
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babydoppler Connect 

A062201 

 

Návod na použitie 
 

Vhodné prostredie: 

teplota -10°C do + 55°C / vlhkosť <93% / atmosférický tlak 50kPa až 106kPa 

 

 

 
 



Ďakujeme, že ste si vybrali Babymoov Babydoppler Connect. 
DÔLEŽITÉ - DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A PONECHAJTE JE PRE BUDÚCE POUŽITIE. 
Babydoppler Connect môžete pripojiť k voľnej aplikácii Babydoppler Connect, ktorá je k dispozícii v App Store a Google 
Play a je určená na počúvanie a zaznamenávanie rytmu srdcového tepu dieťatka a jeho zdieľanie s Vašimi najbližšími. 
 

AUTORSKÉ PRÁVA A OBCHODNÁ ZNAČKA 
Cocoon Life je registrovaná obchodná značka spoločnosti L.A.T.L. SAS, fungujující pod názvom LATL TECHNOLÓGIE. 
Tento návod je chránený medzinárodnými autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia, preklad alebo 
prenos akéhokoľvek prostriedku tohto dokumentu alebo jeho časti je zakázané. 
Apple Store je registrovaná ochranná známka spoločnosti APPLE Inc. 
Google Play je registrovaná ochranná známka spoločnosti GOOGLE Inc 
 

BALENIE OBSAHUJE 
• 1 Babydoppler Connect   • 1 slúchadlá   • 1 návod na použitie 
• 1 kábel s dvojitým konektorom  • 1 ultrazvukový gél 40ml 
 

UPOZORNENIE A ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCA 
Babydoppler Connect bol vyvinutý v súlade s európskou smernicou 93/42 / EEC (trieda I) a súvisiacich noriem. 
Babydoppler je určený pre širokú verejnosť starší ako 14 rokov za účelom zistenia srdcového tepu plodu. Nesmie byť 
používaný na vypracovanie lekárskej diagnózy alebo k terapii založenej na zhromaždených informáciách 
prostredníctvom tohto prístroja. Iba lekári sú oprávnení vydávať lekársku diagnózu. Babydoppler v žiadnom prípade 
nenahrádza lekársky dohľad. Ak nepočujete tlkot srdca dieťaťa, môže to byť preto, že Babydoppler nie je správne 
umiestnený, nie je použitý ultrazvukový gél, káble nie sú správne zapojené alebo sú nefunkčné batérie. V PRÍPADE 
POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE SVOJHO LEKÁRA. BabyDoppler je dodávaný s káblom špeciálne vyvinutým pre počúvanie 
srdiečka vášho dieťaťa na smartphonu či tabletu. POUŽITIE INÉHO KÁBLA AKO TOHO, ktorý bol dodaný SPOLU S 
TÝMTO VÝROBKOM, môže poškodiť váš smartphone alebo tabliet. POUŽÍVAJTE IBA kábel, ktorý bol dodaný s 
výrobkom BABYDOPPLER CONNECT. 
Mali by ste tiež opatrne manipulovať s Babydoppler Connect a jeho káblom. Neotáčajte alebo neničte kábel a 
nepokúšajte sa sami demontovať alebo opraviť Babydoppler alebo kábel. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente 
môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY sa zriekajú niesť zodpovednosť v prípade poškodenia Babydoppleru, smartphonu 
alebo tabletu vzniknutého s použitím iného kábla, než toho, ktorý je dodávaný spolu so zariadením Babydoppler. 
BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY sa zriekajú niesť akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho používania, zlej 
údržby alebo zmeny alebo opravy Babydoppleru a káblov osobami, ktoré nie sú na tento účel oprávnené spoločností 

BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY. 
 

