ART: 01431 VARUŠKA (MBP140)
Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.
NAVODILA ZA UPORABO! Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo
uporabo.

Zahvaljujemo se Vam za nakup otroške varuške. S pomočjo navodil za uporabo boste spoznali pravilno
delovanje enote.
Pred uporabo priporočamo, da vstavite in napolnite baterije v starševski enoti. Na ta način bo varuška še
vedno delovala, tudi, če jo izključite iz glavne vtičnice. Varuško lahko na ta način enostavno prestavite na
drugo lokacijo. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
Vsebina:
1x starševska enota
1x otroška enota
1x polnilec
1x AAAx 2 Ni-Mh baterijski vložek
1x pašček
Opis otroške enote:

1.Nočna lučka – delovanje
Samo kadar je vključen nočni način – ON.
Delovanje je izključeno – OFF
2.Zvočnik:
Ob pritisku na gumb 'Talk' boste zaslišali glasove iz starševske enote.
3.Indikator moči:
Prikaz – kadar je enota vključena (ON).
Izključeno – kadar je enota izključena (OFF).
4.Kontrolna plošča:
Gumb za izklop/vklop nočne lučke
Pritisnite gumb in vklopite ali izklopite lučko.
Gumb za vklop/izklop (ON /OFF)
Pritisnite in držite gumb ter vključite ali izključite otroško enoto.
Jakost zvoka:
Pritisnite gumb in nastavite jakost zvoka
5.Mikrofon
6.Polnilec
Opis starševske enote:

1.Gumb za vklop/izklop :
Pritisnite in držite gumb ter vključite ali izključite starševsko enoto.
2.Jakost zvoka:
Pritisnite na gumb in zmanjšajte jakost zvoka.
3.Indikator moči:
-Gori zelena lučka, ko je starševska enota vključena in povezana z otroško enoto.
-Gori oranžna lučka, kadar se polni baterija v starševski enoti in je le-ta povezana z otroško enoto.
-Gorijo lučke v rdeči in oranžni barvi, ko se starševska enota polni in ni povezana z otroško enoto.
-Gorijo oranžne in zelene lučke, kadar so baterije prazne in je starševska enota povezana z otroško enoto.
-Gori oranžna lučka kadar so baterije prazne in starševska enota ni povezana z otroško enoto.
-Lučke ne gorijo, ko je starševska enota izključena.
4.Mikrofon:
Prenaša zvok do otroške enote, kadar je pritisnjen gumb 'Talk'.
5.Jakost glasnosti:
Pritisnite gumb in povečajte jakost zvoka.
6.Govor:
Pritisnite in držite gumb ter se pogovarjajte z otrokom.

7.Zvočnik
8.Zaponka za pas
9.Pokrovček razdelka za baterije

Pomembni napotki za aktiviranje otroške varuške:
Za istočasno uporabo starševske in otroške enote je potrebno najprej vzpostaviti povezavo. Motnje signala
lahko motijo okoljski pogoji. Kakršni koli veliki kovinski predmeti, kot je hladilnik, ogledalo, predalniki,
kovinska vrata ali debeli betonski zidovi med otroško in starševsko enoto lahko onemogočajo vzpostavitev
signala. Moč signala je lahko zmanjšana tudi zaradi trdnih struktur, kot so stene, ali pa tudi zaradi delovanja
radijskih in ali električnih naprav, kot so TV sprejemniki, brezžični ali mobilni telefoni, flourescentna svetila ali
zatemnilniki. Uporaba drugih brezžičnih izdelkov, kot so brezžični sprejemniki, Bluetooth sistemi ali
mikrovalovne pečice lahko prav tako motijo signal. Zaradi tega postavite varuško izven dosega omenjenih
naprav ali pa te naprave izključite v primeru motenj. Če je signal šibek postavite starševsko in ali otroško
enoto na drug položaj v prostoru. Priporočamo, da postavite varuško vsaj 1,5m izven dosega otroške
posteljice, s čimer boste zagotovili nemoteno predvajanje in jasnost glasov. Bistvenega pomena je, da
zagotovite zadosten prostor okrog otroške enote.
Varnostna navodila:
Otroška varuška je izdelana v skladu z veljavnimi standardi, ki določajo zahteve na področju
elektromagnetnega polja in je ob upoštevanju navodil za uporabo varna za uporabo. Pred uporabo zaradi
zagotavljanja varnosti vedno preberite navodila za uporabo.
-Uporabljajte le stenske vtičnice, ki se nahajajo v bližini uporabe in so lahko dostopne.
-Določite prostor, ki bo zagotovil najboljši zvočni sprejem, med tem, ko bo otrok v posteljici.
-NIKOLI ne postavite varuške v bližino posteljice.
-Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Med sestavo hranite majhne delce izven dosega otrok.
-Izdelek ni igrača. Ne dovolite otrokom, da se z izdelkom igra.
-Varuška ni nadomestilo za odgovoren nadzor odrasle osebe.
-Navodila za uporabo hranite za morebitno kasnejšo uporabo.
-Varuške ne pokrivajte z brisačo ali odejo.
-Pred uporabo preverite delovanje naprave in se seznanite z varno uporabo.
-Naprave ne postavljajte v bližino vode.
-Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote.
OPOZORILO!
Da bi zmanjšali tveganje povzročitve ognja ali električnega toka, ne izpostavljajte naprave v bližino vode ali
vlage. Nikoli ne razstavljajte naprave. Razstavljanje ohišja je lahko nevarno in lahko vpliva na veljavnost
garancije.
Električni vtič se uporablja le za izklop naprave in mora ostati v stanju pripravljenosti med uporabo. Za izklop
naprave iz napajanja, je potrebno vtičnico izključiti iz stenske vtičnice.
V primeru uporabe napačnega tipa baterij, tvegate eksplozijo. Izrabljene baterije odstranite v skladu z
navodili za uporabo. Uporabljajte le priložen baterijski vložek.

