r i f te n . 
Bewaar de veiligheidsvoorschriften en 
bedieningsaanwijzingen om deze op een 
later tijdstip te kunnen raadplegen.

15.3 Neem alle waarschuwingen in acht 
– Volg alle op het product en in de
gebru ikershandle id ing aangegeven 
waarschuwingen op.

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

15.5 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 vloeistof gemorst 
wordt in de openingen van zowel de units 
als het sensormatje.

15.6 Reiniging – Verwijder de stekkers uit 
alle units en uit het stopcontact alvorens 
de units te reinigen. Dompel GEEN ENKEL 
onderdeel van de babyunit in het water. 
Gebruik voor reiniging uitsluitend een 
droog doek.

15.7 Ve n t i l a t i e  – Zo r g  d a t  d e 
ventilatieopeningen van de units NIET 
geblokkeerd zijn. Zorg voor voldoende 
ventilatie als de units worden gebruikt. 
De babyunit en de ouderunit mogen 
NOOIT met een deken of dergelijke bedekt 
worden. Plaats de units NOOIT in een 
lade of op een plaats waar het geluid kan 
worden gedempt of de luchtstroom kan 
worden belemmerd.

15.8 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.

15.9 Bescherming van snoeren – Plaats het 
snoer van het sensormatje en het netsnoer 
van de adapter zodanig dat er niet op kan 
worden getrapt of ze bekneld kunnen raken 
tussen meubilair en/of andere 
voorwerpen. Netsnoeren moeten zodanig 
geleid worden dat er niet wordt op 
getrapt en / of deze niet bekneld raken 
door voorwerpen die er 

bovenop of tegenaan worden geplaatst (let 
hierbij vooral op snoeren en stekkers, het 
ingebouwde stopcontact en de aansluiting 
van het snoer op het product).

15.10 Accessoires – Gebruik uitsluitend door 
de fabrikant goedgekeurde hulpstukken/
accessoires. Plaats dit product NOOIT 
op een onstabiele (al of niet verrijdbare) 
tafel , standaard, driepoot of steun. 
Hierbij zou het product kunnen vallen en 
beschadigen of ernstig letsel aan een kind 
of volwassene kunnen toebrengen. Gebruik 
het product UITSLUITEND met een door 
de fabrikant aanbevolen of bij het product 
meegeleverde (al of niet verrijdbare) tafel, 
standaard, driepoot of steun. Elke montage 
van het product dient overeenkomstig de 
instructies van de fabrikant te gebeuren.

15.11 Tijdens onweer of wanneer het 
apparaat gedurende langere perioden niet 
wordt gebruikt, moet u de stekker van dit 
apparaat uit het stopcontact verwijderen.

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

15.13 Vervangingsonderdelen – Controleer 
bij ontvangst van vervangingsonderdelen 
of deze identiek zijn zoals deze door 
de fabriek worden voorgeschreven. 
Onbevoegde vervanging van onderdelen 
kan leiden tot brand, elektrische schokken 
of andere gevaren.

15.14 Gebruik – Deze babymonitor is 
bedoeld als hulpmiddel. Het product is 
NIET bedoeld als vervanging voor 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.

15.15 Voeding - Gebruik dit product 
alleen met het type voedingsbron zoals 
op het typeplaatje van de adapter 
staat aangeduid. Als u niet zeker bent 
van het type stroomvoorziening in uw 
huis raadpleeg dan uw winkelier of het 
plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

15.16 Overbelasting – Zorg ervoor dat u 
stopcontacten, verlengsnoeren of het 
ingebouwde stopcontact NIET overbelast; 
dit zou namelijk kunnen resulteren in brand 
of elektrische schokken.
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15.17 Intern contact met andere voorwerpen 
en vloeistoffen – Zorg ervoor dat er NOOIT 
voorwerpen van welke aard ook via de 
sleuven in de behuizing in dit product 
terechtkomen; deze zouden namelijk in 
contact kunnen komen met gevaarlijke 
spanningspunten of kortsluiting kunnen 
veroorzaken, wat zou kunnen resulteren in 
brand of elektrische schokken. Zorg ervoor 
dat er NOOIT vloeistoffen van welke aard 
ook op het product worden gemorst.

15.18 Antenne – De antenne die voor deze 
zender wordt gebruikt moet zodanig 
worden geïnstalleerd dat deze op een 
afstand van ten minste 20 cm staat 
van alle personen en mag niet worden 
gecombineerd met, of gezamenlijk worden 
gebruikt met, andere antennes of zenders. 

15.19 E l e k t r i c i t e i t s d r a d e n  – E e n
antennesysteem voor gebruik buitenshuis 
mag zich NOOIT in de buurt bevinden 
van bovenleidingen, elektriciteitsdraden 
of andere stroomketens, of op een 
plaats waar enig contact met dergelijke 
elektriciteitsdraden of elektrische circuits 
mogelijk is, want een dergelijk contact kan 
fataal zijn.

15.20 WURGINGSGEVAAR – Kinderen 
werden door snoeren GEWURGD. Houd de 
adapter- en sensormatsnoeren buiten het 
bere ik  van  k inderen  ( tenmins te  

1 m). Gebruik het 
het sensormatje 
NOOIT zonder de 
beschermende sn o e rb 
e d e k kin g. Controleer 
de snoerbedekking 
voor elk gebruik. 
Stop meteen het 

gebruik van het sensormatje indien de 
snoerbedekking beschadigd of gebroken 
is.

15.21 Storing – Deze monitor verzendt 
signalen via de openbare radiogolven.Het 
is mogelijk dat de ouderunit signalen of 
storing ontvangt van andere babymonitors 
in de buurt. Signalen van uw monitor 
worden mogelijk zelfs in andere woningen 
ontvangen. Om uw privacy te beschermen, 
dient u ervoor te zorgen dat beide units 
uitgeschakeld zijn wanneer deze niet 
worden gebruikt. 

15.22 Tr i l l ingen – Gebru ik t i jdens 
het gebruik van het toestel geen 
wiegmobieltjes of andere accessoires 
d ie tr i l l ingen 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. 
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 werden aangebracht.

Zorg ervoor dat het sensormatje op een 
horizontaal, stevig oppervlak rust met de 
bedrukte zijde omhoog. De kans bestaat dat 
gevoeligheid van het sensormatje 
mogelijk moeten worden aangepast. 
Zie stap 5.1. Ga altijd onmiddellijk naar 
uw baby kijken van zodra u het alarm 
hoort.
15.23 Het sensormatje – Het sensormatje 
kan worden gebruikt in elke stilstaande wieg 
die bedoeld is als veilige slaapplaats voor 
een baby. Als de bodem van de wieg uit 
latten of veren bestaat, dient u tussen de 
bodem van de wieg en de sensormatjes een 
harde plank van tenminste 33 x 33 cm met 
een dikte van tenminste 6 mm aan te 
brengen. De Angelcare®-monitor mag 
uitsluitend op een stilstaande slaapplaats 
worden gebruikt, zoals een wieg waarin de 
sensormatjes op een volledig horizontaal, 
stevig oppervlak rusten. Leid het snoer van 
het sensormatje ALTIJD onder de matras 
en buiten het bereik van kinderen. 

