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Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете 

внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща 

употреба. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:  

Да предотвратите пожар или ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ 

УДАР И РИСК  

FIRE POWER SOURCE Използвайте доставя само с този 

играя. 

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар, не 

отстраняват кабинет.  

Не са открити части, които могат да бъдат поправени от 

потребителя. Консултирайте се с оторизирана ремонтна 

работилница. 

 

ВНИМАНИЕ! 

  

Съществува риск от токов 

удар, не отваряйте кутията! 
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1. Предупреждения  

• За да се избегне неправилната употреба на продукта, моля, 

прочетете това ръководство, преди пускането му в експлоатация.  

• За вашата безопасност, моля използвайте само захранващи 

адаптери, предоставени в пакета (производителят не носи 

отговорност за загуби, причинени от използването на други 

хранилки).  

• Използвайте подходящи захранващи адаптери отводи в пакета.  

• Не използвайте батерията повече от посочения период.  

• Не слагайте друг кабел към адаптера за захранване. 

 

2.  Характеристики 

  1.1. бебе единица  

   • Автоматично включване / изключване на нощна светлина  

    • Устройството за  включване / изключване  

    • 5 песни за бебешки сън  

    • Индикатор за температурата на околната среда  

     • 5, за да регулирате нивото на звука  

     • Пейджър между блоковете  

     • Индикатор за изтощена батерия 

     1.2. Майка  (родител) единица 

      • Автоматично включване / изключване на нощна светлина  

       • Устройството за включване / изключване 

       • Индикатор за температурата на околната среда  

       • 5, за да регулирате нивото на звука  

       • температура на околната среда висока / ниска аларма 

        • температура настройте за обхват на алармата 

        • Алармата ако температурата е твърде ниска или твърде 

висока  

        • Функция за наблюдение  
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         • Индикатор за зареждане на батерията и индикатор за 

изтощена батерия 

 

3. Пакетът съдържа  

• Едно „дете” устройство  

• A-майка (единица родител). 

• адаптер 2 мощност 5V  

• Ръководство за потребителя на румънски 

     4.   Описание 

1.1 Майка  (родител) единица 

 

 Функционални бутони: 

 

Бутон  Функция  

Меню  

/OK 

Меню Настройки за достъп или натиснете кратко, за да 

потвърдите избора в менюто. 
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мощност В режим на готовност, натиснете този бутон за 3 секунди, за да 

включите / изключите устройството 

Звук + Увеличете силата на звука или да се движите нагоре през 

опциите на менюто 

Звук  - Намалете силата на звука или да се движите надолу през 

опциите на менюто 

Реч Натиснете и задръжте, за да говорите в бебето единица 

Музика  Възпроизвеждане / стоп музика 

NL Старт / стоп / автоматично нощно осветление 
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1.2  Единица  дете 

 

 

Бутон  Функция  

Меню  /OK Меню Настройки за достъп или натиснете кратко, за да 

потвърдите избора в менюто. 

Включване/ 

изключване 

В режим на готовност, натиснете този бутон за 3 секунди, за да 

включите / изключите единица 

Звук+ Увеличете силата на звука или да се движите нагоре през 

опциите на менюто 

Звук - Намалете силата на звука или да се движите надолу през 
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опциите на менюто 

Реч Натиснете и задръжте, за да говорим в бебето единица 

Музика  Възпроизвеждане / стоп музика 

NL Старт / стоп / автоматично нощно осветление 

Връщане 

обратно 

Връщане към предишното меню 

Свързване Кратко натиснете, за да се обадя на родителското устройство. 

Натиснете в продължение на 7 секунди, за да се свържат двете 

устройства. 
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5. Характеристиките   на продукта 

1.1. Включване / изключване нощна светлина 

 

 

 Накратко натискане на [NL] на единица родител / детето ще включите / 

изключите нощната светлината или ще я създадете автоматично. 

 

 Ако нощната светлината се е настройла автоматично на екраните на 

двете устройства ще бъде написано "VOX".  VOX(глас)  функция ще се 

превърне в нощна светлината, когато нивото на звука максимален праг. 

