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Inštalačná príručka kamery Owlet Cam
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Začíname

Stiahnite si aplikáciu Owlet.

Zapojte kameru, postupujte podľa 
pokynov aplikácie a spárujte ju          
s účtom Owlet.

Keď aplikáciu Owlet máte už 
stiahnutú, kliknite na kartu Účet       
a pridajte nové zariadenie.

SK

Majte prosím na pamäti, že kamera 
umožňuje prenos obrazu a zvuku 
prostredníctvom zabezpečenej         
a zašifrovanej Wi-Fi siete.Kameru 
pripájajte iba k súkromnej sieti, 
ktorá je zabezpečená heslom.

Stavové kontrolky kamery Owlet Cam
(bliká červeno/modro) Kameru teraz môžete spárovať s aplikáciou.

(svieti červeno) Používateľ streamuje prostredníctvom aplikácie.

(bliká modro) Kamera sa pripája k Wi-Fi sieti.

(svieti modro) Kamera je pripojená k internetu. Aplikácia nestreamuje.
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Zvoľte požadovaný záber

Kameru a všetky káble umiestnite do 
vzdialenosti 1 m od okraja postieľky.Káble 
vo vzdialenosti do 1 m od okraja postieľky 
by mali byť zakryté.

Kameru môžete inštalovať dvoma spôsobmi:

1 Magnetickú základňu s kamerou 
postavte na rovný povrch                  
a nastavte požadovaný uhol 
sklonu.

2 Ak chcete zaberať detskú 
postieľku alebo celú izbu z vtáčej 
perspektívy, základňu použite 
ako nástenný držiak a kameru 
pripevnite na stenu nad detskú 
postieľku.

Ďalšie kroky vás povedú montážou 
kamery na stenu nad postieľkou.

Môžete si pustiť naše inštalačné video, 
ktoré nájdete na webovej stránke 
support.owletcare.com.
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Čo nájdete v balení

Kamera Owlet Cam

Montážna
doska

Magnetická základňa

Meter
(nie je súčasťou balenia)

Káble s páskami Owlet*
a senzor izbovej teploty

21x káblový
chránič

18x dlhý chránič
1x koncovka

2x káblový chránič tvaru L

Napájací adaptér

Malý krížový skrutkovač
(nie je súčasťou balenia)

1x skrutka

Súprava pre pripevnenie kamery
na stenu

Náradie potrebné pre pripevnenie kamery

*Predošlé modely môžu obsahovať
organizér káblov.
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1. Zmerajte a vyznačte
príslušné vzdialenosti

Zvážte, ktorú zásuvku použiť. Zásuvka
by mala byť vo vzdialenosti aspoň   
90 cm od postieľky, aby sa v dosahu
dieťaťa nenachádzali žiadne odkryté
káble. V ďalších krokoch sa dozviete,
ako zakryť všetky káble.

Odmerajte 90 cm od hornej časti
detského matraca a na stene si vyznačte
miesto, kde bude kamera pripevnená.
Táto značka by mala byť nad stredom
postieľky, zaistíte tak optimálny
pozorovací uhol kamery.

90 cm

90 cm (6 káblových chráničov)

Umiestnenie teplotného senzora je
tiež dôležité. Teplotný senzor nájdete
na konci inteligentného kábla na
strane, ktorá sa pripája k napájaciemu
adaptéru.
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Odstráňte káblové pásky         
a odviňte kábel.

Kábel prevlečte cez otvor montážnej 
dosky a oranžovú nálepku na kábli 
zarovnajte s hornou časťou montážnej 
dosky.

2. Zarovnajte          
a pripevnite 
montážnu dosku

Otvor v strede montážnej dosky 
vyrovnajte so značkou, ktorú ste 
vyznačili na stene. Dodanou skrutkou 
pripevnite montážnu dosku k stene tak, 
aby šípky smerovali nahor.

nálepka

3. Odviňte kábel 4. Prevlečte kábel
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5. Namontujte základňu

Veľké otvory magnetickej základne 
umiestnite na výstupky na montážnej 
doske a základňu posúvajte smerom 
dolu, dokým nezacvakne na svoje 
miesto.

nálepka

Kameru pripevnite na magnetickú 
základňu. Do kamery zapojte kábel.

