
ART: 40281  VARUŠKA (MBP21) 
 
Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo. 
NAVODILA ZA UPORABO! Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.  
 

 
 
Predstavitev: 
Zahvaljujemo se Vam za nakup Motorola varuške. S pomočjo varuške boste lahko nadzorovali in slišali vašega otroka med spanjem ali 
med igro v igralnici. Prosimo, da račun hranite za svojo evidenco v primeru uveljavljanja garancije. S pomočjo navodil za uporabo boste 
izvedeli vse potrebno za pravilno uporabo izdelka. Pred uporabo priporočamo, da vstavite v starševsko enoto baterijo in jo popolnoma 
napolnite. Razlog za to je v tem, da lahko varuško nemoteno dalje uporabljajte tudi, če jo izključite iz polnilca in jo uporabljate v drugem 
prostoru. Pred uporabo in namestitvijo preberite navodila za uporabo. 
 
 
Vsebina: 
1x starševska enota 
1x otroška enota  
1x baterijska vratca za starševsko enoto 
2x adapter (za otroško in starševsko enoto) 
 
Opis starševske enote: 
 

 
 
1. Indikacijska lučka povezave. Starševska enota se poveže z 
otroško. Lučka utripa kadar starševska enota išče povezavo z 
otroško enoto. 
 

5. Gumb za vklop 

2. Mikrofon 6. Pokrov razdelka za baterije 

3. Gumb v levo, pritisnite gumb in znižajte glasnost      

7. Zvočnik 

4. Gumb  v desno, pritisnite gumb in povečajte glasnost  

8. Polnilna vtičnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis otroške enote 
 

 
 
 
 

1.Mikrofon 
 

4. Inikacijska lučka (aktivirana kadar je aktivirana otroška enota) 

2.Gumb za vklop / izklop  
 

5. Polnilna vtičnica 

3. Zvočnik 6. Senzor temperature 

 
 
Pomembni napotki za nastavitev otroške varuške 
Pred pričetkom uporabe morate starševsko in otroško enoto med seboj povezati (na povezavo lahko vplivajo okoljski vplivi). Kakršnikoli 
kovinski predmeti, kot so hladilniki, ogledala, kovinski predalniki, kovinska vrata ali betonske stene lahko vplivajo na povezavo med 
enotama. Moč signala lahko zmanjšajo druge trdne strukture, kot so zidovi, radijske ali električne naprave, kot so televizorji, računalniki, 
brezžični ali mobilni telefoni, fluorescentne luči ali zatemnilniki. 
Uporaba drugih 2.4GHz izdelkov, kot so brezžična omrežja (Wi-Fi® usmerjevalniki), Bluetooth® naprave ali mikrovalovne pečice, lahko 
povzročijo motnje. To pomeni, da otroško varuško oddaljite vsaj 1,5m izven dosega naštetih predmetov ali pa jih izključite. 
Če je signal šibek poskusite prestaviti obe enoti v drug položaj ali prostor. 
 
 
VARNOSTA OPOZORILA! 
OPOZORILO! Nevarnost davljenja. Otroci se lahko s priloženim kablom zadavijo. Hranite kabel polnilca vsaj 1m izven 
otrokovega dosega. Varuške in kabla ne postavljajte v bližino posteljice. Kabel mora biti vsaj 1 m izven otrokovega dosega. 
Ne uporabljajte podaljška in uporabljate le priložen polnilec. Ne odstranite varnostne nalepke iz kabla polnilca. 
 