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

N
L
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16. BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
BETREFFENDE HET GEBRUIK  
VAN BATTERIJEN

16.1 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.

16.2 G e b r u i k  vo o r  d e  o u d e r u n i t 
UITSLUITEND oplaadbare AAA-batterijen 
en/of de meegeleverde AC-adapters. In de 
ouderunit mogen uitsluitend oplaadbare 
batterijen worden gebruikt. Gebruik GEEN 
niet-oplaadbare alkalinebatterijen in de 
ouderunit; hierdoor kan de unit ernstig 
beschadigd raken.

16.3 Vóór het eerste gebruik moeten de 
batterijen gedurende 15 uur ononderbroken 
worden opgeladen. Tijdens deze periode 
moet de monitor uitgeschakeld zijn. 
Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde 
AC- adapters.

16.4 Gebruik deze adapters NOOIT met 
andere apparaten.

16.5 Wanneer u de AC- adapter uit de 
babyunit verwijdert, dan moet deze unit 
uitgeschakeld zijn. Als dit niet het geval is, 
dan wordt de batterijmodus ingeschakeld 
(mits er niet-oplaadbare batteri jen 
aanwezig zijn).

16.6 Plaats GEEN oplaadbare batterijen in 
de babyunit. Gebruik UITSLUITEND niet-
oplaadbare alkalinebatterijen.

16.7 Werp batterijen NOOIT in vuur. 
Ze kunnen ontploffen. Raadpleeg de 
plaatselijke regelgeving voor het inleveren 
van lege batterijen. 

16.8 Ga uiterst voorzichtig te werk bij het 
hanteren van batterijen: let 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.

16.9 Tracht NOOIT batterijen op te laden 
die niet geschikt zijn voor dit product, noch 
bedoeld zijn om opgeladen te worden. De 
batterijen kunnen lekken of ontploffen. 

16.10 Probeer NOOIT de levensduur van 
de bij dit product meegeleverde (of voor 
gebruik met dit product als geschikt 
aangegeven) batterijen te verlengen door 
ze te verhitten. Het plots vrijkomen van 
elektrolyten kan brandwonden of irritatie 
van de ogen of de huid veroorzaken.

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

16.12 Vermijd omgewisselde polariteit 
bij het plaatsen van de batterijen in het 
toestel. Batterijen worden in omgewisselde 
polariteit ook opgeladen; dit kan lekkage 
of explosie veroorzaken.

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

16.14 Lege batterijen moeten zo spoedig 
mogelijk ingeleverd worden 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).

16.15 Bewaar dit product of de meegeleverde 
batterijen (of voor gebruik met dit product 
als geschikt aangegeven batterijen) NOOIT 
in een omgeving met hoge temperatuur. 
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REGELGEVING FCC EN IC 

Verklaring betreffende blootstelling aan RF-straling
De babyunit voldoet aan de RF-limieten wat betreft stralingsblootstelling vastgelegd door 
de FCC voor een ongecontroleerde omgeving. WAARSCHUWING: om in overeenstemming 
te blijven met de RF-blootstellingsrichtlijn van de FCC, gelieve de babyunit op ten minste 
20 cm van ALLE personen te installeren. Gebruik uitsluitend de meegeleverde riemclip. De 
ouderunit is getest en voldoet aan de FCC-richtlijnen inzake RF-blootstelling indien deze 
tijdens gebruik op het lichaam wordt gedragen.

CANADESE INDUSTRIE
Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde technische specificaties van de Canadese 
Industrie. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

  WAARSCHUWING
(Enkel voor Noord-Amerika)

17. Als er zonder toestemming van de 
fabrikant wijzigingen in dit apparaat 
worden aangebracht, mag de gebruiker 
dit apparaat mogelijk niet langer 
bedienen.

17.1 OPMERKING: Deze apparatuur is 
getest en voldoet aan de grenswaarden 
voor digitale apparaten van Klasse 
B zoals vastgelegd in Deel 15 van de 
voorschriften van de Amerikaanse Federal 
Communications Commission (FCC). 
Deze grenswaarden zijn vastgesteld om 
een redelijke mate van bescherming 
te bieden tegen schadelijke storingen 
bij huishoudelijk gebruik. Dit apparaat 
produceert en gebruikt radiofrequente 
energie en kan deze tevens uitstralen. 
Als dit apparaat niet volgens de 
gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd 
en gebruikt, wordt radiocommunicatie 
mogelijk gestoord. 

17.2 Er wordt echter geen garantie geboden 
dat dit in een bepaalde installatie niet het 
geval is. Als dit apparaat de ontvangst van 
radio- of televisiesignalen stoort (wat men 
kan vaststellen door het apparaat uit en 
weer aan te zetten), wordt de gebruiker 
aangeraden om de storing op één of meer 
van de volgende manieren te verhelpen:

• Verplaats de ontvangstantenne of richt die 
een andere kant op.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat 
en de ontvanger.

• Sluit het apparaat aan op een ander 
stopcontact of een andere stroomketen 
dan waarop de ontvanger aangesloten is.

• Raadpleeg de winkelier of een bevoegde 
radio-/tv-reparateur.

17.3 Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de 
voorschriften van de FCC. Voor het gebruik 
van dit apparaat gelden de volgende twee 
voorwaarden:

1) Dit apparaat mag geen schadelijke 
storingen veroorzaken en

2) Dit apparaat moet tegen alle ontvangen 
storingen bestand zijn, met inbegrip van 
storingen waardoor de werking mogelijk 
op ongewenste wijze wordt beïnvloed.

N
L
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BELANGRIJK

Plaats de wieg bij een ononderbroken dragende muur waar geen 
sprake is van tocht. Plaats de babyunit (met de voorkant naar de 
wieg toegekeerd) op een afstand van ten minste 1 meter op een 
vlak, stabiel oppervlak. Zorg dat de adapter in het dichtstbijzijnde 
stopcontact bij het apparaat steekt en dat het goed bereikbaar is.

VOORBEREIDING: 

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

WAT U NODIG HEBT (NIET MEEGELEVERD):

BEWEGINGS- & 

GELUIDSMONITOR MET 

AANRAAKSCHERM

Model AC701

BELANGRIJK

De harde plank moet groter zijn dan de 
oppervlakte van één sensormatje (AC701) 
van één sensormatje (AC701-2SP).

