
 

Manual de utilizare 
 

Audio Baby monitor 
PNI B6000 wireless 



 2 

Inainte sa conectati sau sa utilizati acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste 
instructiuni de utilizare si pastrati acest manual pentru o utilizare ulterioara. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTIE:  
 
PENTRU A PREVENI SOCURILE  ELECTRICE SI RISCUL DE 
INCENDIU NU UTILIZATI DECAT SURSA DE ALIMENTARE FURNIZATA CU 
ACEST APARAT . 

ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOC ELECTRIC NU INDEPARTATI 
CARCASA APARATULUI. 
 
NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU 
REPARATII ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT. 

ATENTIE! 

  

RISC DE SOC ELECTRIC, NU 
DESCHIDETI CARCASA 

APARATULUI 
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1. Atentionari  

• Pentru a evita utilizarea necorespunzatoare a produsului, va rugam sa cititi acest 
manual inainte de punerea acestuia in functiune. 

• Pentru siguranta dumneavoastra, va rugam sa utilizati doar adaptoarele de alimentare 
furnizate in pachet (producatorul nu este responsabil pentru nici un fel de pierdere 
datorata utilizarii altor alimentatoare). 

• Utilizati prize de alimentare corespunzatoare adaptoarelor de alimentare din colet. 
• Nu utilizati bateria mai mult decat perioada specificata. 
• Nu atingeti alti conductori de adaptorul de alimentare. 

 

2. Caracteristici principale 

1.1.  Unitate copil 

• Functie automata de pornire/oprire lumina de noapte 
• Functie de pornire/oprire unitate 
• 5 melodii pentru adormirea copilului 
• Indicator temperatura ambientala 
• 5 nivele de ajustare a volumului 
• Pager intre unitati 
• Indicator baterie scazuta 

1.2.  Unitate parinte 

• Functie automata de pornire/oprire lumina de noapte 
• Functie de pornire/oprire unitate 
• Indicator temperatura ambientala 
• 5 nivele de ajustare a volumului 
• Alarma temperatura ambientala mare/mica 
• Setare interval de temperatura pentru alarma 
• Functie de alarma in cazul unei temperaturi prea scazuta sau prea ridicata 
• Functie de monitorizare 
• Indicator incarcare baterie si baterie scazuta 

 

3. Pachetul contine 

• O unitate copil 
• O unitate parinte 
• 2 adaptoare de alimentare de 5V 
• Manual de utilizare in limba romana 
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4. Descriere unitati 

1.1.  Unitate parinte  

 
 Functii butoane: 
 
Buton Functie  
Menu/OK Accesare meniu setari sau apasati scurt pentru a confirma o selectie in interiorul 

meniului. 
Power In modul standby, apasand acest buton timp de 3 secunde, va porni/opri unitatea 
Vol + Marire volum sau navigare in sus prin optiunile din meniu 
Vol - Micsorare volum sau navigare in jos prin optiunile din meniu 
Talk Apasati si mentineti apasat pentru a vorbi in unitatea copil 
Music Redare/oprire muzica 
NL Functie pornire/oprire/auto lumina de noapte 
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1.2.  Unitate copil 

 
 

Buton Functie  
Menu/OK Accesare meniu setari sau apasati scurt pentru a confirma o selectie in interiorul 

meniului. 
Power In modul de standby, apasand acest buton timp de 3 secunde, va porni/opri 

unitatea 
Vol + Marire volum sau navigare in sus prin optiunile din meniu 
Vol - Micsorare volum sau navigare in jos prin optiunile din meniu 
Talk Apasati si mentineti apasat pentru a vorbi in unitatea copil 
Music Redare/oprire muzica 
NL Functie pornire/oprire/auto lumina de noapte 
Return Revenire la meniul anterior 
Page Apasati scurt pentru a suna unitatea parinte. Apasati timp de 7 secunde pentru a 

imperechea unitatea copil cu cea parinte 
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5. Desciere functii produs 

1.1.  Pornire/oprire lumina de noapte 

 
 

 Apasand scurt pe butonul [ NL ] de pe unitatea parinte/copil va porni/opri lumina de 
noapte sau o va seta pe mod automat. 
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 Daca lumina de noapte este setata pe automat, pe ecranele ambelor unitati va aparea 
scris “VOX”. Functia vox va porni lumina de noapte cand nivelul sunetului receptionat trece de 
un anumit prag maxim. 
 Cand lumina de noapte este aprinsa, pe ecranul unitatilor va aparea simbolul unui bec 
aprins. 

