Manual
Instrucþiuni

ERORI DE FUNCÞIONARE
Problema

Cauze posibile

Mod de rezolvare

Interfonul nu funcþioneazã

- nivelul sunetului receptionat
este prea jos

- mutaþi emiþãtorul mai aproape
de pãtuþ cu microfonul
îndreptat spre copil

- bateria este epuizatã sau
adaptorul nu este conectat
corect

- înlocuiþi bateria ºi verificaþi
conexiunea adaptorului

- butonul (off) 19 este în poziþia - setaþi butonul (CH1 sau CH2)
“oprit”
pe canal 1 sau canal 2
(acelaºi ca receptorul)
Emiþãtorul este mereu pornit

- muzica este setatã pe
modul continuu

- selectaþi timpul melodiilor
folosind butonul 4
“timp melodie”

Recepþia unor zgomote de
fond

- interferenþa cu alte aparate
care au aceeaºi frecvenþã

- comutaþi pe alt canal

Multe zgomote de fond ºi
interferenþe

- emiþãtorul este situat
aproape de alte de aparate
casnice

- îndepãrtaþi aparatele casnice
interfon sau mutaþi emiþãtorul
mai departe de acestea

Distanþa de comunicare este
prea micã

- bateria emiþãtorului sau
a receptorului este epuizatã

- înlocuiþi bateria sau folosiþi
adaptorul ca sursã de
alimentare; încãrcaþi bateria
(pentru receptor)

- prea multe structuri metalice
între emiþãtor ºi receptor

- mutaþi emiþãtorul sau
receptorul

Bateria emiþãtorului se
consuma repede

- proiectorul este pornit

- setaþi emiþãtorul doar pe 2
muzicã/mesaje sau folosiþi
adaptorul ca sursã de alimentare

Dificultãþi în recepþia vocii
copilului

- volumul melodiilor este
prea ridicat

- reduceþi volumul melodiilor
sau poziþionaþi butonul 1
"pornit/oprit" pe modul interfon.
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INDICAÞII

Citiþi cu atentie manualul pentru a obþine rezultate maxime ºi pentru a prelungi
perioada de funcþionare a aparatului

- folosiþi doar adaptorul furnizat de producãtor; folosirea altor adaptoare
pot produce avarii aparatului
- când nu folosiþi aparatul mai mult timp îndepãrtaþi toate bateriile pentru a evita
scurgerea acestora
- deconectaþi adaptorul de la priza de perete când aparatul nu este folosit
- produsul funcþioneazã cel mai bine la o temperaturã intre 0 si 40 grade C
- nu lasaþi aparatul în lumina soarelui pentru o perioadã mai lungã, sau lângã
o sursã de cãldurã, umezealã sau mediu cu impuritãþi

Caracteristici
Emiþãtor:
- lumini colorate animate care se pot interschimba
- trei melodii clasice ºi trei melodii cu sunete din naturã

ACCESORII STANDARD

(bãtaia inimii, valuri ºi foºnetul pãdurii)
- pãrinþii pot înregistra mesaje personale pentru confortul copilului

a. adaptor de 6 V pentru emiþãtor

- timpul melodiilor poate fi continuu sau prestabilit la intervale fixe

b. adaptor de 6 v pentru receptor

- pãrinþii pot selecta melodiile/mesajul/sunetele

c. unitate emiþãtor

- poate fi setat pe activare vocalã

d. unitate receptor

Receptor

f. baza emiþãtor

e. suport "L" pentru patut
- activare vocalã

g. ºurub pentru prindere suport "L" pe patut

- 16 tonuri pilot pentru a minimiza interferentele de la alte aparate electrocasnice

h. cartuº diapozitiv- 4buc

- indicatorul cu led-uri pe receptor aratã semnalul primit chiar dacã volumul este oprit

i. bazã incãrcare pentru receptor

- douã canale de recepþie cu sunet clar- indicator

j. baterii reîncãrcabile pentru receptor

stare baterie pe ambele unitati

k. manual intrucþiuni

- funcþioneazã cu baterii reîncãrcabile

CORECT

INCORECT

PUSH

Montarea emiþãtorului în bazã

a

Aºezaþi emiþãtorul în bazã ca în imagine
astfel încât cele 4 puncte de fixare de pe baza
intrã în canelurile aflate pe ambele suprafeþe
ale emitatorului. Dacã cele douã suprafeþe sunt
inversate emiþãtorul nu va funcþiona.
Dupã fixare puteþi roti emiþãtorul la 90 grade
în bazã pentru a proiecta imaginile pe perete
sau pe tavan.
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TRAGETI