 BABYKAMER:

INSTALLATIEVEREISTEN

IN DE VERPAKKING:

Oplaadbare  
ouderunit 

Oplaadstation 

2 AC Adapters Babyunit 2 AAA oplaadbare 
batterijen voor  
de ouderunit

Riemclip 

2X
2X

Kleine 
kruiskopschroevendraaier

2 AA NIET 
OPLAADBARE alkaline 

batterijen voor  
de babyunit

2X

Eén sensormatje (AC701) Eén sensormatje (AC701- 
2SP) met vooraf geinstalleerde snoerbedekking.

6 5 4 3 2 1

harde plank

6

5
4 3 2 1

Sensormatje

BELANGRIJK
Houd ten minste 

1 meter (3 ft) 
afstand 

8
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STAP 1 - OPLADEN OUDERUNIT (15 UUR)

1

2 3

1) Verschuif de knop om het deksel 
van het batterijcompartiment te 
ontgrendelen en te openen. Plaats de 
oplaadbare batterijen (meegeleverd) 
zoals aangeduid op de tekening.

2) Sluit de AC adapter aan op de 
ouderunit en steek hem in het 
stopcontact.

3) Laat de unit gedurende 15 uur 
ononderbroken opladen (alvorens 
deze voor het eerst te gebruiken). 
Houd tijdens het opladen de ouderunit 
uitgeschakeld.

OPMERKING:
Om de batterij te optimaliseren verwijzen wij 
u naar de Richtlijnen Batterijen in de paragraaf 
Problemen oplossen.

WAARSCHUWING

Gebruik NOOIT gewone niet-oplaadbare 
alkalinebatterijen in de ouderunit; deze 
zouden kunnen exploderen. 

OUDERUNIT::

Vooraanzicht Rechter zijaanzicht

F

B

C

A

D

E

G

J

I

H

A) LCD-aanraakscherm

B) AAN/UIT 

C) Microfoon 

D) Luidspreker 

E) Oplaadstation 

F) Riemclip 

G) Volumeknoppen 
luidspreker

H) Terugspreekfunctieknop 
en selectie °C / °F

I) Deksel 
batterijcompartiment  
(niet afgebeeld)

J) Aansluiting AC Adapter 
(niet afgebeeld) 

15

N
L
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STAP 2 - INSTALLATIE VAN HET SENSORMATJE

WAARSCHUWING
WURGINGSGEVAAR.  
Kinderen werden door snoeren GEWURGD.
• Houd de adaptersnoeren uit de buurt van kinderen

(meer dan 1 meter).
• Vanwege het ernstige wurgingsgevaar voor baby’s

en peuters mogen ouders en verzorgers de babyunit 
nooit binnen 1 meter van een kinderbedje plaatsen.

• Gebruik het sensormatje NOOIT zonder de
snoerbedekkingen. Controleer voorafgaand aan 
elk gebruik of de snoerbedekkingen stevig onder 
de poten van het kinderbedje zijn geplaatst. 
Stop met het gebruik van het sensormatje als 
snoerbedekkingen beschadigd of stuk zijn. 

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

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

Snoerbedekking 4: 
Bevat dubbelzijdig 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

Sensormatje met voorgemonteerde snoerbedekkingen.

2.1 - KIES EEN LOCATIE VOOR DE BABYUNIT

Plaats de babyunit op ten minste 1 m 
afstand van het kinderbedje.

6

5
4 3 2 1

BELANGRIJK
Houd ten minste  
1 meter afstand 

Sensormatje

10
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6

5
4

3
2

1

6

5

4

3

2

1
Afb. 1

Afb. 2

1) Gebruik de poot van het kinderbedje
bij de muur die zich het dichtst bij
de babyunit bevindt (afb. 1). Als de
babyunit aan de andere kant van de
kamer geïnstalleerd werd, gebruikt u de
poot die zich het dichtst bij de babyunit
bevindt om de bedekte snoeren te
positioneren (afb. 2). Het wordt altijd
aanbevolen het bedekte snoer langs
een muur te laten leiden.

2.2 - KIES DE POOT VAN HET KINDERBEDJE DIE 
U ZAL GEBRUIKEN OM DE SNOERBEDEKKINGEN TE FIXEREN

ADVIES

1) Haal het matras uit het kinderbedje.

2) Plaats de sensormatjes – met de
bedrukte kant naar boven – bovenop
de harde plank in het midden van het
kinderbedje.

3) Leid de verbindingspin van het
sensormatje, 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, (tussen het matras en de
binnenrand van het kinderbedje).

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

3

2.3 - MONTEER DE SENSORMATJES OP DE LATTENBODEM

6
5

4

3

1

2

OF

4

5

5

1 Sensormatje of 2 sensormatjes 
(afhankelijk van het model)

2

N
L
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6

8 cm

6

7

4 13 2

CLIC!

4

3

2

1

8

Het sensormatje werkt met matrassen van 
alle formaten en soorten, behalve met 
matrassen gemaakt van geheugenschuim of 
met een hol geraamte.

De harde plank zorgt voor constante druk op 
de sensormatjes zodat de bewegingen van 
de baby, zelfs helemaal bij de randen van het 
kinderbedje, kunnen waargenomen worden. 

10

9

WAARSCHUWING
WURGINGSGSGEVAAR.
• Zorg dat het snoer van de sensormatjes

overal strak ligt.

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

• De sensormatjes zijn niet ontworpen
voor gebruik bij volwassenen, kinderen
of baby’s ouder dan 24 maanden.

• Stop het gebruik van de sensormatjes
als het kind ouder is dan 24 maanden.

• Verwijder de sensormatjes uit het
kinderbedje en berg ze op voor
toekomstig gebruik.

• VOORAFGAAND AAN HET EERSTE
GEBRUIK: In de handleiding leest u
hoe u kunt testen of de unit correct
geïnstalleerd werd en klaar is voor
gebruik.

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

7) Klik de overgebleven snoerbedekkingen
die over de vloer lopen in elkaar.

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

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

10) Installeer de babyunit op een vlak,
stabiel oppervlak, gericht naar het
kinderbedje op een afstand van ten
minste 1 m en plug het snoer van de
sensormatjes in de babyunit.

11) Controleer of het sensormatje niet van 
plaats is veranderd.

12) Plaats het matras terug in het
kinderbedje.

12
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STAP 3 - DE BABYUNIT INSTELLEN

1 1) Schroef het deksel van het 
batterijcompartiment los en 
installeer 2 AA NIET OPLAADBARE 
alkalinebatterijen (niet inbegrepen).

2) Plaats de babyunit op minimaal 1 meter 
van de wieg.

3) Sluit de AC adapter aan op de babyunit 
en steek de stekker in een stopcontact.

OPMERKING:
De batterijen fungeren als  
noodvoeding bij stroomuitval.