 
 

 
 
 
Nastavitev in uporaba kamere: 
Najprej poiščite najbolj primeren prostor za namestitev otroške enote, kjer boste imeli najboljši pregled nad otrokom v njegovi posteljici. 
Otroško enoto postavite na ravno površino, kot je predalnik, polica ali pa jo namestite na steno. 
Ne nameščajte otroške enote in kabla v bližino posteljice. Kabel naj bo čim bolj oddaljen od otrokovega dosega – vsaj 1m. 
OPOZORILO! 
Digitalna varuška je izdelana v skladu z vsemi veljavnimi standardi – elektromagnetna polja in je ob upoštevanju vseh navodil povsem 
varna za uporabo. Pred uporabo vedno preberite navodila za uporabo. Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Med sestavljanjem 
hranite majhne delce izven otrokovega dosega. 
Izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom. 
Varuška ni nadomestilo za starševski nadzor . 
Navodila za uporabo hranite za kasnejšo uporabo. 
NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v otroško posteljico ali v bližino otrokovega dosega (naprava in kabli morajo biti oddaljeni vsaj 
1m). 
Kable hranite izven dosega otrok. 
Otroške enote ne pokrivajte z brisačo ali odejo. 
Nikoli ne uporabljajte podaljškov za polnilec. Uporabljajte le priložen polnilec. 
Pred uporabo preverite delovanje enote. S tem se boste seznanili z delovanjem in rabo vseh funkcij naprave. 
Varuške ne uporabljajte v bližini vlage ali vode. 
Varuške ne nameščajte v bližini virov toplote, v mrzle prostore, na soncu, 



Uporabljajte le priložen polnilec. Ne uporabljajte drugih polnilcev, saj lahko s tem poškodujete napravo in baterijo. 
Uporabljajte le isti tip baterije. 
Priključnih elementov se ne dotikajte z ostrimi ali kovinskimi predmeti. 
Polnilec priključite v najbližje dosegljivo stensko vtičnico. 
POZOR! Obstaja nevarnost eksplozije, v primeru uporabe nepravilnega tipa baterije. Izrabljene baterije zavrzite v skladu z navodili. 
 
 
Priključitev otroške enote: 
Priključek polnilca vstavite v vtičnico na otroški enoti, drugi del polnilca pa priključite v stensko vtičnico. Uporabite le priložen polnilec.  
Gumb za vklop potisnite v položaj ON. Led lučka bo zasvetila. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Priključitev starševske enote 
Priključek polnilca vstavite v vtičnico na otroški enoti, drugi del polnilca pa priključite v stensko vtičnico. Uporabite le priložen polnilec.  
Gumb za vklop potisnite v položaj ON. Led lučka bo zasvetila. 
 
 
 

 
 
 
 
Vstavljanje baterij v starševsko enoto 

Starševska enota lahko deluje tudi s pomočjo alkalnih baterij (2 x AAA bateriji, nista priloženi), kar pomeni, da ni potrebno biti priključena na polnilec. Kadar deluje s pomočjo baterij  
jo lahko prenašate iz prostora v prostor.  Postopek vstavljanja / zamenjava baterij: 
 

Sprostite in dvignite pokrov na razdelku za baterije kot 
kaže slika. 

V razdelek vstavite bateriji, pri tem pazite na pravilno polariteto. 

Na vrhu pokrova zataknite zatič in zaprite pokrov 
kot kaže slika. 

 
 
 
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Varuška ni nadomestilo za starševski nadzor . 
Vklop / izklop otroške enote: pritisnite in držite gumb za vklop / izklop. Otroška enota in indikacijska lučka se bosta aktivirali. Ponovno 
pritisnite in držite gumb za vklop / izklop in enota se bo izključila.  
 
Vklop / izklop starševske enote: pritisnite in držite gumb za vklop / izklop. Otroška enota in indikacijska lučka se bosta aktivirali. 
Ponovno pritisnite in držite gumb za vklop / izklop in enota se bo izključila. 



Pozor! Če boste enoti postavili preblizu, boste zaslišali moteče piskanje. To je normalen pojav. Enoti ločite med seboj, eno enoto 
postavite v drugi prostor. Če indikacijska lučka na starševski enoti utripa, pomeni, da enoti med seboj nista povezani. Prepričajte se, da 
bosta enoti med seboj povezani in zmanjšajte morebitno razdaljo med enotama, vendar ne bliže kot 1m.  
 