BABYDOPPLER CONNECT 

         PREDNÁ STRANA                   ZADNÁ STRANA 

          hlasitosť 
 

            ON/OFF       sonda 
 

             LED indikátor 

      batérie 

 

 

 

              vstup pre kábel a slúchadlá 

 

           BOČNÝ POHĽAD   BOČNÝ POHĽAD 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 
Užívateľ môže používať a udržiavať Babydoppler a jeho príslušenstvo podľa tohto návodu. Babydoppler Connect je 
napájaný 2x 1,5 V batériami typu AAA (nie sú súčasťou). Aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu, používajte 
Babydoppler Connect podľa nasledujúcich bezpečnostných pravidiel: 
1. Neotvárajte kryt na batérie keď je prístroj zapnutý. 
2. Prístroj sami neotvárajte ani ho nedemontujte. 
3. Dodržujte správnu polaritu batérií (vkladajte ich v správnom smere). 
4. Ak Babydoppler dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie a uchovávajte ich na suchom a tmavom mieste. 
5. Prístroj Babydoppler aj príslušenstvo udržujte v suchu. Vlhkosť a tekutiny môžu elektroniku poškodiť. 
6. Prístroj Babydoppler aj jeho príslušenstva neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu. Prach alebo 
mikročastice môžu spôsobiť poruchy. 
7. Prístroj Babydoppler aj jeho príslušenstvo nedávajte do blízkosti zdrojov tepla. Mohlo by dôjsť k vytečeniu batérií. 
8. Prístroj Baby doppler nie je vhodný pre použitie v prítomnosti horľavých kvapalín a plynu. 
9. Batérie nehádžte do ohňa, môže dôjsť k výbuchu. 
10. Elektromagnetické rušenie - prístroj Babydoppler nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu alebo 
akéhokoľvek rádiového vysielača; mohlo by to spôsobiť elektromagnetické rušenie. 
11. Toto zariadenie nie je možné použiť s defibrilátorom ani s žiadnym vysokofrekvenčným lekárskym zariadením. 
12. Vyvarujte sa nárazom na zariadenia či jeho spadnutie. 
13. Používajte Babydoppler a jeho príslušenstvo len na účely, na ktoré je určený. 
14. Nedovoľte deťom, aby používali toto zariadenie a jeho príslušenstvo. 
15. Babydoppler by mal byť aplikovaný len na zdravú pokožku. Ak si nie ste istí fyziologickým stavom pokožky, prístroj 
nepoužívajte. 
16. Odporúčaný gél je hypoalergénny prípravok, nedráždivý a nekorozívne. Ak máte po použití gélu akúkoľvek 
negatívnu reakciu, zastavte aplikáciu a použitie konzultujte s lekárom. 
17. Babydoppler by mal byť po každom použití vyčistený podľa odporúčania - viď. ďalej. 
18. Babydoppler by sa nemal používať pred 12. týždňom tehotenstva. 
19. Babydoppler a jeho príslušenstvo by mali byť recyklované na konci svojho životného cyklu v súlade s platnými 
ustanoveniami. 
20. Dávajte pozor na uškrtenia v dôsledku káblov, najmä v dôsledku nadmernej dĺžky. 
 
 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI  
Ochranná známka + Obchodné referencie Babydoppler Connect 

Bezpečnostné triedy typu CF  IEC 60601-1:2005 + A1:2012 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) IEC 60601-1-2 trieda B skupina 1 

Napájanie 2x 1,5V batéria AAA, spotreba energie <1 W 

Vhodné používanie od 12. týždňa tehotenstva 

Vhodné prostredí 

Počas používania: 
     - teplota: od + 5°C do 40°C 
     - vlhkosť: max. 80% 
     - atmosférický tlak: od 70 kPa do 106 kPa  
Počas prepravy a skladovania: 
     - teplota: od -10°C do 55°C 
     - vlhkosť: max. 93% 
     - atmosférický tlak: od 50 kPa do 106 kPa 

Fyzikálne vlastnosti 
Rozmery: 105 x 90 x 36 mm 
Hmotnosť: cca 80g (vrátane batérií) 

Sonda 

Nominálna frekvencia: 3 MHz 
Prevádzková frekvencia: 3 MHz ± 10% 
Výstupní akustický výkon: <1 MPa 
Ispta: <100 mW / cm2  
MI a TI <1 
Intenzita ultrazvuku: Iob <20 mW / cm2 
Efektívne vyžarovanie povrchu snímača <208 mm2 

 
 



