
 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy Care 
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OVLÁDACIE PRVKY 

PRIJÍMAČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSIELAČ 

 

 

 

 

 

 

 

Vysielač      Prijímač 
1. Tlačidlo ON/OFF párovanie    11. Tlačidlo ON/OFF párovanie 
2-3. Kontrola citlivosti mikrofonu   12. Tlačidlo zníženie hlasitosti 
4. VOX nočné svetielko    13. Tlačidlo zvýšenie hlasitosti 
5. Nočné svetlo     14. Ikona napájanie/dobíjanie batérie 
6. Ikona napájanie/dobíjanie batérie   15. Ikona kontroly vzdialenosti / mimo dosahu 
7. Ikona prenos     16. Ikona vypnutie zvuku reproduktora 
8. Ikona nočné svetlo v režime VOX   17. micro USB vstup 
9. Ikona trvalo zapnutý mikrofón 
10. micro USB vstup 
 

   

 

Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Easy Care. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod 
na použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však 
spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. 
DIGITAL GREEN TECHNOLOGY: za účelom ochrany zdravia dieťaťa prístroj Easy Care používa zvukový 
režim s nízkym prenosom energie. Okrem toho je audio režim vybavený funkciou VOX: prijímač a vysielač 
nekomunikujú nepretržite, aby sa znížila úroveň žiarenia v miestnosti. Keď dieťa plače, systém sa okamžite 
aktivuje, aby vás upozornil; keď dieťa prestane plakať, vysielač a prijímač komunikujú každých 20 sekúnd 
pre zabezpečenie dobrého spojenia 

FUNKCIE PRISTROJA 

• Dosah 500 m v otvorenom priestore.  - Kontrola hlasitosti prijímača. 

• Digitálna technológie, funkcie na frekvenciách  - Tlmené nočné svetlo s nastaviteľnou intenzitou. 
863-870MHz bez rušivých vĺn.   - Nastavenie citlivosti mikrofónu vysielača. 

• Automatické prepnutie a vyhľadávanie kanálov. - Ukazovateľ stavu batérie a signál slabej batérie na vysielači i 

• Zvukové a vizuálne upozornenie pre funkciu mimo     prijímači. 
dosah.    

 

UPOZORNENIE 

• Detská opatrovateľka Easy Care nesmie byť považovaná za zdravotnú pomôcku. Súčasne s používaním 
opatrovateľky Easy Care je dôrazne odporúčané kontrolovať dieťa priamo dospelou osobou. Predčasne narodení 
kojenci alebo deti vyžadujúci zvýšenú pozornosť musí byť kontrolované detským lekárom alebo iným odborníkom 
starostlivosti o zdravie.  

• Nevzďaľujte sa nikdy od dieťatka mimo obydlia, ani na krátky okamih. 

• Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené. 

• Pred nabíjaním nabíjačky (nie je súčasťou dodávky) je potrebné z nabíjačky vybrať nabíjacie batérie. Pripojenie 
prístroja k zdroju napätia nenabíji dobíjacie batérie. 

• Nemiešajte nové a vybité batérie alebo dobíjacie a alkalické batérie. 

• Dobíjacie batérie smú byť nabíjané len pod dohľadom dospelej osoby. 

• Batérie musia byť vložené správne podľa polarity (+/-). 

• Vypotrebované batérie musia byť vybraté z prístroja. 

• Napájacie zásuvky nesmú byť vo skratu. 

• Používajte vždy batériu prijímača dodanú výrobcom: ak je batéria poškodená, musí byť vymenená výrobcom, 
popredajným servisom alebo osobou príslušnej kvalifikácie. Zamedzíte tak prípadným rizikám. 

• Pre optimálne užívanie vašej opatrovateľky a pre zamedzenie akýchkoľvek rušivých vĺn odporúčame nezapájať iný 
prístroj do rovnakej elektrickej zásuvky, v ktorej je zapojená detská opatrovateľka (nepoužívajte viacnásobnej 
zásuvky). 

 
OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ 

 

• Ak opatrovateľku Easy Care po dlhšiu dobu nepoužívate vyberte batérie z vysielačky aj z prijímača. Zamedzíte tak 
všetkým rizikám poškodenia únikom obsahu batérií. 

• Pestúnka Easy Care funguje optimálne v teplotnom rozmedzí medzi -9°C a +50°C. 

• Nevystavujte dlhodobo opatrovateľku Easy Care priamym slnečným lúčom a neumiestňujte ju v blízkosti tepelného 
zdroje alebo do vlhkej či veľmi prašnej miestnosti. 

• Prístroj nerozoberajte: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla samostatne fungovať. 