1.2.  Functia de vorbire din unitatea parinte in unitatea copil 

 
In modul de monitorizare, apasand si mentinand apasat 
butonul [ TALK ] de pe unitatea parinte, ceea ce vorbiti se 
va auzi in unitatea copil. 
Eliberand butonul, unitatea va intra inapoi in modul de 
monitorizare. 

 

1.3. Ajustarea volumului 

 
 

In timpul unei conversatii intre unitati volumul de redare a sunetului poate fi ajustat prin 
intermediul butoanelor [ Vol+ ] si [ Vol- ]. Exista 5 nivele de ajustare a volumului atat pentru 
unitatea parinte cat si pentru unitatea copil. 
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1.4.  Pornirea unitatilor 

Inserand 3 baterii AAA in unitatea copil sau conectand 
adaptorul de alimentare de 5V in portul de alimentare al 
acesteia, dupa introducerea lui in priza, va permite pornirea 
unitatii prin apasarea timp de 3 secunde a butonului [ Power ]. In 
momentul pornirii, ecranul unitatii copil va arata ca in imaginea 
alaturata. 

Inserand bateria in unitatea parinte sau conectand 
adaptorul de alimentare de 5V in portul de alimentare al 
acesteia, dupa introducerea lui in priza, va permite pornirea 
unitatii prin apasarea timp de 3 secunde a butonului [Power]. In 
momentul pornirii, ecranul unitatii parinte va arata ca imaginea 
alaturata. 

 
 Daca unitatea parinte nu este imperecheata cu unitatea 
copil, sau se alfa in afara ariei de acoperire (maxim 300m in spatiu 
deschis) pe ecran va fi afisat: 
 
 
 Odata inregistrata unitatea copil, unitatea parinte va intra in 
modul de monitorizare. Pe ecranele ambelor unitati vor fi afisate 
urmatoarele (30 °C reprezinta temperatura ambientala din camera 
unde se afla unitatea copil): 
 

1.5. Setari de sensibilitate a microfonului 

Puteti seta sensibilitatea sunetului receptionat in unitatea copil, la nivelul dorit. Daca 
aceasta sensibilitate este setata la maxim, in unitatea parinte se va putea auzi chiar si 
respiratia copilului, daca este destul de puternica. Puteti schimba sensibilitatea microfonului 
doar daca cele 2 unitati, parinte si copil, au fost imperecheate. 
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Procedura (in modul standby): 

• Apasati butonul [ Menu] de 2 ori pentru a intra in meniu 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “SENS” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta nivelul de sensibilitate dorit (de la 1 

la 4) 
• Apasati butonul [ Menu] pentru a confirma. 

 
Obs:  1 = nivelul minim de sensibilitate 
 4 = nivelul maxim de sensibilitate 
 

Nota: Cand nivelul de sensibilitate este setat la maxim, unitatea va consuma mai multa 
energie deoarece este intr-o stare continua de transmisie. 

1.6. Setari melodii 

 
Procedura (in modul standby): 

• Apasati butonul [ Menu] de 2 ori pentru a intra in meniu 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “SONG” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta melodia dorita (de la 1 la 5) 
• Apasati butonul [ Menu] pentru a confirma. 

1.7. Redare/oprire melodie de adormit copilul in unitatea copil 

In mod standby, apasati butonul [ Music ] de pe unitatea copil pentru a reda melodia, iar 
apoi apasati butoanele [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a ajusta volumul acesteia. Apasand din nou 
butonul [ Music ] veti opri redarea melodiei.  
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In timpul redarii melodiei de adormit copilul, pe ecranele ambelor unitati va fi afisat 
simbolul unui clopotel. 

1.8. Redare/oprire melodie de adormit copilul in unitatea parinte 

In mod standby, apasati butonul [ Music ] de pe unitatea copil pentru a reda melodia, iar 
apoi apasati butoanele [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a ajusta volumul acesteia. Apasand din nou 
butonul [ Music ] veti opri redarea melodiei.  

1.9. Oprirea redarii melodiei de adormit copilul 

Cand parintii pornesc melodia de adormit copii pentru copilul lor, pot opri melodia 
oricand apasand butonul [ Music ] de pe unitatea parinte sau unitatea copil. 

Deasemenea, apasand butonul [ Talk ] de pe unitatea parinte, pentru a vorbi catre 
copilul dumneavoastra, va opri redarea melodiei de adormit copii. 