Babydoppler Connect je veľmi kompaktný, prenosné elektronické zariadenie s nízkou spotrebou, určené pre počúvanie 
rytmu srdcového tepu dieťatka u tehotných žien a ich rodín. Hoci je v súlade s európskou smernicou 93/42 / EHS (trieda 
I) a súvisiacich štandardov, nie je určené pre lekárske diagnostické účely a používa sa v spojení s mobilnou aplikáciou 
Babydoppler Connect a špeciálnym káblom dodaným na tento účel. Prístroj Babydoppler Connect má vysoko citlivú 
sondu 3 MHz a jeden zvukový výstup pre pripojenie ku smartphone / tabletu, za pomocou kábla špeciálne navrhnutého 
firmou BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY a dodávané spolu so zariadením Babydoppler Connect.  
POUŽÍVANIE INÉHO KÁBLA MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE POŠKODENIE A STRATU SMARTPHONE ALEBO TABLIET. 
POUŽÍVAJTE IBA DODÁVANÝ KÁBEL. 
Intenzita ultrazvuku vyžarovaného Babydoppler Connect je oveľa slabší ako stanovujú platné predpisy. 
 

SYMBOLY 

Logo / znak Význam 

 
Označenie CE 

 
Katalógové číslo 

 
Sériové číslo 

 
Pozrite sa na dokumentáciu 

 
Typ CF: používaná časť 

 

Nevyhadzujte do zmiešaného odpadu: zlikvidujte spolu s elektrickým a elektronickým 
zariadením 

 
Vstup pre smartphone 

  
Vstup pre slúchadlá 

 
Tlačidlo ON/OFF 

 
Nastavenie hlasitosti 

 
Dátum výroby 

 
Adresa výrobcu 

 
Ochranná známka 

 

POUŽITIE 
1. Nainštalujte aplikáciu Babydoppler Connect na tablet alebo smartphone z App Store 
alebo Google Play platformy (kľúčové slovo «Babydoppler Connect»). 
2. Než prístroj prvýkrát použijete, vložte 2 batérie 1,5 typu AAA (dbajte na správnu 
polaritu). 
3. Pripojte dodané slúchadlá do USB zbernice konektora (1). 
4. Zapnite Babydoppler Connect stlačením tlačidla ON/OFF na pravej strane zariadenia 
po dobu 2 sekúnd. LED kontrolka by sa mala rozsvietiť. Ak tomu tak nie je, skontrolujte 
polaritu batérií. Pri slabom stavu batérie bude svetlo blikať. 
5. Aplikujte ultrazvukový gél (2) a umiestnite sondu na matkino brucho. Približnú 
polohu určíte podľa týždňa tehotenstva - pozri. schéma (3). Sondu mierne poupraví, 
kým nebudete počuť tlkot srdca dieťaťa. 
6. Nastavte hlasitosť slúchadiel (4 úrovne) vďaka tlačidlu na ľavej strane zariadenia. 
Krátkym stlačením tlačidla dôjde k zmene hlasitosti o 1 úroveň. Dlhým stlačením 
zmeníte hlasitosť rýchlejšie. 
7. Spustite aplikáciu Babydoppler Connect a zaregistrujte sa. 
8. Ak chcete zariadenie Babydoppler Connect používať s aplikáciou, zapojte dodaný 
kábel do vhodnej zásuvky na zariadení (4) a druhý koniec pripojte do konektora vášho 
tabletu / smartphonu. Do druhej zdierky zapojte dodané slúchadlá (4). Nakoniec v 
aplikácii stlačte tlačidlo «Record your baby». Pre lepšie počúvanie doporučujeme aktivovať režim «Airplane Mode». 

9. Stlačte funkciu «Register», pre uloženie histórie počúvaní. 
10. Ak chcete srdcový tep svojho bábätka zdieľať s niekým iným, použite funkciu «Your 
recordings». Kliknite na prehranie, ktoré chcete zdieľať, a potom kliknite na funkciu 
zdieľania «Share». Zvoľte vysielací kanál (mail, MMS, sociálna sieť). Z tohto rozhrania 
ste tiež schopní počúvať nahrávku stlačením funkcie "Listen". 
 

 

ÚDRŽBA 
Pred čistením zariadenia vždy vypnite a vyberte batérie. 
Pomocou mäkkej, suchej handričky očistite povrch zariadenia a utrite sondu, aby ste odstránili akékoľvek stopy 
ultrazvukového gélu. Ak je to potrebné, vyčistite mäkkou handričkou namočenou v mydlovej vode a okamžite vysušte 
čistou látkou. Na čistenie nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako je acetón alebo akékoľvek iné abrazívne prostriedky. 
Nedovoľte, aby kvapalina prenikla dovnútra prístroja, neponárajte žiadnu časť zariadenia do akejkoľvek kvapaliny. Pre 
dezinfekciu a sterilizáciu povrchu sondy použite čistý 70% alkohol a nechajte vyschnúť alebo vytrite mäkkou, suchou 
handričkou. 
 

