
 

 

 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

- Predávajúci poskytuje na výrobok záručnú lehotu 24 mesiacov od dáta predaja. 

- Kupujúci je povinný používať výrobok výhradne podľa návodu na použitie, ktorý je priložený pri výrobku. 

- Kupujúci je povinný zabezpečiť riadne skladovanie, ošetrovanie udržiavanie výrobku podľa návodu na použitie. 

- Požiadavky na uplatnenie záruky možno vykonať iba po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o 

zakúpení výrobku s dátumom predaja. 

- Nárok na uplatnenie záruky možno vykonať u predajcu, kde bol výrobok zakúpený. 

- Na reklamáciu preberáme výrobky iba riadne očistené. 

 

Reklamácia sa nevzťahuje: 

- Na škody spôsobené nesprávnym používaním. 

- Na škody spôsobené chybnou montážou alebo neodbornými opravami. 

- Na škody spôsobené bežným používaním (opotrebovanie). 

- Na škody spôsobené nadmerným namáhaním preťažovaním. 

- Na škrabance ak ide o bežné opotrebovanie. 

- Na vyblednutiu či inú zmenu farby prístroje, ktoré je spôsobené slnečným žiarením alebo vplyvom čistiacich 

prostriedkov. 

 

Zakúpením výrobku kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami. V záujme kupujúceho je nechať si výrobok predviesť 

priamo na predajni, riadne vyplniť záručný list, uschovať doklad o kúpe a zoznámiť sa s návodom na použitiu. 

 

Podpisom potvrdzujem, že som bol zoznámený s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami. 

Meno a priezvisko _____________________________ 

 

Podpis zákazníka _____________________________ 

 

 

 

 

Dátum predaja:        Pečiatka a podpis predajcu: 
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Ďakujeme, že ste si zakúpili naši detskú opatrovateľku Simply Care. Žiadame Vás, aby ste si preštudovali podrobne 

tento návod na obsluhu pre správne používanie zariadenia, ktorý je zárukou jeho dlhej životnosti. Ak zistíte závadu 

alebo akýkoľvek problém, kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb. 

Dôležité upozornenie: Zakúpili ste si výrobok s analogickou technológií. Ak Váš výrobok vydáva šumivý zvuk či šelest, 

je to úplne normálny jav a jedna sa o rušivé zvuky v prostredí, v ktorom je Váš výrobok používaný. Táto detská 

opatrovateľka využíva nízko výkonový prenosový signál, na ochranu zdravia dieťaťa. Odporúčame maximálne 

využívanie funkcie "VOX" (spúšťanie hlasom). Ak je táto funkcia aktívna, prijímač aj vysielač nekomunikujú v 

nepretržitom režime, aby sa obmedzili rádiové emisie v miestnosti. Ak dieťa pláče, systém spustí ihneď výstražný 

signál. Ak dieťa neplače, vysielač aj prijímač spolu komunikujú iba každých 20 sekúnd, aby bola zaistená kontrola 

náležitej komunikácie. 

 

FUNKCIE 

- Dosah zariadenie 300 metrov v otvorenom priestore 

- 2 kanály, aby sa zabránilo rušeniu prenosového signálu, a pre zaistenie optimálnej kvality zvuku 

- Fungovanie vysielača v nepretržitom režime alebo spúšťania hlasom (odporúčaný režim).  

- Optický alarm na prijímacie pre upozornenie dospelé osoby, aj keď je vypnutý zvuk.  

- Nastavenie hlasitosti zvuku na prijímacie.  

- Ukazovateľ nízkeho stavu náboje v batériách na vysielači na prijímacie. 

- Vysielač aj prijímač môžu fungovať na batérie. 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

- Tento baby monitor nie je lekársky prístroj. 

- Ak keď používate detskú opatrovateľku, odporúčame, aby dieťa pravidelne kontrolovala dospelá osoba v miestnosti, 

kde sa dieťa nachádza. 

- Nedonosené dojčatá alebo deti s rizikovým zdravotným stavom musia byť pod kontrolou detského lekára alebo iných 

zdravotných pracovníkov. 