1.10. Setari cititor de temperatura 

Setare format afisare temperatura pe ecran 
 

 
Procedura (in mod standby): 

• Apasati butonul [ Menu] de 2 ori pentru a intra in meniu 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “TEP” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “CE_FA” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “CELSI” sau “FAHRE” (grade 

Celsius sau Fahrenheit) 
• Apasati butonul [ Menu] pentru a confirma. 
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Setare alerta temperatura pornita/oprita 

 
Procedura (in mod standby): 

• Apasati butonul [ Menu] de 2 ori pentru a intra in meniu 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “TEP” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “ALERT” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “ON” sau “OFF” (pornit sau oprit) 
• Apasati butonul [ Menu] pentru a confirma. 

 
Alerta termperatura 
 Daca temperatura din camera copilul este mai mare decat limita maxima stabilita, va 
putea fi auzit un ton de alarma in difuzor, timp de 45 de secunde. Dupa aceasta perioada, 
sunetul se va opri, dar alarmava continua sa sune cate la 10 secunde la fiecare 5 minute. 

La fel se va intampla si daca temperatura din camera copilului scade sub limita 
inferioara stabilita. 

In timpul sunetului de alarma, apasati  [ Vol- ] timp de 3 secunde pentru a opri alarma.  
 
 

Setarea limitelor de temperatura dorite 

 
Pentru a seta valoarea maxima si cea minima a temperaturii din camera copilului, urmati 

pasii: 
• Apasati butonul [ Menu] de 2 ori pentru a intra in meniu 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “TEP” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “RANGE” 
• Apasati din nou butonul [ Menu] 
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• Apasati butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta “TEPHI” sau “TEPLO” (nivel maxim 
sau nivel minim al temperaturii) 
 

Daca selectati “TEPHI” ecranul va afisa ca in imaginea 
alaturata. Apasati butoanele [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a ajusta 
temperatura maxima. 

 
 

 
Daca selectati “TEPLO” ecranul va afisa ca in imaginea 

alaturata. Apasati butoanele [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a ajusta 
temperatura minima. 
 
 
Note: Daca temperatura camerei creste peste temperatura 
maxima stabilita, pe ecranul unitatii parinte va aparea un “H” si 
va lumina intrerupt. 

Daca temperatura camerei creste peste temperatura 
maxima stabilita, pe ecranul unitatii parinte va aparea un “L” si va lumina intrerupt. 

1.11. In afara ariei de acoperire 

Cand alimentati o unitate parinte si este prea departe fata de unitatea copil, va putea fi 
auzit un sunet ce anunta aflarea acestuia in afara ariei de acoperire, iar pe ecran iconita 
antenei va clipi. 

1.12. Imperecherea unitatilor 

Pentru a imperechea unitatea copil cu cea parinte trebuie sa apasati timp de 7 secunde 
butonul [ Page ] de pe unitatea copil, apoi apasati butonul [ Menu ] de pe unitatea parinte, 
urmat de butonul [ Vol+ ] sau [ Vol- ] pentru a selecta optiunea “REG”, apoi din nou butonul [ 
Menu ] pentru confirmare. 

1.13. Functia de Pager 

Apasati butonul [ Page ] de pe unitatea copil, aceasta va emite un sunet de pager si va 
afisa mesajul “PAGE” clipind pe ecran. 

Apasati butonul [ Page ] sau orice alt butonu de pe unitatea copil, pentru a opri aceasta 
functie. 

Daca unitatea parinte nu raspunde timp de 60 secunde, unitatea copil va opri functia de 
pager automat. 

1.14. Stergerea unitatilor parinte ingeristrate in unitatea copil 

Pentru a sterge unitatile parinte imperecheate cu o unitate copil, apasati butonul      [ 
Page ] de pe unitatea copil timp de 7 secunde pentru a intra in modul de inregistrare, confirmat 
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de un ton, apoi apasati butonul [ Page ]  de 7 ori. Confirmarea stergerii va fi indicata prin 
clipirea led-urilor timp de 200ms. 

1.15. Indicator baterie scazuta 

Unitate copil 
Cand adaptorul de alimentare nu este conectat, pe ecranul unitatii va fi afisat indicatorul 

bateriei. Daca unitatea copil este imperecheata cu o unitate parinte, starea bateriei unitatii copil 
va fi afisata si pe ecranul unitatii parinte. 

Cand bateria unitatii copil este scazuta, iconita bateriei va clipi pe ecranul acesteia si va 
emite un sunet de alerta la fiecare 10 secunde. 

 
Unitate parinte 

 Daca este detectata descarcarea bateriei unitatii parinte, aceasta va emite un sunet 
scurt de alerta, iar pe ecran va fi afisata iconita unei baterii goale clipind. 

1.16. Incarcarea bateriei 
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