 Когато нощната светлината е активирана на дисплея, се показва 

изображение на крушка. 

1.2. Реч функция в родителското устройство бебе единица 

 

В режим на монитор, натискане и задържане на 

бутона [TALK] на родителското устройство, 

което ще бъде чут да говори в бебето единица.  

Освобождаване на бутона, устройството ще се 

върне в режим на наблюдение. 
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1.3   Pегулиране силата на звука 

 
 

По време на разговор между звената за силата на звука може да се 

регулира с помощта на [Vol +] и [Vol-]. Има пет нива на настройка на силата 

на звука при двете устойства. 

 

1.4. Стариране на устройството 

Поставяне 3 AAA батерии в устройството за 

бебето или свързващ захранващ адаптер мощност 

порта за 5V от него, след като го поставите в 

гнездото, ще ви позволи да стартирате уреда чрез 

натискане на бутона за 3 секунди [POWER]. При 

стартиране, на дисплея на бебето ще изглежда 

като на снимката.  

Поставяне на батерията в родителското устройство 

или свързване на захранващ адаптер мощност 

порта за 5V от него, след като го поставите в 

гнездото, ще ви позволи да стартирате уреда чрез 

натискане на бутона за 3 секунди [POWER]. При стартиране, единичната 

екрана родител ще изглежда като картинката по-горе. 
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 Ако родителското устройство е комбиниран с 

устройството за бебето, или алфа извън обхват (до 

300m) на екрана ще се появи: 

Веднъж регистриран бебе единица, родителското 

устройство ще влезе в режим на монитор. Екраните и 

на двете усторйства ще бъдат показани следващата 

(температура 30 ° C на околната среда в 

помещението е мястото, където устройството за 

бебето): 

1.5. Настройките за чувствителност на микрофона 

Можете да настроите звука, получен в устройството за бебето на 

желаното ниво. Ако чувствителността е настроена на максимум, 

родителското устройство ще бъде в състояние да чуе дишането на бебето, 

дори и ако не е достатъчно силен. Можете да променяте чувствителността 

на микрофона, само ако две единици, родител и дете, са свързани. 

 

Процедура (в режим на готовност):  

• Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "SENS"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете желаното ниво на 

чувствителност (от 1-4)  

• Натиснете [Menu], за да потвърдите.  

 

Забележка: 1 = минимална чувствителност  

                     4 = максималната чувствителност 

Когато чувствителността е настроена на максимална, устройството ще 

консумира повече енергия, защото тя е в постоянно състояние на 

предаване. 
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1.6 . Настройки песен 

 

   Процедура (в режим на готовност): 

• Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "песента"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете желаната песен 

(от 1-5)  

• Натиснете [Menu], за да потвърдите. 

 

1.7  Включване / стопиране песен бебе спи бебето единица 

В режим на готовност, натиснете [Music] на устройството за бебето, 

за да пуснете песен, и след това натиснете бутона [VOL +] или 

[Vol-], за да регулирате силата на звука. Натискането на бутона 

отново [Music] ще спре песента.  

Ако бебето заспал на песента на екрани двете устройства ще 

покажат камбана. 

 

1.8 Включване / стопиране песен бебето спи в родителското 

устройство 

В режим на готовност, натиснете [Music] на устройството за бебето, 

за стартиране на песен, и след това натиснете бутона [VOL +] или 

[Vol-], за да регулирате силата на звука. Натискането на бутона 

отново [Music] и песента ще спре да свири. 

1.9 Престани да си играеш на бебето песен заспал 

Когато родителите си легнат, песента за детето им може да се спре 

музиката по всяко време чрез натискане на [Music] на устройството майка и 

бебето.  

Също така, при натискане на [Talk] на родителското устройство да говори с 

детето песента за лягане ще спре. 
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Настройка на температура 

 

Задайте формат на температура на екран 

 

 

Процедура (в режим на готовност): 

• Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто 

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "CE_FA"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "парцелите" и "Fahr" 

(по Целзий или по Фаренхайт)  

• Натиснете [Menu], за да потвърдите. 