- Ani na krátku chvíľu sa nevzďaľujte z bytu alebo z domu, kde sa nachádza Vaše dieťa. 

- Nedobíjajte alkalické batérie. 

- Tento prístroj nesmie byť vystavený postriekaniu alebo pokvapkanie tekutinou. Na prístroj nedávajte akýkoľvek 

predmet naplnený tekutinou (napr. váza). 

- Zásuvka siete je prostriedkom na zapojenie prístroja, musí zostať trvalo prístupná. 

- Používajte iba upevňovací systém / príslušenstvo, ktoré uvádza výrobca. Vstup jednotka vonkajšieho príkonu 

(Manufacturer: Shen Zhen All-Key Technology; ref. AKN1G): 100-240V-, 50-60 Hz, 200 mA – Výstup: 5,0 V --- 600 mA 

- Pre optimálne fungovanie detské pestúnky odporúčame používať kvalitné alkalické batérie AAA.  

- Než začnete dobíjať dobíjacie batérie, vyberte je z prístroja. 

- Zásadne nekombinujte nové a staré batérie alebo akumulačné a alkalické batérie. 

- Dobíjacie batérie je treba dobíjať pod dozorom dospelej osoby. Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu (+/-). 

- Vybité batérie vyberte z prístroja. 

- Napájacie svorky nesmie byť skratované. 

- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymeňte iba za batérie rovnakého alebo ekvivalentného 

typu. 

- Vestavané batérie by nemali byt vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo 

pôsobeniu iných zdrojov tepla. 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte všetky batérie, aby nedošlo k poškodeniu prístrojov. Simply Care 

funguje optimálne v teplotnom pásme 0°C až 45°C. 

- Opatrovateľku nevystavujte dlhšiu dobu na priame slnko a nedávajte ju do blízkosti zdrojov tepla a sálanie; nedávajte 

ju do vlhkej nebi príliš prašné miestnosti. 

- Prístroj nerozoberajte: žiadnu komponent zariadenie nie je možné používať samostatne. 

Nevyhadzujte elektrické a elektronické   zariadenia  spolu s normálnym odpadom; vykonávajte 

separovaný  zber. Tento európsky symbol označuje, že produkt nesmie byť vyhodený do   popolnice,  

alebo spolu s domovým odpadom, ale musí byť zlikvidovaný samostatne ako separovaný sber..  

 

ŠTANDARDNĚ PRÍSLUŠENSTVO 

a. Vysielač 

b. Prijímač  
c. Návod na použitie 

d. sieťový adaptér 5V AC x 2 

 

 

OVLÁDACIE PRVKY 

Vysielač      Prijímač 

1. Svetelná kontrolka fungovanie prístroja a výstražná  7. Svetelná kontrolka fungovanie prístroja a výstražná 

 signalizácia nízkeho stavu náboja v batériách  signalizácia nízkeho stavu náboja v batériách. 

2. Spínač ON / OFF (zapnuté / vypnuté) a nastavenie  8. Reproduktor 

režimu "VOX" alebo nepretržitého prevádzkového režimu 9.Spínač ON / OFF (zapnuté / vypnuté) 

3. Výber kanálu     a nastavenie hlasitosti zvuku. 

4. Svetelná kontrolka přebosu signálu.   10. Výber kanálu 

5. Mikro zásuvka USB pre pripojenie k sieti.   11. Optický alarm (LED diódy) 

6. Mikrofón.     12. Mikro zásuvka USB pre pripojenie k sieti 

 

NAPÁJANIE 

1. Fungovanie na batérie (nie sú priložené k výrobku). 2. Funkcia zapojenia do siete 

Otvorte ťahom bezpečnostný kryt na vysielači a prijímači Prístroj je možné napájať zo zásuvky elektrickej 

pre prístup do batériového priestoru. Do batériového  siete pomocou pribaleného adaptéra AC 5V. 

priestoru vložte 4 alkalické batérie typu AAA.   Pripojte konektor adaptéra do mikro zásuvky 

Dodržte predpísanú polaritu (+/-).   USB vysielača (5) alebo prijímača (12). 

Adaptér zapojte do sieťovej elektrickej zásuvky. 