Demontarea emiþãtorului din bazã
Þineþi baza cu o mânã iar cu cealaltã rotiþi emiþãtorul

ROTITI

pânã când lentila ajunge în poziþia verticalã
ºi trageþi-l uºor din bazã. Pentru demontarea de pe patut
trebuie sã demontaþi emiþãtorul din suportul "L".
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Fixarea pe pãtuþ

FUNCÞIONARE

1. inºurubati suportul in forma "L" de lentile
2. asezaþi emiþãtorul pe marginea pãtuþului
3. fixati emiþãtorul de patut prin strangerea
ºurubului de suportul forma "L”

Emiþãtor
A. Setare muzicã ºi proiector
1. Setaþi butonul pornit - oprit 1 în poziþia pornit. Indicatorul de funcþionare 7 se va aprinde
(când devine slab înlocuiþi bateriile). Dacã butonul 2 este în poziþia
+
muzica se va
auzi din difuzor 12 .
2. Ajustaþi butonul de volum 3 pentru a obþine un nivel comfortabil al acestuia

Indicatoare ºi butoane control
1 buton selectie pornit - oprit (on/off) / activare
vocala (vox) / interfon (BM)
2 buton selectare muzicã/lumini/lumini
ºi muzicã/ mesaj înregistrat
3 control volum
15
4 buton selectare timp functionare
8
5 buton selectare cântece/ sunete naturã
6 buton înregistrare mesaj
7 indicator funcþionare
8 microfon înregistrare mesaje
9
9 indicator emisie
4
10 indicator înregistrare
11 indicator timp functionare
12 difuzor
13 microfon pentru activare vocalã
14 diapozitiv lumini colorate
15 locas pentru diapozitiv
16 lentile focalizare
17 prizã DC
19
18 comutator selectare vitezã lumini proiectate
(3 viteze)
19 buton selectare mod interfon (oprit/CH1/CH2)
20 control volum cu buton pornit - oprit
21 buton selectare canale frecventa emisie (CH1/CH2)
22 scarã nivel sunet cu led-uri
23 indicator stare baterie
24 difuzor
25 indicator încãrcare
21
26 contacte priza încãrcare baterii
27 prizã DC
24
22
28 contact încãrcare
23
29 pini contact baterie
20
30 prizã DC
27
Receptor

11

10

13
3

4. apãsaþi butonul 4 pentru a selecta intervalul de timp în care sã se audã muzica
sau sã funcþioneze luminile. Timpul (2, 5 sau 10 minute) apare lângã indicatorul de timp
(11) ºi reprezintã durata melodiei / miºcãrii luminilor începând din momentul în care
indicatorul respectiv se aprinde. Când se aprind 2 sau mai multe indicatoare de timp
înseamnã cã intervalul de emitere a melodiei sau luminilor va fi suma acestor indicatoare
de timp. Când toate indicatoarele de timp se sting înseamnã cã muzica / luminile
vor funcþiona continuu.Atenþie: dacã alimentarea unitãþii este opritã setarile pentru muzicã
ºi intervalele de timp se vor pierde ºi vor trebui sã fie resetate.
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5. folosind butonul 2 selectaþi combinaþia preferatã: doar melodii
sau muzicã ºi lumini
+
, sau mesajul înregistrat
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Emiþãtor
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, doar lumini