Zariadenie Babydoppler Connect je veľmi krehké a malo by sa s ním zaobchádzať opatrne. Gél musí byť odstránený po 
každom použití Babydoppleru. Tieto bezpečnostné opatrenia predĺži životnosť Babydoppleru. Užívateľ musí tiež pred 
manipuláciou zabezpečiť, aby Babydoppler neobsahoval žiadne zjavné poškodenie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho 
bezpečnosť a správne fungovanie. Štandardná doba prevádzky batérií je cca až 20 dní. Životnosť tohto zariadenia je cca 
10 rokov. Než začnete toto zariadením používať, počkajte cca 10 minút, aby dosiahlo okolitej teploty. Odporúča sa 
kontrolovať správnu funkciu prístroja v mesačných intervaloch. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, naďalej prístroj 
nepoužívajte, odporúčame prístroj nahradiť iným. Vykonávajte pravidelné bezpečnosťou testy, aby sa uistili, že je 
zariadenie izolované proti elektrickému prúdu. Odporúčaná frekvencia je raz za dva roky alebo podľa smerníc krajiny, v 
ktorej sa zariadenie používa. Zariadenia a príslušenstvo musia byť likvidované podľa miestnych predpisov. Môžu byť 
vrátené predajcovi alebo výrobcovi na recykláciu alebo zlikvidované oddelene. Babydoppler Connect a jeho mobilné 
aplikácie neposkytujú presné údaje o srdcovom rytme plodu, poskytujú iba záznam zvuku. Ak nie je srdcový rytmus 
dôveryhodný, existujú ďalšie metódy kontroly (napr. Stetoskop). Tento druh vyšetrenia je oprávnený vykonávať len 
lekár. 
 
MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA 
V prípade ťažkostí Babydoppler vypnite, vyberte batérie a odpojte dodané káble. Zapojte káble späť do smartphonu 
alebo tabletu a do svojho Babydoppler, znovu nainštalujte batérie a znovu prístroj zapnite. Ak sa pri použití 
Babydoppleru objavia nasledujúce problémy, skúste ich vyriešiť pomocou nasledujúcich pokynov. 
 

Problém Možné príčiny Riešenie 

Zvuk je slabý 
- Hlasitosť je príliš nízka. 
- Batéria je príliš slabá. 
- Nepoužili ste ultrazvukový gél. 

- Upravte hlasitosť. 
- Vymeňte batérie. 
- Na sondu aplikujte gél. 

Príliš veľký hluk 
- Hlasitosť je príliš vysoká. 
- Napájanie je nízke. 
- Rušenie z externého signálu. 

- Upravte hlasitosť. 
- Vymeňte batérie. 
- Uistite sa, že váš smartphone alebo tablet je 
v režime «Airplane Mode». 

Príliš nízka citlivosť 
- Sonda nie je správne umiestnená. 
- neaplikovali ste ultrazvukový gél. 

- Zmeňte umiestnenie sondy. 
- Na sondu aplikujte gél. 

Tlkot srdca nie je 
počuť alebo sa nedá 
nahrať 

- Sonda nie je správne umiestnená. 
- neaplikovali ste ultrazvukový gél. 
- Káble nie sú správne zapojené. 

- Zmeňte umiestnenie sondy. 
- Na sondu aplikujte gél. 
- Káble zapojte správne. 

 

ZÁRUKA 
Aplikácia Babydoppler Connect bola vyvinutá pre novú generáciu smartfónov a tabletov a novej verzie operačných 
systémov iOS / Android. BABYMOOV a LATL TECHNOLOGY nemôže zaručiť vynikajúce fungovanie aplikácie Babydoppler 
Connect pre všetky smartphone / tablety dostupné na trhu a predchádzajúce verzie operačných systémov iOS / 
Android. V každom prípade môže byť Babydoppler Connect používať samostatne (bez pripojenia k smartfónu / tabletu) 
spolu s dodanými slúchadlami. 
 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.sk 