BABYUNIT:

Voorzijde Achterzijde 

A

B

C D

E

F

G

H

J

K

L

I

A) Nachtlampje 

B) Wachtstand/Ouderunitzoeker 

C) AAN/UIT  
(linker ‘vleugel’) 

D) Nachtlampje AAN/UIT 
(rechter ‘vleugel’) 

E) Voedingsindicator (groen) 
‘Zwakke’ Batterij Indicator 
(rood) Wachtstand Indicator 
(groen knipperend) 

F) Bewegingsindicator (groen) 
Alarmindicator 

G) Microfoon 

H) Luidspreker 

I) Sensormataansluiting 

J) AC adapter aansluiting 

K) Babyunit Schakelaarmodus 
1 - Standaardmodus Modus 
2 - Enkel beweging

L) Deksel batterijcompartiment 
(niet afgebeeld) 

2 3

6

5
4 3 2 1

BELANGRIJK
Houd tenminste  
1 meter afstand 

N
L
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STAP 4 - DE MONITOR INSCHAKELEN

Als de verbinding tussen de 2 units 
verbroken wordt (zie problemen 
oplossen):

• Het ’buiten bereik’-pictogram 
verschijnt op het scherm en op de 
ouderunit klinkt een pieptoon.

1) Druk op de knop AAN/UIT van de 
ouderunit om om deze in te schakelen 
en de normale modus weer te geven.

2) Houd de linkervleugel van de babyunit 
2 seconden zachtjes ingedrukt. 

1

Met ingeschakelde ouderunit en 
uitgeschakelde babyunit zal de 
ouderunit naar een verbinding met 
de babyunit zoeken. Het pictogram 
Verbinding scant als volgt.

Het LCD-beeldscherm heeft een 
screensaver van 30 seconden om 
op energiebesparende modus over 
te schakelen (dimmerverlichting).  
Druk kort op een willekeurige toets 
om het beeldscherm te activeren.

Het pictogram Temperatuur:  
Geeft de kamertemperatuur weer 

Het pictogram Batterijniveau: 
Geeft het niveau van de batterij aan

  Leeg 

  1/3 opgeladen

  2/3 opgeladen

  Vol

Pictograminstellingen : Toegang 
tot de instellingen van het toestel 

Het pictogram VOX (spraaksturing) : 
Geeft aan dat de functie Vox actief is 
(stemactiverend)

Het pictogram ECO: Geeft aan dat de 
functie ECO ingeschakeld is

Het pictogram Temperatuuralarm: 
Geeft aan dat het temperatuuralarm 
actief is

BELANGRIJKE PICTOGRAMMEN

Het pictogram Geluid: Geeft aan 
dat het geluid ingeschakeld is 

Het pictogram Sensormatjes: 
Geeft aan dat de sensormatjes 
ingeschakeld zijn 

Het Pendel-pictogram: Geeft aan 
dat de functie ingeschakeld is

De Balk Geluidsniveau: Geeft het 
geluidsniveau aan van de babyunit. 

Het pictogram Verbinding: Geeft 
de kwaliteit van de verbinding weer 
tussen de ouderunit en de babyunit.

  Goede verbinding 

  Voldoende verbinding 

  Slechte verbinding 

  Buiten bereik 

2

14
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STAP 5 - JE MONITOR TESTEN EN UITPROBEREN 

U kunt uw Angelcare®-monitor gebruiken met de voorgeprogrammeerde 
fabrieksinstellingen, maar u kunt ook uw instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

5.1 - SENSORMATJE 

1) Druk op het pictogram Sensormatjes 
om de bewegingsmodus IN of UIT te 
schakelen. 

1) Beweeg uw hand lichtjes heen en weer 
over de matras. 

2) Verwijder uw hand van de matras. Na 15 
seconden hoort u een voorsignaal van 
het alarm alvorens 5 seconden later het 
echte alarm in werking treedt.

3) Herhaal dit door uw hand lichtjes 
over de vier hoeken van de matras 
te bewegen. Controleer of de 
bewegingsindicator van de babyunit 
blijft knipperen.

ALS HET ALARM NIET AFGAAT:

• Vermijd contact met de wieg terwijl de sensormatjes werken. Als de kinderkamer 
een houten vloer heeft, verlaat dan de kamer en wacht even in de gang.

• Plaats de wieg bij een draagmuur.

• Pas het niveau van de gevoeligheid van de sensormatjes aan.

AAN UIT

1 2

DE SENSORMATJES ACTIVEREN:

DE SENSORMATJES TESTEN:

BEWEGINGSALARM
• Het alarm treedt in werking zodra er na 20 seconden geen beweging wordt 

waargenomen. 
• Zowel de luidsprekers van de ouderunit als die van de babyunit geven een luid 

waarschuwingssignaal.
• Het pictogram Bewegingsalarm verschijnt op het LCD-scherm.

1

Als de bewegingsmodus uitgeschakeld is, 
dan wordt de modus `TIK’ automatisch 
uitgeschakeld. Hierbij wordt UITSLUITEND 
het geluid van uw baby weergegeven. 

BELANGRIJK

Wanneer u in de modus Instellen 
bent, dan zal de geluidsoverdracht 
en bewegingsdetectie tussen de 
ouderunit en babyunit tijdelijk 
worden uitgeschakeld. ALLEEN het 
bewegingsalarm blijft actief (indien 
die functie is ingeschakeld)

OPMERKING: Alle wijzigingen 
en aanpassingen in de 
modus Instellen worden 
pas geactiveerd als u deze 
bevestigt door op het 
pictogram Terug te drukken. 
Een lange pieptoon bevestigt 
uw wijziging. 

N
L
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HET ALARM STOPZETTEN

Plaats uw hand 
terug op de 
matras.

Druk op de knop 
Wachtstand van 
de babyunit (zie 

stap 6.5)

Druk de linker-`vleugel’-
knop twee seconden in 

om de unit UIT te 
schakelen

OF OF

1) Druk op het pictogram Instellen om naar
de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram
Bewegingsgevoeligheid.

 Het pictogram gaat knipperen.

3) Gebruik (+) of (-) aan de rechterzijde
van de ouderunit om het gewenste
gevoeligheidsniveau te kiezen (1 tot
5) OF Druk op het pictogram van de
bewegingsgevoeligheid om het gewenste 
gevoeligheidsniveau te kiezen.

4) Druk op het pictogram Terug om uw
keuze te bevestigen en terug te keren
naar het normale scherm.

GEVOELIGHEIDSNIVEAU VAN HET SENSORMATJE 
AANPASSEN: 

DE TIK-FUNCTIE ACTIVEREN:

Met deze functie kunt u een “TIK”-geluid 
horen als de baby beweegt  
(als bewegingsdetectie ingeschakeld is) 1) Met uitgeschakelde ECO modus, druk op

het Pendel-pictogram om de TIK functie
AAN of UIT te zetten.