6. Pripevnite kameru

Oranžová nálepka by mala byť 
umiestnená tesne nad montážnou 
doskou, aby ste mali dostatočnú vôľu 
kábla pre nastavenie kamery do 
požadovaného uhla.
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7. Nainštalujte káblové chrániče

dlhý chránič

1 Odlepte samolepiacu fóliu zo
zadnej strany dlhého chrániča.

2 Kábel prevlečte cez stred dlhého
chrániča.

3 Dlhý chránič zacvaknite na spodnú
časť montážnej dosky.

4 Pevne ho pritlačte ku stene.

5 Kroky 1 až 4 zopakujte so zvyšnými
dlhými chráničmi a zakryte celú
dĺžku kábla až k zásuvke.

Káblové chrániče sa k stene prilepujú 
vysokopevnostným lepidlom.
Pri inštalácii sa neponáhľajte             
a dobre zvoľte správne umiestnenie.
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Pomocou pravého alebo ľavého 
káblového chrániča tvaru L veďte kábel 
smerom k zásuvke.

Nainštalujte ďalšie dlhé chrániče, 
dokým nebudú zakryté všetky káble 
nachádzajúce sa do 90 cm od okraja 
postieľky. Pridávajte dlhé chrániče          
a kábel zakryte až k zásuvke. Keď budete 
15 - 25 cm od zásuvky, nainštalujte 
koncovku (potom môžete prebytočný 
kábel ľahko zviazať páskou so suchým 
zipsom).

8. Káblový chránič tvaru L
káblové chrániče tvaru L

koncovka
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Kontaktné informácie pre váš región 
nájdete na

http://support.owletcare.com

Potrebujete poradiť?

Prebytočnú časť kábla zmotajte do 
voľného uzla. Káblovú pásku prevlečte 
cez prvý otvor, čím zaistíte hornú časť 
uzla. Logo Owlet by malo smerovať 
von. Káblovú pásku prevlečte cez druhý 
otvor, čím pripevníte spodnú časť uzla 
k hornej časti (uzol by teraz mal vyzerať 
ako mašľa). Zaistite zostávajúcu časť 
pásky.

Keď dobre omotáte prebytočnú časť 
kábla, napájací kábel pripojte                   
k napájaciemu adaptéru a zapojte ho 
do zásuvky.

Hotovo! Teraz môžete pomocou 
aplikácie nastaviť uhol kamery, dokým 
nedosiahnete požadovaný záber.

9. Prebytočnú časť kábla zaistite páskou 
so suchým zipsom
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V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej 
záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za 
vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa 
časti 15 pravidiel FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú 
ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto 
zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať 
vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované                   
a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú 
komunikáciu.

VYHLÁSENIE O ZHODE S OEEZ
Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky 
smernice 2014/19/EÚ o odpadových elektrických 
a elektronických zariadeniach (OEEZ).                      
Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov 
Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii 
nájdete na našich webových stránkach.

VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že kamera Owlet 
Cam je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.Úplné znenie 
Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej 
webovej stránke: https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-
compliance.

FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON
2 412-2 472 MHz (výstupný výkon 0,0249 W)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje 
bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, 
vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha 
nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať 
každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 
nežiaducu činnosť zariadenia.

Deti by sa mohli do káblov zamotať a UŠKRTIŤ SA. Ak výrobok 
používate do 90 cm od postieľky, vždy používajte káblové 
chrániče. Pred každým použitím skontrolujte, či kábel nie je 
voľne prístupný dieťaťu. Keď je káblový chránič akokoľvek 
poškodený, výrobok okamžite prestaňte používať. Neodstraňujte 
štítok z kábla ani z káblového chrániča.

