
 

 

 

Описание 

 

1. Бутон: Включване/Изключване  Натиснете бутона, за да включите или 
изключите устройството. 

2. Бутон за говорене   Натиснете бутона, за да преминете през 
родителското устройство към устройството за 
бебето. 

3. Бутон: Сила на звука   Натиснете бутона, за да увеличите или 
намалите силата на звука. 

4. Свързване на захранващия кабел (AC / DC)  

5.  Бутон за сдвояване/ свързване  Натиснете бутона, за да сдвоите родителското 
устройство с устройството за бебето. 



6. Захранващ адаптер  Свържете захранващия кабел към отделението 
за захранващ кабел (4). 

 Поставете захранващия адаптер (6) в контакта. 

7. Индикатор за Включване / Изключване  Индикаторът свети в зелено, когато 
устройството е включено. 

 Индикаторът свети червено, когато нивото на 
батерията е ниско. 

8. Индикатори за сила на звука  Индикаторите показват силата на звука. 

 Индикаторите мигат, когато сигналът е слаб. 

 

 

Инсталиране на батерии 

• Развийте винта на гърба на устройството и свалете капака. 

• Поставете батериите в отделението за батерии 

• Поставете обратно капака. 

 

Свързване на устройството за бебето и родителското устройство 

• Уверете се, че родителското устройство и устройството за бебето са включени. 

• Натиснете и задръжте бутона за сдвояване/свързване (5) на родителското устройство и 

устройството за бебето. 

Ако свързването е успешно, устройството за бебе предава звук към родителското устройство. 

• Ако сдвояването не е успешно, повторете горните стъпки. 

 

Технически данни 

Захранващо напрежение 

 Родителско/ Бебешко устройство 

 Захранване 

   

 5.5 V DC 

 230 V AC                                                                                      

Входен Ток  
 

 1000 mA 

Консумиращ ток 

 Родителско устройство 

 Бебешко устройство 

 

 50-240 mA  

 25-125 mA 

Тип батерия   AAA (3x) 
 

Продължителност на батерия   
 

 6 – 8 часа 

Мощност на предавателя   20 dBm 

Чувствителност на приемника   -88 dBm 



Честота на предаване   2400 MHz - 2480 MHz 

Обхват на предаване   300 m 

Чувствителност на микрофона  1-2 m (ниска чувствителност) 

 2-6 m (висока чувствителност) 

Работна температура  0 ° C ~ 50 ° C 

Относителна влажност   20% - 80% 

 

 

За да намалите риска от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от 

оторизиран техник, когато се изисква обслужване! 

 Ако възникне проблем с устройството, веднага го изключете от електрическата мрежа. 

 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Съхранявайте ръководството за 

бъдещи справки. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за 

други цели. 

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно се свържете с търговец или 

оторизиран сервиз за съдействие.  

 Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или 

дефектни. В този случай е необходимо да се свържете с търговец или оторизиран 

сервиз за съдействие.  

 Преди употреба винаги проверявайте дали напрежението в мрежата е същото като 

напрежението на табелката с технически данни на продукта. 

 Не излагайте устройството на вода или влага. 

 Не използвайте устройството навън. Устройството е подходящо само за вътрешна 

употреба на закрито. 

 

Безопасност на батериите 

Внимание! 

 Използвайте само батериите, посочени в ръководството; 

 Не използвайте стари и нови батерии заедно; 

 Не използвайте батерии от различни типове или марки; 

 Не инсталирайте батериите в обратна полярност; 

 Не включвайте батериите в късо или разглобявайте; 

 Не излагайте батериите на достъп с влага или вода; 

 Не излагайте батериите на огън или прекомерна топлина; 



Забележка! Батериите са изложени на течове, когато са напълно разредени. За да избегнете 

повреда на продукта, извадете батерии, когато оставяте продукта без надзор за по-дълъг 

период от време. 

 Ако течност от батериите влезе в контакт с кожата или облеклото, незабавно 

изплакнете с вода. 

 

Почистване и поддръжка 

Внимание! 

 Не използвайте разтворители за почистване или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не се опитвайте да поправите устройството. Ако устройството е повредено или 

дефектно, незабавно се свържете с търговец или оторизиран сервиз за съдействие. 

 Почиствайте само външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. 

 

 

 

 