AAN UIT

Als het PENDEL-pictogram is ingeschakeld 
(en ECO modus uitgeschakeld), dan zal er 
regelmatig een TIK-geluid te horen zijn. 

BELANGRIJK
• Het sensormatje is niet bedoeld om te worden gebruikt bij volwassenen, 

kinderen, of peuters ouder dan 24 maanden.

• Wanneer u het sensormatje niet meer gebruikt, verwijder dit dan uit de wieg en 
berg ze op.

 OPMERKING:
Pas het gevoeligheidsniveau aan als u een  
vals alarm ontvangt.

 OPMERKING:
Wanneer de Bewegingsfunctie  
uitgeschakeld is, dan wordt  
de TIK modus automatisch  

 uitgeschakeld.

 OPMERKING:
Indien u na 30 seconden geen aanpassingen  
maakt terwijl u in de modus Instellen bent,  
gaat het apparaat terug naar de normale stand  
en worden geen updates uitgevoerd.

1

2

4

1

3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Druk op een 
willekeurige toets 

om de ouderunit in 
wachtstand te zetten 

(zie stap 6.5)

 OPMERKING:
Bij ingeschakelde ECO modus wordt de TIK  
functie uitgeschakeld. 

16
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HET GELUID TESTEN:

Om te controleren of het geluid naar 
behoren door de ouderunit wordt 
opgevangen, vraag iemand om in de 
microfoon van de babyunit te praten

VOLUME AANPASSEN:

5.2 - GELUID 

DE BATTERIJEN CONTROLEREN:

Trek het stekkertje van de AC-adapters uit beide units.

• Wanneer het groene lampje op de babyunit niet aangaat, vervang dan de
batterijen door 2 nieuwe NIET-OPLAADBARE AA alkaline batterijen).

• Laad de batterijen op zodra de ouderunit en het scherm niet oplichten.

ALS U GEEN GELUID HOORT:

• Controleer of beide units zijn
ingeschakeld.

• Controleer of beide units zijn
aangesloten op een werkend
stopcontact.

• Controleer de batterijen in beide units
(zo nodig per unit vervangen of opladen
(het is aanbevolen om de oplaadbare
batterijen van de ouderunit iedere 6
maanden te vervangen).

• Breng de ouderunit dichter bij de
babyunit.

BELANGRIJK

Houd beide units tenminste 3 meter 
van elkaar om feedback (fluittonen) 
te vermijden.

DE BATTERIJEN VAN DE OUDERUNIT OPLADEN:

Plaats de ouderunit in het oplaadstation om de 
unit volledig op te laden. Hoewel de batterijen bij 
1/3 capaciteit normaal werken, raden wij u aan 
om de batterijen toch volledig op te laden.

1/3  
opgeladen

2/3 
 opgeladen Vol

BATTERIJALARM OP DE OUDERUNIT
• Er klinkt een signaal wanneer de batterijen moeten worden opgeladen
• De ouderunit laat om de 20 seconden een pieptoon horen 
• Het batterijpictogram knippert op het scherm van de ouderunit

Druk op de knoppen + of - om het 
volume aan te passen.

Niveau 0 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

VOLUME VERLAGEN TOT L0 DE INTERFOONMODUS INSTELLEN

Verhoog het volume 
niveau (+) 

Verlaag het volume 
niveau (-) 

Druk op de knop 
(-) om het niveau 
L0 te selecteren 
(zie stap 6.6)

Druk op de interfoontoets 
en houd deze ingedrukt om 
tegen uw baby te praten.

5.3 - BATTERIJEN 

OPMERKING: 
Op niveau L0 zal het niveaubalkje op het scherm zichtbaar blijven, en knippert 
het pictogram. Als u nogmaals op het knipperende geluidspictogram drukt, dan 
wordt de wachtfunctie automatisch geactiveerd. Het niveaubalkje verdwijnt en 
er verschijnt een kruis op het pictogramscherm. Om dit uit te schakelen, drukt 
u nogmaals op het geluidspictogram. (Zie 6.6 voor meer informatie over de 
Wachtfunctie)

N
L

17

05mf8_User_guide_BELGIQUE_INT_AC701_12002.indd   17 2015-10-05   4:40 PM



STANDAARDINSTELLINGEN 

UW MONITOR IS NU KLAAR 
VOOR GEBRUIK

De Angelcare® monitor kan worden gebruikt met de voorgeprogrammeerde 
fabrieksinstellingen, maar u kunt uw instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

BELANGRIJK
• Test uw monitor voordat u deze voor de eerste maal gebruikt.

• Test uw toestel regelmatig om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert

• Test uw monitor elke keer nadat u het sensormatje hebt verplaatst

De geluidsmodus: AAN 
Volume van de luidspreker: Niveau 3 (van 5)

De bewegingsmodus: AAN 
Gevoeligheid sensormatje: Niveau 3 (van 5)  
TIK: UIT 

Temperatuuralarm: UIT 
Instelling temperatuuralarm:  
Limiet hoge temperatuur*: 30 °C 
Limiet lage temperatuur*: 19 °C

VOX Modus: UIT 
VOX-Niveau: Niveau 2 (van 4) 

De modus ECO: UIT

De modus Alarm: Enkel geluid-signaal 

* Hoge/Lage vooraf ingestelde 
temperatuurwaarden kunnen 
verschillen van land tot land.

OPMERKING: 
Men zal de gewenste voorkeursinstellingen 
opnieuw moeten programmeren indien een 
verbindingsherstelprocedure werd uitgevoerd.

18
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STAP 6 - OVERIGE FUNCTIES AAN- EN UITZETTEN 

De Angelcare®-monitor is multifunctioneel. De monitor kan worden gebruikt in diverse 
combinaties.

ALLEEN BEWEGING: 

Hiermee kunt u ENKEL BEWEGING detecteren zonder gebruik 
te maken van de ouderunit. Deze combinatie kan handig zijn 
wanneer de baby zich in dezelfde ruimte bevindt als de ouders.

GELUID EN BEWEGING: 

Hiermee kunt u GELUID & BEWEGING van de baby detecteren 

met het gebruik van zowel de ouderunit als het sensormatje.

ENKEL GELUID:

Hiermee kunt u ENKEL GELUID detecteren zonder gebruik 
te maken van het sensormatje. Deze combinatie kan handig 
zijn als u geen gebruik wenst te maken van het sensormatje, 
of als uw baby ouder is dan 24 maanden (maximumleeftijd 
om het sensormatje te gebruiken).

MULTIFUNCTIONEEL

1

1

2

2

Verplaats de verbindingsschakelaar op de achterzijde 
van de babyunit naar 2 om het toestel ENKEL 
BEWEGING te laten detecteren. Als enkel de ouderunit 
is ingeschakeld, dan verschijnt links bovenaan op het 
scherm van de ouderunit enkel het ‘buiten bereik’ 
pictogram. 