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo uškrtenia!

SK Varovanie / Dôležité bezpečnostné informácie

• VAROVANIE: Kamera Owlet Cam nie je zdravotnícka 
pomôcka. Nie je určená na používanie ako zdravotnícka 
pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. 
Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrenie, 
zmierňovanie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani 
zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo 
úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.
• Iba pre použitie v interiéri. Aby ste znížili riziko požiaru      
a úrazu elektrickým prúdom, NEVYSTAVUJTE tento výrobok 
vode ani vlhkosti. Kameru NEPOUŽÍVAJTE blízko vody (napr. 
vane, umývadla a pod.), ani ju neponárajte do vody.
• Použitie kamery by nemalo nahrádzať riadny dohľad 
dospelej osoby/rodičov. V pravidelných intervaloch dieťa 
kontrolujte, pretože kamera nedokáže upozorniť na tichú 
činnosť dieťaťa.
• NIKDY sa výrobok nepokúšajte rozoberať. Vystavujete sa 
nebezpečenstvu a zanikne vám záruka.
Používateľ by sa nemal pokúšať o servis ani opravu kamery.
• Používajte iba adaptér dodaný s týmto výrobkom. 
Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môže výrobok 
vážne poškodiť.
• Aby ste zabránili zamotaniu a prehriatiu, NEPOUŽÍVAJTE 
predlžovacie káble.
• Adaptér môže byť počas činnosti zariadenia mierne teplý 
na dotyk. To je úplne normálne.
Skontrolujte, či kryty zásuviek v stene nie sú neobvykle 
horúce na dotyk.

• Skontrolujte, či kryty zásuviek nie sú neobvykle horúce na 
dotyk. Ak áno, káble z týchto zásuviek okamžite odpojte. 
Skontrolujte, či všetky zásuvkové spojenia sú v dobrom stave, 
aby sa adaptér neuvoľnil alebo aby neboli odhalené káble. 
Požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval, či 
nie sú odhalené žiadne káble.
• Adaptér/zástrčku NEUMIESTŇUJTE pod okno, kde by 
na ne mohlo šliapnuť alebo dosiahnuť dieťa ako na 
potenciálne nebezpečnú časť inštalácie.
• Montáž výrobku môžu robiť iba dospelé osoby. Pri 
montáži udržujte malé časti výrobku mimo dosahu detí. Pri 
rozbaľovaní výrobku buďte veľmi opatrní.
• Tento výrobok nie je hračka. NEDOVOĽTE deťom, aby sa 
s ním hrali.
• Kamera používa šifrovaný prenos na frekvenciách                 
v súlade s požiadavkami stanovenými FCC. Wi-Fi router vždy 
zabezpečte heslom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• VENTILÁCIA: NEBLOKUJTE vetracie otvory 
výrobku.Výrobok NEUMIESTŇUJTE na posteľ, pohovku, 
koberec ani podobný povrch.Výrobok NEUMIESTŇUJTE 
na poličku knižnice ani na skrinky, lebo by mohlo byť 
obmedzené prúdenie vzduchu.
• ZDROJE TEPLA: Kamera by mala byť umiestnená mimo 
dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, výhrevné telesá, 
kachle a iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo. Výrobok 
udržujte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
• OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA: Napájací kábel by mal 
byť vedený tak, aby na neho nikto nešliapol a aby nebol 
priškripnutý predmetmi. Zvláštnu pozornosť venujte časti 
kábla pri zástrčke a na mieste, kde vychádza z kamery.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA
• Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdo stojí. 
Informácie o našich zárukách nájdete na webovej stránke: 
https://owletcare.com/pages/warranty.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC
• Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne 
neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, 
môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie 
tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a 
D864148.Prebieha konanie o udelení 
ďalších patentov.

Vyrobené v Číne.



