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Stručný prehľad
Výstražný indikátor (displej + zvuk)

SET tlačidlo pre stíšenie, alebo spárovanie

Displej jednotka

Spínacia podložka
(umiestňuje sa pod čalúnenie detskej autosedačky)

Ako zariadenie používať
1. Ak posadíte dieťa do autosedačky pred zapnutím zapaľovania:

Vložte Spínačovú podložku pod
čalúnenie detskej autosedačky

Posaďte dieťa do sedačky a 
zaistite bezpečnostný pás

Vložte Displej jednotku do cigareto-
vého zapaľovača umiestneného v 
blízkosti vodiča
(tlačidlo SET nestláčajte)



Ako zariadenie používať

Zapnite zapaľovanie Displej jednotka pípne,
Ikona má Zelenú farbu

Systém detskú autosedačku
monitoruje

2. Ak posadíte dieťa do autosedačky po zapnutí zapaľovania

Vložte Spínačovú podložku pod
čalúnenie detskej autosedačky

Posaďte dieťa do autosedačky a
riadne zaistite bezpečnostný pás

Zapnite zapaľovanieVložte Displej jednotku do ciga-
retového zapaľovača v blízkosti 
vodiča (tlačidlo SET nestláčajte)

Ikona má Zelenú farbu Displej jednotka pípne, hneď
ako systém začne monitorovať



Ako zariadenie používať
3. Ak dieťa vstane zo sedačky počas jazdy:

Dieťa opustilo autosedačku
(vstalo, alebo nesedí)

Displej pípne 3x, ikona má
Červenú farbu

Posaďte dieťa opäť do auto-
sedačky (spínacia podložka
sa zapne)

Displej má znovu Zelenú
farbu

4. Ak dieťa zostane sedieť v sedačke po vypnutí zapaľovania:

Vypli ste zapaľovanie, chcete
opustiť vozidlo

Dieťa zostalo sedieť v sedačke Displej jednotka upozorňuje,
pípa 20 sekúnd a displej bliká 
Červená / Zelená



Ako zariadenie používať
5. Autosedačka nie je do 15 min po zapnutí zapaľovania obsadená:

Zapli ste zapaľovanie Ikona na displeji má
Zelenú farbu

Detská autosedačka nie je
obsadená ani do 15 min

Vypli ste zapaľovanie Displej sa automaticky
vypne

6. Autosedačka nie je obsadená ani po15 min po zapnutí zapaľovania:

Zapli ste zapaľovanie Ikona na displeji má
Zelenú farbu

Detská autosedačka nie je
obsadená ani po15 min



Ako zariadenie používať

Displej sa uspí, má 
Žltú farbu

Posaďte dieťa do sedačky
a zaistite bezpečnostný pás

Displej má Zelenú farbu,
pípne 2 krát, monitoruje
autosedačku

Nastavenie zvukovej signalizácie
Po zapnutí zapaľovania systém automaticky monitoruje Spínačovú podložku vloženú v detskej
sedačke. Od výroby je zvuková signalizácia zapnutá. Podržte tlačidlo SET na 3 sekundy, displej pípne
2 krát - čo znamená že zvuk je vypnutý, ak pípne len 1 krát - zvuk je zapnutý.

Zvuk zapnutý Zvuk vypnutý

Poznámka:
1. Ak dieťa zostane na sedačke po vypnutí zapaľovania, výstražný zvukový signál automaticky 
    zaznie napriek tomu, že je inak zvuk vypnutý (z bezpečnostných dôvodov).
2. Po každom vypnutí a zapnutí zapaľovania je zvuk znovu zapnutý.



Spárovanie spínacej podložky
(podložka je od výroby už spárovaná)

Zapnite zapaľovanie Displej má Zelenú
farbu

Stlačte tlačidlo SET
5 krát za sebou

Displej má Žltú
farbu a pípne 1x

Stlačte a podržte Spínaciu
podložku 2 sekundy

Displejová jednotka potvrdí
spárovanie pípnutím 2 krát 
a ikona má Zelenú farbu

Upozornenie na nízky stav batérie
Systém monitoruje Spínaciu podložku v autosedačke a ak poklesne napätie jej batérie, displej po 
ubehnutí 5 minút 5 krát pípne. Potom systém pracuje ďalej normálne (iba ak je napätie batérie ešte
dostatočné).