Verplaats de verbindingsschakelaar op de achterzijde 
van de babyunit naar 1 om ENKEL HET GELUID te 
detecteren. (De functie van het sensormatje moet 
worden uitgeschakeld op de ouderunit en het 
stekkertje van het sensormatje aan de achterzijde van 
de babyunit moet vervolgens worden losgekoppeld).

Verplaats de verbindingsschakelaar op 
de achterzijde van de babyunit naar 1 om 
geluid en beweging te detecteren. 

OPMERKING:
Om de unit veilig op te bergen moet van het sensormatje en de 
snoeren uit de wieg verwijderen, alsook het stekkertje van de 
sensormatjes, en deze opbergen voor later gebruik.

De Angelcare®-monitor kan worden gebruikt met de voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen, 
maar u kunt ook uw instellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

BELANGRIJK

Wanneer u zich in de modus Instellen 
bevindt, wordt de geluidsoverdracht 
tussen de ouderunit en de babyunit tijdelijk 
uitgeschakeld. ENKEL het bewegingsalarm 
blijft actief (op voorwaarde dat deze 
functie is ingeschakeld).

OPMERKING:  
Alle veranderingen en 
aanpassingen in de modus 
Instellen worden pas 
geactiveerd van zodra u 
op het pictogram ‘Terug’ 
drukt. Een lange pieptoon 
bevestigt uw wijziging.

1 2

N
L
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6.1 - STEMACTIVERINGS- (VOX) OF CONTINU GELUIDSMODUS 

Hiermee selecteert u welke geluidstransmissie u verkiest: 

VOX (stemgeactiveerd en registreert het geluid volgens de door u ingestelde gevoeligheid 
van de microfoon) of Continu transmissie (registreert ononderbroken alle geluiden). 

DE GEVOELIGHEID VAN VOX AANPASSEN:

Hiermee bepaalt u de gevoeligheid van het geluidsniveau dat nodig 
is om het geluid via de ouderunit te kunnen horen.

1

1) Druk op het VOX-pictogram om de 
functie VOX in of uit te schakelen. 

VOX AAN 
(VOX)

VOX UIT (Continu 
geluidstransmissie) 

1) Druk op het pictogram Instellen om naar 
de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram VOX-gevoeligheid 

  Het pictogram knippert.

3) Druk op de toetsen (+) of (-) aan de 
rechterzijde van de ouderunit om het 
gewenste microfoon-gevoeligheidsniveau 
te kiezen (1 tot 4) 
OF  
druk op VOX pictogram om het gewenste 
microfoon-gevoeligheidsniveau te kiezen

4) Druk op het pictogram Terug om uw keuze 
te bevestigen en terug te keren naar het 
normale scherm.

1

2

4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

3

OPMERKING:
Zodra de VOX functie wordt uitgeschakeld, is 
de continue geluidstransmissie ingeschakeld.

 OPMERKING:
  Bij ingeschakelde ECO modus wordt de TIK 

functie uitgeschakeld. 

20
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1) Druk op het pictogram Instellen om naar
de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het instelpictogram
Temperatuur

3) Druk op de Interfoontoets op de
ouderunit om de meeteenheid van
Celsius naar Fahrenheit te wijzigen.

Celsius Fahrenheit

4) Druk op het pictogram Terug om uw
keuze te bevestigen en terug te keren
naar het normale scherm.

6.2 - DE MODUS ECO

Hiermee kunt u de elektrosmog verminderen en de levensduur van de batterijen verlengen.

DE MAATEENHEID VERANDEREN:

1

3

4

2

6.3 - CONTROLE VAN DE TEMPERATUUR 

DE MODUS ECO ACTIVEREN:

1) Druk op het pictogram Instellen om
naar de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram ECO om de
functie ECO in of uit te schakelen.

AAN UIT

3) Druk op het pictogram Terug om uw
keuze te bevestigen en terug te keren
naar het normale scherm.

Het pictogram ECO verschijnt naast 
het pictogram Verbinding als de 
functie ingeschakeld is. De kwaliteit 
van de verbinding tussen ouder- en 
babyunit wordt niet weergegeven.

OPMERKING: In de modus ECO wordt de 
transmissie sterk verminderd. Wanneer de ECO 
modus actief is, dan wordt VOX automatisch 
ingeschakeld en de functie TIK uitgeschakeld. Het 
alarm voor beweging, geluid en temperatuur blijft 
aan zoals u deze persoonlijk hebt ingesteld.

1

2

3

N
L
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DE TEMPERATUURKEUZE INSTELLEN: 

HET TEMPERATUURALARM ACTIVEREN:

1) Druk op het pictogram Instellen om 
naar de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram 
Temperatuurinstelling.

3) Het pictogram Hoge temperatuur (zon) 
knippert, druk op (+) of (-) om het 
alarm Hoge temperatuur in te stellen 
(22 tot 35˚C).

4) Druk nogmaals op het pictogram 
Temperatuurinstelling.

5) Het pictogram Lage temperatuur 
(sneeuwvlokje) knippert, druk op (+)  
of (-) om het alarm Lage temperatuur 
in te stellen (5-19˚C).

6) Druk op het pictogram Terug om uw 
keuze te bevestigen en terug te keren 
naar het normale scherm.

Hoge 
temperatuur

Lage 
temperatuur

TEMPERATUURALARM

• Het alarm wordt geactiveerd zodra de temperatuur een ingestelde 
minimumtemperatuur of maximumtemperatuur bereikt.

• De ouderunit zendt om de 5 seconden 3 opeenvolgende pieptonen en/of trillingen 
uit, afhankelijk van het type alarm dat werd gekozen. 

• Het pictogram Temperatuuralarm verschijnt op het LCD-scherm en het pictogram 
Laag/Hoog knippert.

3

1

1

2 4

5

6

1) Druk op het pictogram 
Temperatuuralarm om het alarm voor 
hoge of lage temperatuur in of uit te 
schakelen.

AAN UIT
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6.4 - ALARM

Hiermee kunt u de gewenste modus voor het alarm selecteren. 

1) Druk op het pictogram Instellen om  
naar de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram Alarm; het 
pictogram van de geselecteerde Alarm-
modus knippert. Druk nogmaals op het 
pictogram om de gewenste Alarm-modus 
te wijzigen/selecteren; de verschillende 
modi verschijnen na elkaar telkens 
wanneer u op het pictogram drukt.

3) Druk op het pictogram Terug om uw 
keuze te bevestigen en terug te keren 
naar het normale scherm.

BELANGRIJK

Wanneer men zich in de modus Instellen bevindt, worden er, met uitzondering van 
het bewegingsalarm (als u deze functie hebt ingeschakeld), geen geluiden of alarmen 
doorgegeven aan de ouderunit. 