Informácie o obmedzenej záruke a zrieknutí 
sa zodpovednosti
Obmedzená záruka | Zrieknutie sa zodpovednosti a príslušnosť súdu

OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Owlet zaručuje, že inteligentná ponožka Smart Sock™ 2 od Owlet nebude pri bežnom používaní 

a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu jedného (1) roku od dátumu nákupu, ktorý je 

uvedený na doklade o nákupe. Táto obmedzená záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu tejto 

inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet.

Spoločnosť Owlet môže podľa svojho uváženia nekvalitnú inteligentnú pokožku Smart Sock 2 od Owlet alebo 

jej chybný diel (chybné diely) opraviť alebo vymeniť v súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky. Pre 

náhradný výrobok platí záruka iba do konca platnej záručnej lehoty pôvodného výrobku. Táto obmedzená 

záruka neplatí v prípadoch, keď bol detský monitor Owlet poškodený následkom nesprávneho používania, 

úprav alebo nesprávnej údržby. Táto obmedzená záruka je jedinou zárukou pre inteligentnú ponožku Smart 

Sock 2 od Owlet. Nikto nemá právo poskytovať v mene spoločnosti Owlet žiadnu inú záruku. Niektoré štáty 

neumožňujú obmedziť dobu trvania implicitnej záruky alebo vylúčiť náhodné alebo následné škody, takže 

tieto obmedzenia a vylúčenia pre vás nemusia platiť. Táto obmedzená záruka vám zaručuje určité zákonné 

práva a v závislosti od zákonov vášho štátu môžete mať zaručené aj ďalšie práva.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet a aplikácia Owlet majú slúžiť ako

pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad

alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospelej osoby.

Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že spoločnosť

Owlet Baby Care Inc. vrátane jej zástupcov, zamestnancov, investorov a členov nenesie zodpovednosť za

žiadne straty, škody na majetku ani za zranenie osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním detského

monitora od Owlet, a to bez ohľadu na príčinu.

Inteligentná ponožka Smart Sock 2 od Owlet je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na inteligentnej

ponožke Smart Sock 2 od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskych monitorov.

Upozornenie:

■ Inteligentnú pokožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.

■ Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.

■ Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.

■ Inteligentnú pokožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.
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Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s jej 

používaním sa budú riešiť v treťom súdnom okrese Salt Lake County, štát Utah, Spojené štáty americké.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE
V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet. 

Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás 

nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletné informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke 

www.owletcare.com/setup.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho

dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!
Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, 
„POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

http://www.owletcare.com/setup


VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC

Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať
každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Ak týmto pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo

na telefónnom čísle 1 844 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA

■ INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 2 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHĽAD

DOSPELEJ OSOBY.

■ U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM

POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 2 OD OWLET

S VAŠÍM LEKÁROM.

■ VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.
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VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock 2 nie je zdravotnícka
pomôcka. 
Ponožka Smart Sock 2 od Owlet vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi
dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu.Ponožka Smart Sock 2 je určená pre novorodencov do
osemnástich (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Inteligentná ponožka
Smart Sock 2 od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentná ponožka Smart Sock 2:

■ Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej
choroby ani zranenia.

■ Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
■ Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
■ Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNÚK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre
správnu inštaláciu a používanie inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet a vysvetliť funkcie, obsluhu,
bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s inteligentnou ponožkou Smart Sock 2 od Owlet. Je
nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto inteligentnú ponožku Smart Sock 2 používať alebo nastavovať,
si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet
správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

■ ZÁKLADŇU VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ

POSTIEĽKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENAŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť
k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom
prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom
pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje,
využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú
komunikáciu.
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Riešenie problémov
Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém Príčiny Riešenie
■ Základňa nie je zapnutá.

■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2.

■ Základňa je mimo dosahu.

■ Základňu zapojte do zásuvky.

■  Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte 
v založení vášho účtu v aplikácii.

■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.

