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הוראות שימוש וטיפול

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, 
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.

אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.
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 אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר   

                         מהווה תחליף לתשומת ליבו ואחריותו של                          

                         ההורה! כמו כן מכשיר זה אינו מהווה מוניטור                          

                         רפואי.

 אזהרה: אין להשתמש במתאמים וסוללות שאינם                          

                         מתאימים למכשיר ועלולים לפגוע בתקינותו.

 אזהרה: אין לחשוף את הסוללות לחום.

 אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות 

                         קיצוניים. כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר 

                         לקרני שמש.

 אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאם 

                         נמצאים במרחק של לפחות מטר אחד ממיטת                          

                         התינוק.

 אזהרה: במהלך השימוש במכשיר, אין לכסותו במגבת. 

                         ובזמן ניקיונו יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי                          

.)OFF(                         

אזהרות
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 אזהרה: אין להניח שום דבר על כבל החשמל.

 אזהרה: על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר                          

                          תשומת לב לכבל החשמלי יש לחברו במקום 

                          שבו אתם לא עוברים באופן קבוע.

 אזהרה: יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקע לפני 

                          ניקיון הבית. אין ליצור שום מגע בין הכבל 

                          החשמלי לבין מים.

 אזהרה: במידה והכבל החשמלי או המתאם נפגמו, 

                          אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאושר על ידי 

                          היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר 

                          עלול להיות מסוכן ולגרום נזק בלתי הפיך 

                          למוניטור.

 אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע                                                                                                                                              

                          הזינה מרשת החשמל.



מצבי יום ולילה

תכונות

במצב לילה התראת מחוץ לטווח אינה פעילה לכן מומלץ להשתמש 
באפשרות זו רק כאשר יחידת ההורה ויחידת התינוק נמצאות במקומן הקבוע 

כמו חדר ההורה וחדר התינוק, בדרך כלל במעמד המיועד לכך.
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מצב לילה

מצב יום

בחר במצב לילה בתפריט

בחר במצב יום בתפריט

אפשרות 
הקשבה 

ודיבור אל 
התינוק

אפשרות הטייה, 
סיבוב והזזה.
300 במאוזן
120 מעלות 

במאונך

מדידת 
טמפרטורה

רטט

יחידת הורה 
אחת יכולה 
לנטר ארבע 

יחידות תינוק 
בו זמנית

אור אינפרא 
אדום לראיית 

לילה

שירי תינוקות



תוכן הקופסא
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יחידת הורה

USB 2 כבלי

USB מתאם

מדריך למשתמש

יחידת תינוק



הוראות שימוש
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תאורת לילה

לחצן הפעלה 

הדלקה וכיבוי  

צימוד ארוך כאשר 
המכשיר כבוי 

כאשר המכשיר כבוי, לחץ 
על הכפתור ממושכות עד 
לצימוד עם יחידת ההורה. 

כאשר המכשיר דולק,לחץ על 
הלחצן כדי לאתר את יחידת 

ההורה

לחץ ארוכות במשך 2 שניות 
על מנת להדליק או לכבות 

נתונים טכניים

2.4GHzתדר

19מספר ערוצים

FHSSתאימות

TFT LCD "3.5מסך

USB מתאםUSB, 5V, 500mA

19dBmהספק חשמלי יחידת תינוק

83dBm-רגישות יחידת ההורה

Lion 1600mAh 3.7Vסוללת יחידת ההורה

7-9h זמן עבודה

4-8hזמן טעינה

10טווח טמפרטורה -4 0C (50-104 F(

10-טווח טמפרטורה לאחסנה -70 C (14-158 F(

8מספר שירים



יחדת הורה

 הבהוב ירוק אדום מחוץ לטווח.
 אדום מהבהב סוללה חלשה.

 ירוק מהבהב מצב טעינה.

והחזק את הלחצן על 
מנת לדבר לתינוק.

לחץ על הלחצן על מנת לשלוט 
בראיית הלילה: לכיבוי המסך 

לחץ על הלחצן במשך 2 שניות.

ככל שעוצמת הקול גבוהה יותר,
כך ידלקו נורות רבות יותר.

מנורת פעולה

נוריות חיווי עוצמת הקול

לחצן שידור 

כיבוי והדלקת המסך 
ושליטה על ראיית לילה 

להצגת התפריט לחץ 
"POWER" על

הפעלת תפריט 
לחץ על הלחצן על מנת להגיע 

לתפריט לחץ ממושכות כדי 
להדליק את המכשיר.

4 לחצני חיצים
 שליטה בהטיית ותנועת המצלמה.

 בחירת אפשרויות אחרי הכניסה לתפריט.  
    לחצני "ימין" ו"שמאל" על מנת לבחור     

    אפשרויות. "למעלה ו"למטה" על מנת 
    לשנות את ההגדרות של הפונקציה שנבחרה.
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הגדרת רטט

טווח ההתראה

סוללה חלשה

התראת טמפרטורה

2 אפשרויות להגדרה: 
 רטט בלבד עוצמת הקול היא 0.

 רטט וצליל לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחצן החץ "למטה"  
   במשך 5 שניות על מנת לכבות או להדליק אפשרות זו.

      המכשירים אינם בטווח הקליטה
 מנורת החיווי תהבהב בצבעים אדום וירוק.

       כל 30 שניות ישמע צפצוף התראה מנורת החיווי 
 תהבהב בצבע אדום.
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התראות הורים

 צפצוף מתמשך

כל 30 שניות

צפצוף כל 30 שניות

"LO" הבהוב

"HI" הבהוב



כיבוי והדלקה התראת טמפרטורה

לחץ על כפתור הדלקה וכיבוי המסך ביחד עם לחצן החץ "שמאל" במשך 5 שניות 
צפצופים   2 דולק,  משמעו  יחד  צפצוף  זו.  אפשרות  להדליק  או  לכבות  מנת  על 

משמעו כבוי.

מנת  על  התינוק  מיחידת  מטרים  משני  הגדול  בטווח  להמצא  ההורה  יחידת  על 
להמנע מ"שריקה".
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הוראות שימוש ביחידת ההורה