Als de ouderunit in de oplader 
staat, wordt de trilfunctie 
vervangen door een geluidsalarm.

Enkel geluid

Enkel trilling:
Wanneer het bewegingsalarm wordt 
geactiveerd, dan trilt de ouderunit en 
hoort u op de babyunit een geluidsalarm.

1

2

3

Geluidsalarm 
en trilling 

6.5 - WACHTSTAND 

Hiermee kunt u uw Angelcare-monitor in WACHTSTAND zetten.

1) Druk op het pictogram Instellen om naar 
de modus Instellen te gaan.

2) Druk op het pictogram Wachtstand 
OF 
Druk 4 seconden op de knop Wachtstand 
van de babyunit.

3) Druk 4 seconden op het pictogram 
Wachtstand of nogmaals op de knop 
Wachtstand van de babyunit om terug  
te keren naar de normale stand.

OPMERKING:
Van zodra de unit in Wachtstand staat, knippert het 
voedingslampje van de babyunit. Om u eraan te herinneren 
dat de monitor in wachtstand staat, zal de ouderunit om de 
20 seconden een pieptoon geven of trillen, afhankelijk van 
het soort alarm dat door u werd gekozen.

BELANGRIJK

Wanneer uw monitor in modus wachtstand staat, zijn de bewegingsfunctie en het 
bewegingsalarm uitgeschakeld.

1

2

2

N
L
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HET SEMAFOONGELUID STOPPEN:

Druk op het 
scherm van de 
ouderunit of een 
willekeurige knop

Druk kort op de 
Semafoonknop van de 

babyunit
OF

OF

6.6 - STEMDEMPING (MUTE)

Hiermee kunt u de functie stemdemping 
inschakelen. 

STEMDEMPINGSFUNCTIE INSCHAKELEN: 

Druk op het geluidspictogram. 

STEMDEMPINGSFUNCTIE UITSCHAKELEN. 

Druk op het geluidspictogram om de 
stemdempingsfunctie uit te schakelen. 

OPMERKING:
Het STEMDEMPINGS-
pictogram knippert op 
de ouderunit.

OPMERKING:
De functie Nachtlampje wordt uitgeschakeld als de 
babyunit in de batterijmodus staat.

UIT   Laag Hoog

AAN UIT

6.7 - NACHTLAMPJE 

Hiermee kan de monitor als nachtlampje 
worden gebruikt. 

HET LAMPJE AANZETTEN: 

Druk zachtjes op de rechter`vleugel’ van 
de babyunit of druk op het pictogram 
Nachtlampje op de ouderunit om het 
nachtlampje feller te laten schijnen, te 
dimmen of uit te schakelen. 

6.8 - SEMAFOON

Hiermee kunt u de ouderunit in huis lokaliseren.

DE OUDERUNIT LOKALISEREN:

Druk kort op de Semafoonknop van de babyunit. 
De ouderunit zendt gedurende één minuut een 
pieptoon uit.

24
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UIT

OPMERKING:
Controleer of de 
verbindingsknop op 
de achterzijde van de 
babyunit op stand 1 staat.

PROBLEMEN OPLOSSEN

3 4

De procedure om opnieuw verbinding  
te maken:

1) Zet de ouderunit aan en houd de 
interfoonknop gedurende 2 seconden 
ingedrukt totdat in het midden van 
het scherm het Babyunit pictogram 
verschijnt.

2) Door op de babyunit-pictogramknop 
te drukken, wordt de ouderunit in de 
verbindingsmodus gezet (het pictogram 
knippert).

 Na 1 minuut van inactiviteit verbreekt de 
ouderunit de verbindingsmodus en moet u 
het proces opnieuw starten.

3) Druk aansluitend op de AAN/UIT-knop 
om de babyunit aan te zetten. Het AAN/
UIT LED-lichtje gaat branden.

4) Druk vervolgens binnen 30 seconden 
4 keer kort op de AAN/UIT-knop. Het 
AAN/UIT LED-lichtje gaat knipperen.  
De verbindingsprocedure moet binnen 
10 seconden worden afgerond.

5) Zodra er verbinding is tussen ouderunit 
en babyunit, verschijnt op het scherm 
van de ouderunit H1 (of H2), gevolgd 
door het normale modusscherm.

1 2

5

OPMERKING:
Zodra de herstelverbindingsprocedure 
uitgevoerd werd, kan het systeem naar de 
originele voorkeursinstellingen worden 
teruggezet. 

VERLIES VAN VERBINDING 

Als de verbinding tussen de ouder- en babyunit verdwijnt, dan moet u eerst de ouderunit en 
de babyunit dichter bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat beide apparaten ingeschakeld 
zijn om de verbinding te herstellen. Als er nog steeds geen verbinding is en er geen ‘buiten 
bereik’-waarschuwing optreedt nadat u het bovenstaande hebt geprobeerd, dan en alleen 
dan moet u de hieronder genoemde procedure uitvoeren waarmee opnieuw verbinding 
wordt gemaakt.

ONDERHOUD VAN DE OPLAADBARE BATTERIJEN

• Zorg ervoor dat u vóór het eerste gebruik ononderbroken gedurende 15 uur de batterijen 
volledig oplaadt en laat hierbij de ouderunit uitgeschakeld. 

• Om de maximale levensduur van de batterijen te behouden raden we u aan om uw 
batterijen af en toe volledig te ontladen. De levensduur van de oplaadbare batterijen 
vermindert wanneer de batterijen constant in het oplaadstation worden opgeladen.
Schakel uw ouderunit uit als u deze niet gebruikt.

• Onvoldoende batterijvermogen kan de prestaties van uw monitor schaden. Als u niet 
tevreden bent over de prestaties van uw ouderunit /monitor, vervang dan de oplaadbare 
batterijen (4 x NiMH oplaadbare batterijen). 

• We raden u aan om de batterijen elke 6 maanden te vervangen.

1 2

N
L
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VALS ALARM

• Zet de babyunit UIT.

• Controleer de verbinding tussen de beide sensormatjes “click” en ook de verbinding
tussen het sensormatje en de babyunit.

• Zorg ervoor dat er geen opgehoopt beddengoed tussen het matras en 
hert sensormatje zit.

• Als de wieg een springveer- of lattenbodem heeft, plaats dan een harde plank van
ten minste 33x33 cm (13”x 13”) en 6 mm (1/4”) dikte tussen de wiegbodem en 
het sensormatje.

• Controleer of het sensormatje correct is aangebracht (zie het gedeelte
Installatievereisten). Wellicht moet de gevoeligheid van het sensormatje worden 
bijgesteld (zie stap 5.1).

HET ALARM KLINKT NIET

• Vermijd contact met de wieg zolang de monitor ingeschakeld is.

