
MANUAL DE UTILIZARE

AUDIO BABY MONITOR PNI B5000

WIRELESS SI DUPLEX
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Instructiuni:

Acest Baby Monitor a fost creat pentru a va ajuta sa va supravegheati 

copilul si nu poate fi folosit sub nicio forma ca un dispozitiv care poate 

inlocui grija unui adult.
Acest Baby Monitor este un sistem portabil de monitorizare cu 

urmatoarele caracteristici:
- Transmisie digitala wireless 2.4 Ghz
- Sensibilitate ridicata
- Functie de activare vocala, pentru economisire energie
- Alimentare: 3 baterii AAA 1.5V alkaline pentru fiecare unitate (bateriile nu 

sunt incluse in pachet)
- 2 adaptori alimentare (pentru ambele unitati)
- Acoperire maxim 400 m in camp deschis
Pozitionati emitatorul la o distanta de 1,5 - 2 m fata de copil
Prezenta unei cleme pe spatele receptorului, plus functionarea pe baterii 

determina portabilitatea acestui aparat.
Dispozitivul are 32 de canale pentru a evita interferentele (FHSS). Astfel, 

se obtine un sunet cat mai clar si curat posibil.

Instructiuni de siguranta:
Pentru siguranta dumneavoastra, folositi adaptorii pentru alimentare 

prevazuti in pachet. (Producatorul nu este responsabil pentru 

consecintele folosirii necorespunzatoare a altor adaptoare pentru 

alimentarea la curent.)
Pentru a reduce riscul de foc sau soc electric, nu expuneti acest Baby 

Monitor la precipitatii sau umezeala.
Conectati aparatul la o sursa AC accesibila. Daca observati o functionare 

defectuoasa a dispozitivului, deconectati-l imediat de la sursa de curent.
NU deschideti carcasa dispozitivlui pentru a evita riscul de soc electric.
Pentru service, adresati-va doar personalului calificat, consultand 

certificatul de garantie.
NU folositi adaptori pentru alimentare defecti.
Evitati contactul dintre stecherul adaptorului cu materiale conductoare, 

cum ar fi, de exemplu, inelele.

Avertismente:
Daca nu este folosita in mod corespunzator, bateria poate exploda.
Nu dezasamblati si nu aruncati in foc bateriile.
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1. Antena

2. LED alimentare dispozitiv

3. Indicator LED pentru nivel volum

4. Tasta pornire

5. Microfon 

6. Difuzor

7. Tasta apel

8. Control volum

9. Intrare DC
10. Tasta asociere dispozitiv

11. Compartiment baterii

12. Buton Reset

1

2

4

5

6

8

9

10

12

11

Pachetul contine:
- Unitate copil (1 buc.)
- Unitate parinte (1 buc.)
- Adaptor alimentare (2 buc.)
- Manual de utlizare
(Cele 6 baterii alkaline necesare functionarii dispozitivului, nu sunt 
incluse in pachet)

Descriere unitati:
Unitate parinte:

Unitate copil:



Punerea in functiune:
Conectati atat unitatea pentru copil, cat si unitatea pentru parinte la 
adaptorul pentru alimentare sau introduceti cele 6 baterii alkaline AAA 
(bateriile nu sunt incluse in pachet).
Impingeti in sus tasta pentru pornire dispozitiv. LED-urile verzi care 
confirma alimentarea dispozitivului se vor aprinde.
Pozitionati unitatea pentru copil in camera copilului, la o distanta de 
aproximativ 2 m de acesta. Parintii pot auzi vocea copilului cu ajutorul 
unitatii receptoare. Puteti regla volumul, folosind tastele de Control 
Volum. LED-urile pentru nivel volum indica nivelul sunetului emis de 
copil. Parintii pot vorbi copilului, apasand tasta Apel. Eliberand tasta 
Apel, puteti auzi din nou glasul copilului.
Tehnologia FHSS cu care sunt dotate aceste dispozitive permite o 
comunicare radio fara interferente, datorita sistemului complex de 
transmisie. 
In cazuri extreme, de exemplu, interferente puternice, semnal foarte 
slab sau pierderi complete de semnal, incercati sa schimbati canalul 
apasand butonul de Reset si Asociere dispozitiv, dupa cum este indicat 
mai jos. Cele doua unitati, cea pentru parinte si cea pentru copil vor 
cauta un canal fara interefente si vor continua sa functioneze. (Evitati 
sa faceti aceasta operatiune daca transmisia este buna)

Reset si Asociere dispozitive:
De obicei, cele doua unitati sunt bine asociate din fabrica. Asocierea 
celor doua unitati de catre utilizator poate fi necesara in situatii izolate.
Este necesara aceasta operatiune doar daca unitatea pentru parinte 
(receptorul) pierde semnalul emis de unitatea pentru copil (emitatorul).
Instructiuni:
1. Puneti in functiune cele doua unitati, folosind adaptorul pentru 
alimentare. Apasati timp de o secunda, in acelasi timp, butoanele 
pentru Reset aflate in compartimentul pentru baterii in amble unitati, 
ajuntandu-va de un ac. Ambele unitati sunt acum resetate. Imediat 
dupa aceasta operatiune trebuie sa continuati cu asocierea celor doua 
unitati.