• Elektrické a elektronické prístroje sú predmetom triedeného zberu odpadu. Nevyhadzujte elektrický a elektronický 
odpad do netriedeného komunálneho odpadu, ale odvezte ho do zberného dvora triedeného odpadu. 

• Tento symbol označuje v krajinách Európskej únie, že tento výrobok nesmie byť vhadzovanie do 
popolníc alebo spoločne s domácim odpadom, ale musí byť predmetom triedeného zberného 
odpadu. 

 

  

 

     

 



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE 

a. USB kábel x2   c. Prijímač 
b. Vysielačka   d. Návod na použitie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        INŠTALÁCIE PRISTROJA 

Umiestnite opatrovateľku na rovnú plochu v rozmedzí 1 až 2,50 m od hlavy 
dieťaťa. Zamerajte opatrovateľku a mikrofón smerom k dieťaťu. 

 

NAPÁJANIE 
VYSIELAČKA + PRIJÍMAČ 
- Funkcie na batérie 3 x AAA 1,5 V                           -     Napájacie káble USB 
(nie sú súčasťou balenie)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. Rozsah je dlhšia, keď vysielač beží na elektrickej zásuvke. 
Pred prvým použitím nabíjajte lítium-polymérovou batériu najmenej po dobu 3 hodín. Odporúča sa vypnúť 
zariadenie počas prvého nabitie. 

SPÁROVANIE / KONEXIE 
Tento proces umožní pripojenie k vysielačke tak, aby oba prístroje vzájomne komunikovali, bez toho aby ich rušil 
signál iných prístrojov alebo tieto prijímali váš signál (aj detských monitorov rovnakého typu). 
 
Začnite na vysielačke: 

1. Hlavné tlačidlo              2. Pokračujte stlačením      3. Zapnite hlavné tlačidlo     4. Zelená ikona  

    v polohe OFF.                 tlačidla pre zvýšenie           do polohy ON (-).                napájania bliká. 

                                                       hlasitosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Opakujte rovnaké operácie na prijímači. 
6. Na detskej jednotke stlačte tlačidlo s lampičkou na prednej strane. Zaznie pípnutie. 
7. Na oboch jednotkách prestanú blikať zelené diódy.  
Gratulujeme! Spárovanie bolo nastavené. 
 

FUNKCIE PRÍSTROJA 
 

A. NOČNÉ SVETLO NASTAVENIE JASU + VOX   B. HLASITOSŤ PRIJÍMAČA 

ODSTRÁNENIE PORÚCH 

 

 

 

 

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

Problém Možné príčiny Riešenie 

Žiadny zvuk v prijímači 

• Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. 

• Sieťový adaptér nie je správne 
pripojený k vysielaču. 

• Mód VOX je aktivovaný. 

• Batéria je vybitá. 

• Zosilnite hlasitosť prijímača. 
• Skontrolujte zapojenie. 
• Stlačte nejaký gombík pre    

    aktiváciu displeja. 

• Nabite prijímač. 

Vysielačka nepretržite vysiela 
• Citlivosť módu VOX je príliš 

vysoká. 
• Znížte citlivosť módu Vox (2). 

Zvukový alarm je trvalo 
aktivovaný 

• Batérie vysielačky sú vybité. 

• Vzdialenosť medzi vysielačkou a 
prijímačom je príliš veľká. 

• Dobite batériu pomocou 
sieťového adaptéra. 

• Vymeňte batérie alebo použite 

sieťový adaptér. 
 

Signál slabej batérie 
nezhasína 

• Batérie sú vybité. 
• Batéria je poškodená. 

• Dobite batériu pomocou 
sieťového adaptéra (prijímač). 

• Vymeňte batérie alebo použite 
sieťový adaptér (vysielačka). 

• Vymeňte batériu za novú. 

Dobitá batéria vydrží krátku 
dobu 

• Nočné svetlo je nepretržite 
zapnuté. 

• Funkcia vibračný signál je 
aktivovaná. 

• Vypnite lampičku alebo ju 
nastavte na VOX. 

• Vypnite funkciu vibračný signál 

Komunikácia je často 
prerušovaná 

• Vysielačka je umiestnená v 
blízkosti elektrických 
spotrebičov. 

• Monitor je pripojený k 
predlžovacím káblu. 

• Odstráňte elektrické spotrebiče 
alebo umiestnite vysielačku ďalej 
od zdrojov rušivých signálov, alebo 
zopakujete proces pripojenia / 
konexie. 

• Nepripájajte monitor k 
predlžovacímu káblu. 

Dosah vysielačky je príliš 
krátky 

• Medzi jednotkami je veľa 
kovových štruktúr. 

• Batérie vysielačky sú vybité. 

• Premiestnite vysielačku alebo 
prijímač. 

• Vymeňte batérie alebo použite 
sieťový adaptér. 

zástrčka 

nie je 

súčasťou 