• Plaats de wieg bij een draagmuur, zodat het sensormatje geen beweging van buiten
de wieg kunnen waarnemen.

• Het kan nodig zijn dat u de gevoeligheid moet verlagen, zie stap 5.1.

• Zet wiegmobieltjes, ventilatoren, luide muziek of alle andere bronnen van vibratie uit.

ER WORDT GEEN GELUID VERZONDEN

• Zorg ervoor dat beide apparaten zijn ingeschakeld.

• Als beide units geen voeding krijgen, controleer/vervang dan de batterijen, laad de
ouderunit op & controleer of ieder van de AC-adapters werken. Wissel van stopcontact
indien nodig.

• Kijk op het scherm van de ouderunit of de monitor in de dempingsmodus (MUTE) staat
in plaats van de ingeschakelde modus. Zie stap 6.6 en verhoog het volumeniveau.

• Breng de ouderunit en de babyunit dichter bij elkaar.

DE AAN-INDICATOR (GROEN LAMPJE) VAN DE BABYUNIT LICHT NIET OP

• Controleer alle aansluitingen of kies een ander stopcontact.

• Druk op de linker-’vleugel’ en houdt deze 2 seconden ingedrukt om
de babyunit aan te zetten.

SLECHTE ONTVANGST

• Breng de units dichter bij elkaar

• Verplaats één of beide units.

• Plaats de units op een horizontaal oppervlak buiten het bereik van de baby.

• Vervang de batterijen of herlaad de ouderunit.

STATISCHE ELEKTRICITEIT, VERVORMING, STORING (VEROORZAAKT DOOR 
ANDERE MONITORS, DRAADLOZE TELEFOONS, WALKIETALKIES ETC.)

• Draai de ouderunit of zet deze verder bij de storingsbron vandaan.

FEEDBACK (HARD ZOEMGELUID OP OUDERUNIT).

• Plaats de units verder uit elkaar (ten minste 3 m).

• Verminder het volume van de ouderunit.
26
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HET SCHERM VAN DE OUDERUNIT IS ZWART (OUDERUNIT STAAT UIT)

• Zet de ouderunit weer aan door de knop in te drukken.

• Vervang de batterijen of herlaad de ouderunit.

BEPERKTE GARANTIE

Angelcare® garandeert de oorspronkelijke eigenaar van dit product dat deze oplaadbare 
multifunctionele Angelcare®-bewegings- en geluidsmonitor (model AC701) gedurende twee 
(2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabrieksfouten 
(oplaadbare batterijen niet inbegrepen). Als dit monitorsysteem binnen de periode van 
twee jaar, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en onder normale omstandigheden, 
niet naar behoren functioneert, dan zal Angelcare® of haar distributeur – naar eigen oordeel 
- het product gratis repareren of vervangen. Neem contact op met uw distributeur.

Het product moet steeds vergezeld zijn van de originele verpakking, een aankoop- of 
herstellingsbewijs (ofwel een kassabon of een ander bewijs dat de garantieperiode nog niet 
verstreken is). Angelcare® zal de herstellingskosten of de vervanging van het product op 
zich nemen, alsook de portokosten naar de bestemmeling. 

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is beschadigd ten gevolge 
van onjuist onderhoud, een ongeluk, aansluiting op een verkeerde voedingsspanning 
of andere vormen van verkeerd gebruik. De garantie komt eveneens te vervallen als 
de eigenaar het product op welke wijze dan ook zelf heeft hersteld of gewijzigd. 
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 zoals hierboven beschreven is. Er wordt geen enkele andere 
garantie geboden.

Deze garantie dekt geen producten en accessoires die niet van het merk Angelcare zijn, 
of problemen die voortkomen uit gebruik dat niet conform de productinstructies is, het 
niet opvolgen van de productinstructies of problemen veroorzaakt door het gebruik van 
accessoires, onderdelen of componenten die niet door Angelcare geleverd zijn.

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 contacteren alvorens dit product te retourneren.

N
L
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bereik:  
Tot 250 meter in open veld (open ruimte 
zonder belemmeringen). 

Stroomvoorziening:  
2 NIET-OPLAADBARE AA alkaline 
batterijen (niet meegeleverd) of een 
100-240VAC/5VDC-adapter voor de 
babyunit.

2 AAA oplaadbare batterijen en 
100-240VAC/5VDC AC adapter voor het 
oplaadstation van de ouderunit.

Let op: Om het risico van elektrische 
schokken te verminderen, moet u dit 
product niet blootstellen aan regen of 
vocht.

Er bestaat gevaar voor explosie als 
batterijen worden vervangen door 
batterijen van een verkeerd type. Lever 
gebruikte batterijen in volgens de 
instructies van uw lokale autoriteiten. 

Als de batterijen verkeerd worden 
vervangen, is explosiegevaar mogelijk. 
De meegeleverde batterijen zijn 2 AAA 
NiMH oplaadbare batterijen, vervaardigd 
door GPI INTERNATIONAL LIMITED 
(GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) of door 
HIGHPOWER TECHNOLOGY CO, LTD  
(HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). 

CONFORMITEIT MET DE ERP-VOORSCHRIFTEN

ZUID-AFRIKA -BRAZILIË-ECUADOR-EUROPESE UNIE-UK 
Gebruik uitsluitend een voeding van het merk Angelcare® – modelnummer: T05005V001 / T05005B001

DUITSLAND 
Gebruik uitsluitend een voeding van het merk Angelcare® – modelnummer: T05005F002

AUSTRALIË 
Gebruik uitsluitend een voeding van het merk Angelcare® – modelnummer: T05005S002

NOORD-AMERIKA 
Gebruik uitsluitend een voeding van het merk Angelcare® – modelnummer: T05005U002

BESCHERM HET MILIEU

Deze elektronische apparatuur bevat recycleerbare materialen en mag niet als huisvuil 
worden afgedankt. Breng de apparatuur naar een inzamelpunt voor elektrische en 
elektronische apparaten (raadpleeg uw lokale autoriteiten).

Deze batterijen mogen uitsluitend worden 
vervangen door 2 AAA oplaadbare NiMH-
batterijen.

Batterijen:

• Oude en nieuwe batterijen mogen NIET
door elkaar worden gebruikt.

• Alkaline batterijen, standaard batterijen
(koolstof/zink) en oplaadbare batterijen
(NI-CD, NiMH, etc.) mogen NIET door
elkaar worden gebruikt.

Verzending van gegevens: 
Gegevensuitwisseling tussen de ouderunit 
en de babyunit vindt plaats op een 
frequentie tussen 1880 en 1920 MHz 
(de exacte frequentieband kan per land 
verschillen).

Hierbij verklaart Angelcare Monitors Inc 
dat deze babymonitor in overeenstemming 
is met de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 

De EG-verklaring van overeenstemming is 
verkrijgbaar bij: www.angelcarebaby.com.
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