1.Začetna nastavitev varuške:
A – Priključitev otroške enote: Izberite primeren prostor z lahko dosegljivo stensko vtičnico.
B- Otroško enoto vključite v polnilno vtičnico v otroški sobi. Pri tem upoštevajte primerno razdaljo, da bo
lahko enota zaznala glasove. Enote ne postavljajte več kot 1,5m od otrokove posteljice.

Vstavljanje baterij in priključitev starševske enote:
K napravi je priložen baterijski vložek, ter ga je potrebno vstaviti tako, da je mogoče odstraniti starševsko
enoto brez izgube povezave z otroško enoto. Pred prvo uporabo napolnite starševsko enoto, napolnite jo tudi
takrat, kadar indikator prikaza baterij kaže njihovo izgubo moči.
A- Odstranite pokrovček na razdelku za baterije.
B -Vstavite baterijski vložek v razdelek za baterije.

C- Ponovno namestite pokrovček za baterije, kateri mora zaskočiti v položaj.

D -Starševsko enoto postavite na polnilec. Kabel polnilca priključite v stensko vtičnico. Pomnite: uporabljajte
le priložen polnilec (6V DC/400mA) in baterijski vložek.

Namestitev pasu:
Pas je priložen kot dodatek (zraven zaponke za pas) za nošenje varuške. Namestite ga tako, da upoštevate:
A: odstranite pokrovček na razdelku za baterije na starševski enoti.
B: zataknite zanko pasu za plastični kavelj znotraj razdelka za baterije kot je prikazano na sliki.

C: zagotovite, da bosta obe zanki pravilno nameščeni na oba plastična kavlja.

D: ponovno namestite pokrovček.

E: odprite/zaprite zatič na pasu. Zatič odprete tako, da uporabite 'silo'.

Potisnite in zaprite zatič.

Uporaba otroške varuške:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Otroška varuška je namenjena le kot pomoč pri
nadzoru in ni nadomestilo za odgovoren starševski nadzor.
Izklop / vklop otroške enote:
Pritisnite in držite gumb
ter vključite enoto. Indikacijska lučka se bo vklopila.
Pritisnite in držite gumb
ponovno, ter izključite enoto. Indikacijska lučka se bo izklopila.
Izklop / vklop starševske enote:
Pritisnite in držite gumb
ter vključite enoto. Indikacijska lučka se bo vklopila.
Pritisnite in držite gumb
ponovno, ter izključite enoto. Indikacijska lučka se bo izklopila.
Pomnite! Otroške in starševske enote ne postavljajte skupaj preblizu saj se ob tem lahko pojavi moteče
piskanje. To je avdio odmev in ne pomeni napačnega oz nepravilnega delovanja enote. Enoti sta proizvedeni
tako, da delujeta na določeni razdalji, kot je sosednja soba.
Nastavitev nočne lučke:
Namen nočne lučke je blaga osvetlitev prostora in kot pomoč staršem, da lahko nadzorujejo otroka brez
prižiganja močnejše luči.
Kadar je nočna lučka izključena, pritisnite na gumb
in lučka se bo vključila.
Kadar je nočna lučka vključena, pritisnite na gumb
in lučka se bo izključila.
Nastavitev zvočnika na starševski enoti:
Jakost zvoka lahko nastavite od jakosti 1 do 5.
Pritisnite na gumba
na starševski enoti, kadar le-ta ni v uporabi.
Pomnite: če se po približno 15 sekundah na iz starševske enote ne pojavi zvok, bo zvočnik prešel v stanje
mirovanja in se bo izključil. Vsakršen zvok bo ponovno vključil delovanje zvočnika.
Nastavitev zvočnika na otroški enoti:
Jakost zvoka lahko nastavite od jakosti 1 do 5. Jakost lahko povišate ali zmanjšate. Otroški glas na
starševski enoti se zasliši kadar je prižgan gumb (Talk)
Pritisnite na gumba
na otroški enoti.