Zvočnik: jakost zvočnika lahko poljubno nastavite. Obstaja 5 ravni ali pa zvočnik popolnoma izključite. Pritisnite puščico levo ali desno 
in povečajte ali zmanjšajte jakost zvoka.  
 
 
Čiščenje: Izdelek čistite le z vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.  
 
Vzdrževanje: Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko na ta način trajno poškodujete izdelek (garancija ne krije tovrstnih 
poškodb). Izdelek hranite izven dosega virov toplote, vlage, neposrednega sonca, pazite, da se ne zmoči. Izdelek je izdelan v skladu s 
standardi. V primeru kakršnih koli napak, izdelka ne popravljajte sami, ampak se obrnite na serviserja. 
 
Pozor! Pred čiščenjem zmeraj odstranite baterije ali enoti izključite iz polnilca.  
 
 
V primeru težav: 
 
Indikacijska lučka na starševski enoti se ne prikaže 
-Preverite ali je starševska enota vključena. 
-Preverite ali so baterije pravilno vstavljene in ali so polne. 
-Napolnite starševsko enoto s pomočjo polnilca. 
 
Indikacijska lučka na otroški enoti utripa 
-Otroško enoto lahko povežete s starševsko enoto.  
-Otroška in starševska enota nista v dosegu. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar pa ne na manj kot 1 meter. 
-Otroška enota je lahko izključena. Gumb za vklop postavite v položaj ON. 
 
Starševska enota piska 
-Starševska enota je izgubila povezavo z otroško enoto. Zmanjšajte razdaljo med enotama, vendar ne bližje kot 1 meter.  
--Otroška enota je lahko izključena. Gumb za vklop postavite v položaj ON. 
-Baterije v starševski enoti so prazne. Zamenjajte baterije.  
 
-Baterijski vložek je prazen. Starševsko enoto priključite na polnilec in napolnite baterijo.  
-Oglaša se alarm – pritisnite katerikoli gumb in ponastavite nastavitev, če je potrebno alarm izključite.  
-Pojavlja se ikona za temperaturo – preverite temperaturo in prilagodite nastavitve, po potrebi jo izključite.  
 
Ni glasu iz starševske enote 
-Jakost zvoka je nastavljena na minimum. Povišajte jakost na starševski enoti. -Otroška in starševska enota nista v dosegu. Zmanjšajte 
razdaljo med enotama, vendar pa ne na manj kot 1 meter. 
 
 
Varuška oddaja piskajoče glasove  
-Otroška in starševska enota sta preblizu. Enoti morata biti oddaljeni med seboj vsaj 1 meter.  
-Zvočnik na starševski enoti je nastavljen na previsoko jakost. 
 
Baterije v starševski enoti se prehitro praznijo 
-Jakost zvoka na starševski enoti je nastavljena na najvišjo, kar pomeni večje trošenje baterije. Zmanjšajte jakost zvoka.  
 
 
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.  
Izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme (WEEE), ki vas opozarja, da morate z izdelkom 
ravnati v skladu z zahtevami evropske Direktive. Ta Direktiva nalaga, da izdelek reciklirate ali odstranite tako, da minimizirate njegov 
vpliv na okolje. Za dodatne informacije se obrnite na vaše lokalno podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Električni in 
elektronski izdelki vsebujejo nevarne snovi in niso vključeni v selektivno ločevanje odpadkov, zato so potencialno nevarni za okolje ter 
zdravje ljudi.  
 
Proizvajalec Binatone Electronics, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive 
RED 2014/53/EU. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Puhova ul.18 , 2250 
Ptuj in spletni strani www.apollo.si. 
 
Izdelano na Kitajskem 
Izdeluje: Binatone Electronics, Belgija 
Zastopa in prodaja: Apollo d.o.o., www.apollo.si 
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