■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok
Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo).

■ Možno máte skrytý router.

Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť).

■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support.

■ Nesprávne heslo

■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.

■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.

■ Skontrolujte heslo k vašej sieti.

■  Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odneste späť do detskej izby.

■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti.

■ Resetujte váš Wi-Fi router.

■ Prebieha aktualizácia softvéru. ■  Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.

■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.

■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“

■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.

■  Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova
pokúsite spárovať váš účet Owlet.

■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo na telefónnom čísle +1 (844) 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

Na všeobecné otázky vám radi odpovieme na našom chate owletcare.com/chat.
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■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť
inteligentnej ponožky Smart Sock 2.

■ V aplikácii Owlet nevidím našu
domácu Wi-Fi sieť.

■ Základňu nejde pripojiť k domácej 
Wi-Fi sieti.

■ Základňa po odpojení inteligentnej
ponožky Smart Sock svieti bielo.

■ Základňu nejde spárovať s mojím
účtom Owlet.

■ 
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Alarmy

Problém Príčiny Riešenie
■ Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock.

■  Slabá alebo vybitá batéria

■ Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej  ponožke Smart Sock.

■  Zmeňte polohu bábätka alebo zvážte, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnete monitorovanie.

■ Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.

■ Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia

■  Nízka hladina kyslíka

■  Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke.

■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za malíčkom.

■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. 
Môže sa zbytočne spustiť alarm.)

■  Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.

■  Zvážte, či nepoužijete inú veľkosť látkovej ponožky.

■  Problémy so získavaním údajov

■  Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená.

■  Svetlo v miestnosti je príliš jasné.

■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za malíčkom.
■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje 

a môže sa zbytočne spustiť alarm).
■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.
■ Stlmte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém Príčiny Riešenie
■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.

■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.

■ Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia).

■ Resetujte váš Wi-Fi router.

■ Inteligentná ponožka Smart Sock 
sa nenabíja.

■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená.

■ Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie.

■  Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikať.

■ Vypnite a znova zapnite elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.

■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje.

■ Bábätko príliš pohybuje nožičkou.

■ Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock

■ Zle padnúca látková ponožka

■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky.

■ Dieťa nedávajte do kolísky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia.

■ Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená.

■ Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.
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■ Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie
medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne 
stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod.

■ Základňa bliká modro a pípa.

■ Základňa bliká červeno a pípa.

■ Základňa bliká žlto a pípa.

■ Základňa nie je pripojená k internetu.

■ Namiesto údajov o pulzovej
frekvencii a hladine kyslíka vidno
pomlčky.



Tipy pre zdravé prostredie počas spánku
Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

■  Bábätko by malo byť v postieľke samo a ležať na chrbte. Spanie

na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.

■  Pre bábätko kúpte postieľku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné

normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postieľky dobre pasuje

a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.

■  Do postieľky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo

čechraním prevzdušnené predmety. To znamená vankúše, deky,

prikrývky, ochranné obloženie do detskej postieľky, plyšáky,

hračky a všetky mäkké predmety.

■  Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá
sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko
udrží v teple a bezpečí.

■  S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo

spať v samostatnej postieľke blízko vašej postele. Bude tak      

v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo          

s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne

fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.

■  Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na

pohovke alebo v kresle.

■  Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. 
v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na
vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne            
a podobných predmetoch.

■  Nepoužívajte vankúše, polohovacie kliny ani fixačné podložky

na podopretie bábätka, udržanie bábätka na chrbte alebo aby

ste mu zabránili v otočení.

■  Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätku obliekajte

ľahké pyžamko a v miestnosti udržujte teplotu, ktorá je príjemná

pre ľahko oblečeného dospelého.

■  Zvážte, či bábätku počas odpoludňajšieho a večerného spánku
nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov,
až si zvyknú na dojčenie.

■  O týchto zásadách bezpečného spánku poučte  všetkých, ktorí 

sa budú o bábätko starať!
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