Napájanie batériami bude prerušené v momente 

zapojenia adaptéri 

k vstupu USB. 

Poznámka: Dosah 

signálu je dlhšia, ak 

vysielač funguje na 

sieťové zapojenie.  
 

 



FUNGOVANIE ZARIADENIE 

A. VYSIELAČ 

Zapnite vysielač tak, že vysielač prepnete do polohy „VOX“ (spúšťanie prístroja hlasom, odporúčaný režim) alebo „ON“ 

(fungovanie v nepretržitom režime). Svetelná kontrolka fungovanie zariadenia (1) sa rozsvieti zeleným svetlom. 

Pomocou ovládača (3) vyberte kanál (1 alebo 2). 

Vysielač umiestnite do vzdialenosti minimálne 1m od kolísky alebo detskej postieľky a mikrofón (6) nastavte tak, aby 

smeroval k dieťaťu. 

Ak je zariadenie nastavené na režim VOX, vysielač spustí vysielanie signálu do prijímača, akonáhle zachytí zvuk či detský 

plač, arozsvieti sa svetelná kontrolka (4). Akonáhle dieťa prestane plakať, vysielač sa prepne do pohotovostného režimu 

a svetelná kontrolka zhasne. 

Pri fungovanie v nepretržitom prevádzkovom režime vysiela vysielač nepretržite signál do prijímača, aj keď dieťa 

neplače. Tento funkčný režim je vhodný, ak chcete počuť aj tie najslabšie hlasové prejavy dieťaťa. Pre bežnú kontrolu 

dieťaťa odporúčame používanie zariadenie v režime „VOX“. 

Svetelná kontrolka (1) informuje o stave náboje v batériách. Akonáhle sú vybité, svetelná kontrolka je mene intenzívna 

a svieti červeno. 

B. PRIJÍMAČ 

Zapnite prijímač spínačom (9). Svetelná kontrolka fungovanie zariadenia (7) sa rozsvieti zeleným svetlom. 

Pomocou ovládača (10) vyberte pre prijímač rovnaký prenosový kanál, aký ste nastavili pre vysielač. 

Postavte prijímač do rozumnej vzdialenosti od vysielača, aby ste zamedzili interferenciam (rezavý zvuk). 

Akonáhle prijímač prijíma signál z vysielača, rozsvieti sa LED diódy (11). Počet rozsvietených diód sa zvyšuje v závislosti 

na intenzite plača dieťaťa. 

Svetelná kontrolka (7) informuje o stave náboje v batériách. Akonáhle sú batérie vybité, svetelná kontrolka je mene 

intenzívna a svieti červeno. 

POZNÁMKA: Ak zistíte počas prevádzky zariadenia interferencie, zmeňte kanál. Skontrolujte, či je na vysielači aj 

prijímacie nastavený rovnaký kanál. 

Pre praktickejšie použitie je možné prijímač prenášať na opasku tak, že ho zavesíte za vstavanou sponu. Sponu je 

možno sňať tak, že budete postupovať poďla nasledujúcej schémy 

Prehľadná tabuľka diagnostiky závad 

Závada Možné príčiny Resenie 

 
Neprebieha prenos signálu 
 

- Vybité batérie. - Vymeňte batérie. 

Nepretržitý prenos signálu 
- Vysielač je nastavený v 
nepretržitom prevádzkovom režime. 

- Prepnite na režim "VOX" (2) 
(spúšťanie hlasom), alebo prijímač 
postavte do dlhšie vzdialenosti od 
vysielača. 

Početné interferencie alebo ruchy 
- Vysielač je postavený príliš blízko 
iných elektronických zariadenich 
alebo spotrebičov. 

- Postavte vysielač do väčší 
vzdialenosti od zdroja ruchu 
interferencií, alebo prepnite na iný 
kanál. 

Príliš krátky komunikačný dosah 
- Medzi vysielačom prijímačom sa 
nachádza rad oceľových štruktúr. 
- Vybité batérie. 

- Zmeňte miesto postavenie 
vysielača alebo prijímača.  
- Vymeňte batérie. 

 

 

 

OVLÁDACIE PRVKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz. 

VYSIELAČ 

PRIJÍMAČ 