Povratni govor do otroške enote:
Pritisnite in držite gumb (Talk)
na starševski enoti in govorite z otrokom.
Čiščenje:
Napravo lahko čistite z vlažno krpo ali pa z uporabo antistatične krpe. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih
sredstev.
Čiščenje in vzdrževanje:
naprave ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi – s tem lahko povzročite trajne poškodbe, ki ji garancija ne
krije.
Napravo hranite izven dosega virov toplote, vlage ali močnega sonca. Naprave ne močite.
Otroška varuška je izdelana ob upoštevanju standardov. V primeru kakršnekoli okvare ali drugih motenj,
naprave ne razstavljajte ali sami popravljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
OPOZORILO! Pred čiščenjem vedno izključite enoto in polnilec.
V primeru težav:
Indikacijska lučka na starševski enoti se ne pojavi:
-Otroška enota je izključena. Pritisnite na gumb za vklop
in prižgite otroško enoto.
-Preverite ali je priložen baterijski vložek pravilno vstavljen in, da izpraznjen.
-Napolnite starševsko enoto, tako, da jo vstavite na polnilno enoto in vključite v stensko vtičnico.
Indikacijska lučka na otroški enoti utripa:
-Otroška enota je izključena. Pritisnite na gumb za vklop
in prižgite otroško enoto.
-Starševska in otroška enota nista povezani med seboj (sta izven dosega dometa). Zmanjšajte razdaljo med
enotama, vendar ne na manj kot 1,5m.
Starševska enota piska:
-Starševska enota je izgubila signal in povezavo z otroško enoto. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar
ne na manj kot 1,5m.
-Otroška enota je izključena. Pritisnite na gumb za vklop
in prižgite otroško enoto.
-Baterijski vložek v starševski enoti je izrabljen. Napolnite starševsko enoto, tako, da jo vstavite na polnilno
enoto in vključite v stensko vtičnico.
Iz starševske enote ne slišite otroškega joka:
-Jakost zvoka na starševski enoti je prenizka. Povečajte jakost zvoka na starševski enoti.
--Starševska in otroška enota nista povezani med seboj (sta izven dosega dometa). Zmanjšajte razdaljo med
enotama, vendar ne na manj kot 1,5m.
Otroška enota oddaja piskajoče zvoke:
-Starševska enota in otroška enota sta postavljeni preblizu. Zagotovite, da bosta obe enoti med seboj
oddaljeni vsaj 1,5m.
-Zvočnik na starševski enoti je nastavljen na previsoko jakost. Znižajte jakost zvoka na starševski enoti.
Baterijski vložek na starševski enoti se prehitro prazni:
-Jakost zvoka na starševski enoti je nastavljena previsoko, kar troši energijo. Znižajte jakost zvoka na
starševski enoti.
Splošne informacije o baterijah: Ne mešajte tipov baterij. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
V kolikor izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije iz izdelka. Ne mešajte standardnih, alkalnih ali baterij, ki se polnijo. Polnilne baterije naj
se polnijo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem jih je potrebno odstraniti iz igrače. Vedno uporabite enake baterije – nikoli ne mešajte različnih
znamk in tipov baterij. Baterije vstavite pravilno- s pomočjo slike na izdelku oz. embalaži. Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Prazne baterije
takoj odstranite iz igrače. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika.
RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE): zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte
baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena
zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako
ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.
Proizvajalec Binatone Electronics, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Kopija
originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj in spletni strani www.apollo.si.
Podrobnejša navodila za uporabo najdete na: www.apollo.si
Izdelano na Kitajskem
Izdeluje: Binatone Electronics, Belgija
Zastopa in prodaja: Apollo d.o.o., www.apollo.si