Poznámka:
1. Ak batéria nie je po prvom upozornení vymenená, displej akusticky upozorní rovnakým spôsobom 
vždy po zapnutí zapaľovania. 
2. Ak monitorovaná sedačka nie je obsadená, displej na nízke napätie batérie neupozorní.
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Parametre
Displejová jednotka

Spínačová podložka

Pracovná frekvencia

Skladovacia teplota

Pracovná teplota

Pracovný prúd 
Pracovná frekvencia
Pracovné napätie 

USB Výstup
Skladovacia teplota
Pracovná teplota

Pracovné napätie

Rozsah hmotnosti dieťaťa
Sila na stlačenie tlačidla

5

Často kladené otázky
1. Displej sa nerozsvieti
     - displej je poškodený
     - nie je zapnuté zapaľovanie vzidla

2. Po vypnutí zapaľovania dieťa už nie je v sedačke, ale displej stále svieti
     - zariadenie nie je možné použiť vo vozidlách ktoré majú v cigaretovom slote trvalé napájanie

3. Spínacia podložka nefunguje
     - je nízke napätie batérie podložky, vymenťe podložku
     - displejová jednotka a spínacia podložka nie sú spárované

4. Displejová jednotka neupozorní ak je dieťa zabudnuté v sedačke po vypnutí zapaľovania
     - Displejová jednotka nie je riadne zasunutá v cigaretovom slote

5. Po zapnutí zapaľovania a posadení dieťaťa do sedačky displej svieti na žlto
     - displejová jednotka a spínacia podložka nie sú spárované



Prehlásenie

Poznámky

CE Upozornenie

1. Tento systém bol navrhnutý pripomenúť vodičovi, že dieťa stále sedí v detskej
     sedačke. Nezabudnite prosím svoje dieťa v aute z ktorého vystupujete.
2. Výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za žiadnu nehodu ktorá sa môže stať.
3. Pred použitím systému si pozorne prečítajte tento návod

- uistite sa že Vaše dieťa má hmotnosť od 5kg do 36kg aby bolo možné toto zariadenie 
  použiť
- pred použitím v prevádzke je nevyhnutné vhodne umiestniť Spínaciu podložku a systém 
  otestovať s Vaším dieťaťom, aby sa spínač v podložke spoľahlivo zapol vždy po posadení 
  dieťaťa do sedačky
- systém nie je vhodný pre vozidlá s elektrickým pohonom
- systém nie je vhodný pre vozidlá pri ktorých je v cigaretovom slote trvalé napätie (napätie aj
  po vypnutí zapaľovania)
- riadne dbajte na bezpečnosť Vášho dieťaťa a ak Vás displej upozorní, skontrolujte sedačku v 
  ktorej je spínacia podložka umiestnená
- upozornite aj ďalšie blízke osoby na fungovanie systému monitorovania detskej sedačky
- ak Spínacia podložka nefunguje, vymenťe ju (kontaktujte predajcu)

 
Výrobca STEELMATE CO., LTD. deklaruje že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami 
nariadenia 2014/53/EU.



Toto zariadenie bolo vyvinuté a testované v súlade s požiadavkami na digitálne 
zariadenia triedy B, podľa časti 15 FCC pravidiel. Tieto požiadavky sú stanovené pre 
predchádzanie škodlivému rušeniu v obytných zónach. Zariadenie generuje, používa 
a môže vysielat rádiofrekvencie a ak nie je inštalované v súlade s návodom, môže spôsobit 
škodlivé rušenie rádio komunikačných vĺn.

Každopádne výrobca/predajca negarantuje že sa rušenie v niektorých špecických inštaláciách 
nevyskytne. Ak sa stane, že zariadenie bude rušit rádiové, alebo televízne vysielanie, a dá sa to 
vyriešit vypnutím a zapnutím tohto zariadenia, potom odporúčame aby užívateľ skúsil 
odstránit rušenie jedným z týchto spôsobov:

- zmeniť natočenie, alebo umiestnenie antény príjmača/TV
- zväčšiť vzdialenosť umiestnenia zariadenia a TV
- pripojiť zariadenie k výstupu okruhu, ktorý je iný
  ako ten na ktorý je pripojený príjmač/TV
- konzultovať so skúseným rádio/TV technikom

FCC Upozornenie