Apasati butonul de reset
ajutandu-va de un ac, 
daca observati interferente.



2. Apasati timp de o secunda, in acelasi timp, tastele de Asociere 
unitati de pe ambele dispozitive. In momentul cand LED-urile care 
confirma functionarea incep sa clipeasca la amble unitati, inseamna ca 
cele doua dispozitive au fost asociate. Reincepe functionarea normala.

Informatii utile:
Alimetarea cu baterii, pentru ambele unitati, cea pentru copil si cea 
pentru parinte:
1. Folositi doar baterii alkaline AAA 1.5V (sunt necesare 6 baterii pentru 
ambele unitati. Bateriile nu sunt incluse in pachet.)
2. Indepartati capacul compartimentului pentru baterii, desfacand 
surubul si introduceti bateriile respectand polaritatea.
3. Puneti capacul la loc si inchideti surubul bine.
4. Aprindeti dispozitivul si verificati ca LED-ul pentru alimentare sa fie 
aprins si de culoare verde.

Alimentarea la curent:
Unitatea pentru copil poate functiona atat cu baterii, cat si prin 
alimentarea directa la o sursa de curent.
1. Introduceti adaptorul pentru alimentare la o sursa DC
2. Daca sursa DC are un buton de siguranta, asigurati-va ca e deschis
3. Aprindeti unitatea si verificati daca LED-urile pentru alimentare sunt 
aprinse si sunt de culoare verde.

Indicator de baterii descarcate si Alerta in afara razei de acoperire:
Cand bateriile sunt descarcate, LED-urile pentru alimentare ale celor 
doua unitati devin de culoare orange. In aceasta situatie trebuie  
schimbate bateriile. Daca intetionati sa folositi timp indelungat 
dispozitivul, este recomandata alimentarea la o sursa de curent.

Butoane Reset



Daca receptorul este prea departe de emitator, celor doua unitati nu vor 
functiona in mod corect. Veti auzi un sunet de alerta care indica faptul 
ca sunteti in afara zonei de acoperire. In acelasi timp, toate LED-urile 
pentru volum vor clipi intermitent. In aceasta situatie va trebui sa 
pozitionati cele doua unitati mai aproape una de alta. 
Daca receptorul este prea aproape de emitator, s-ar putea auzi un 
feedback acustic. In acest caz, ori indepartati cele doua unitati ori dati 
volumul mai incet.
Daca receptorul emite un sunet de fundal, inseamna ca bateriile sunt 
de terminate si va trebuie sa le inlocuiti. De asemenea, daca luminile 
LED sunt de culoare orange, bateriile vor trebui inlocuite.

Remedierea defectiunilor:
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Defectiune Solutie

Prezenta unui sunet de fundal 
suparator in timp ce unitatea 
functioneaza pe baterii.

Verificati daca bateriile sunt 
descarcate. Inlocuiti bateriile, 
daca luminile LED devin 
portocalii.

Brusc se intrerupe semnalul de la 
receptor. 

Daca unitatea pentru copil nu 
percepe niciun sunet, aceasta va 
inceta sa emita semnal catre 
unitatea pentru parinte. Unitatea 
pentru parinte este in modul VOX 
(mod stand by). Cand emitatorul 
percepe iarasi sunete, va 
transmite semnal catre unitatea 
recetor, punand-o din nou in 
functiune.

Semnal slab Asigurati-va ca cele doua unitati 
nu sunt in afara razei de 
acoperire. In cazuri extreme, 
puteti incerca schimbarea 
canalului, reasociind cele doua 
unitati.



Date tehnice:

Caracteristica Valoare

Unitate emitatoare Frecventa transmisie 2400MHz-2480MHz

Putere transmisie 20dBm

Raza de actiune in camp 
deschis

max. 400 m 

Temperatura de functionare 0 00 -50 C

Temperatura de depozitare 025 C

Umiditatea de functionare 20%-80％RH

Mod modulatie FHSS

Consum curent min:25mA max:125mA

Alimentare DC5V  1000mA

Unitate receptoare Frecventa transmisie 2400MHz-2480MHz

Putere transmisie 20dBm

Raza de actiune in camp 
deschis

400 m

Temperatura de functionare 0 00 -50 C

Temperatura de depozitare 025 C

Umiditatea de functionare 20%-80%RH

Mod modulatie FHSS

Iesire audio 300 mW

Consum curent min:50mA max:240mA

Alimentare DC5V  1000mA

Sensibilitate receptie -88dBm
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