 

Задайте известие за температура за включване / 

изключване

 

Процедура (в режим на готовност): 

• Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "сигнал"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "ON" или "OFF" (или 
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изключване)  

• Натиснете [Menu], за да потвърдите. 

 

Бдителен термостатичен 

Ако стайна температура на стаята на бебето е по-висока от 

максималната, ще се чуе в алармен сигнал на високоговорителя в 

продължение на 45 секунди. След този период, звукът ще спре, но 

продължи да се включва на всеки 10 секунди или на всеки пет минути.  

Същото ще се случи, ако стайна температура на бебешката стая спадне под 

определената долната граница .  

По време на алармения звук, натиснете [Vol-] за 3 секунди, за да изключите 

алармата. 

 

 

 

Задайте желаните температурни 

граници

 
За да зададете максималната и минималната температура в детската 

стая, следвайте тези стъпки:  

• Натиснете [MENU] бутона два пъти, за да влезете в менюто  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "MET"  

• Натиснете отново [Меню]  

• Натиснете бутона [VOL +] или [Vol-], за да изберете "RANGE"  

• Натиснете отново [Меню] 

  Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да изберете "Tepha" или "Teplo" 

(максимална или минимална температура) 

 

 

Ако изберете "Tepha" екран ще се появи, както е 

показано по-долу. Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да 

настроите максималната температура. 
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Ако изберете "Teplo" екран ще се появи, както е показано по-долу. 

Натиснете [VOL +] или [Vol-], за да настроите минималната температура. 

Забележка: Ако температурата в помещението се повиши над 

максималната температура, разположен на дисплея на родителското 

устройство ще покаже "H" и ще свети прекъснато.  

Ако стайната температура се повиши над максималната температура, 

разположен на дисплея на родителското устройство ще покаже "L" и ще 

свети прекъснато. 

1.10 Освно покритие 

Когато родителското устройство и устройството е твърде далеч от 

дете можеше да се чуе звук, който обявява присъствието си извън зоната 

на покритие и иконата на антената ще започне да мига на екрана. 

1.11 Съвпадение на единици 

          За сдвояване на детето единица родителят трябва да натиснете в 

продължение на 7 секунди [страница] в устройството за бебето, а след това 

натиснете бутона [Menu] бутона на родителското устройство, последвана от 

[VOL +] или [Vol-] бутона, за да изберете "REG", а след това отново [Menu] 

бутона за да потвърдите. 

1.12 Пейджър  функция 

Натиснете [Page] на устройството за бебето, пейджъра ще издава 

звуков сигнал и на дисплея "на страница" мига на екрана.  

Натиснете [Page] или всяко дете butonu единицата, за да изключите тази 

функция.  

Ако родителското устройство не отговори в срок от 60 секунди, уредът ще 

спре автоматично функция дете пейджър. 

1.13 Изтриване единици в единица ingeristrate родител дете 

      За да изтриете единици майки свързана с дете единица, натиснете 

[Page] от дете единица за 7 секунди, за да влезете в режим на запис, се 

потвърждава с тон, след това натиснете бутона [страница] 7 пъти. 

Потвърдете изтриването ще бъде посочен от мигащи светодиоди за 200ms. 
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1.14 Индикатор за изтощена батерия 

Бебе  единица  

Когато адаптерът на захранване не е свързан, на дисплея ще се появи 

индикаторът на батерията. Ако бебето е комбиниран с родител единица, 

статус бебе акумулаторен блок се показва на екрана единица родител.  

Когато детето единичната батерията е ниско, иконата на батерията ще мига 

на екрана и тя ще предупредим звукови сигнала на всеки 10 секунди. 

 

Родителска единица  

Ако се открие родителското устройство за източване на батерията, тя ще 

предупредим звукови сигнала и на екрана ще се покаже иконата за 

изтощена батерия мига. 

1.16Зареждане  на батерията 
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