,

6. în cazul în care selectaþi mesajul propriu, înregistraþi mesajul apãsând butonul
de înregistrare 6 (cu butonul 2 în poziþia
). Când indicatorul de înregistrare se
aprinde 10 vorbiþi încet cãtre microfon. Timpul de înregistrare este de 10 secunde,
indicatorul va clipi când timpul expirã. Se poate întâmpla sã nu fiþi multumiþi
de prima înregistrare, astfel încât puteþi repeta ºi înregistra de câte ori doriþi.
Mesajele noi se vor înregistra peste cele mai vechi
7. Unitatea poate fi setatã pentrru activare vocalã. Aceastã metodã este folositoare în cazul
în care copilul se trezeºte în timpul nopþii. Setaþi butonul 1 în poziþia VOX (voce), aºteptaþi
15 secunde pânã cand se activeaza microfonul. Dacã unitatea recepþioneazã sunete din partea
copilului mai lungi de 5 secunde va începe automat sã emitã si sa functioneze conform setarii
butonului 2 - muzicã/lumini/lumini ºi muzicã/ mesaj înregistrat
- in intervalul de timp setat de butonul 4 .
Atenþie: în cazul în care butonul 2 este setat în poziþia
sau
+
unitatea va termina
intai melodia selectatã înainte de activarea modului VOX (activare vocala).
8. Imaginile proiectate în jocul de lumini pot fi schimbate prin schimbarea diapozitivului 14 .
Apãsaþi mânerul diapozitivului ºi trageþi-l afara din locas 15 . Introduceþi alt diapozitiv.
9. În funcþie de înãlþimea camerei ajustaþi lentilele de focalizare pentru a obþine imagini bune.
Atenþie: nu priviþi direct în lentile cînd sunt proiectate imagini.
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Bazã receptor

3

3. Apãsaþi butonul 5 o datã pentru a trece de la o melodie la alta (trecerea realizandu-se
ciclic) pana cand se alege melodia sau sunetul dorit. Aceastã unitate are 3 melodii clasice
ºi 3 sunete din naturã ( bãtaia inimii, valurile mãrii ºi adierea vântului)

30
Bazã emiþãtor
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10. Viteza de miºcare a luminilor colorate poate fi selectatã folosind comutatorul
in funcþie de vârsta copilului.
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B. Setarea interfonului.
1. Setaþi comutatorul 19 pe canal 1 (CH1) sau canal 2 (CH2). Dacã acest
buton este în poziþia "oprit" (OFF), receptorul nu va funcþiona chiar dacã butonul 1
este "pornit" (ON), "voce" (VOX) sau "mod interfon" (BM).
2. Aºezaþi receptorul la 1 metru distanþã de pãtuþ, preferabil cu microfonul 13 cãtre
copil.
3. Când microfonul începe sã recepþioneze sunete (muzicã sau vocea copilului),
emiþãtorul se va comuta automat pe modul transmitere ºi indicatorul de transmitere 9
se va aprinde.
4. Când sunetele înceteazã emiþãtorul se va întoarce la modul "stand by" iar indicatorul
de transmitere 9 se va stinge.
5. Dacã butonul 1 este în poziþia "mod interfon" (BM), toate funcþiile de proiecþie/muzicã
vor fi dezactivate ºi emiþãtorul va acþiona doar ca interfon.
6. În cazul în care monitorizaþi copilul în timp ce muzica/sunetele naturii sunt pornite
reduceþi volumul acestora din butonul "volum" 3 , în caz contrar nu veþi putea auzi
clar vocea copilului prin receptor.

Alimentarea cu energie
Emiþãtorul
1. Funcþionarea cu baterii
- îndepãrtaþi cu surubelnita capacul compartimentului de baterii
ca în figura alãturatã. Introduceþi 4 baterii (UM 2 "C") , pozitionati in
pozitia de polaritate corecta ºi reataºaþi capacul compartimentului
cu cele 2 suruburi.
2. Funcþionarea la prizã.
- Conectaþi ºtecherul adaptorului AC 6V la priza DC 30
aflatã în spatele bazei.
- În cazul în care emiþãtorul este fixat pe pat
conectaþi ºetcherul adaptorului direct
la priza 17 aflatã în spatele emiþãtorului,
cu polaritatea corectã.

Atenþie: dacã folosiþi emiþãtorul ca proiector se recomandã funcþionarea acestuia
de la prizã, altfel bateriile se vor consuma mai repede. Raza de emisie este mai mare
atunci când emiþãtorul funcþioneazã la prizã.

Receptorul
Receptorul
1. Setaþi butonul de volum 20 a receptorului în poziþia pornit ºi aºezaþi receptorul
la o distanþã rezonabilã faþã de emiþãtor (distanþa micã între cele douã
creeazã microfonie). Indicatorul 23 Pornit (ON) se va aprinde verde, dacã este roºu
sau slab înseamnã cã bateriile sunt consumate ºi trebuie reîncãrcate aºezând
unitatea în baza de reîncãrcare.
2. Folosind selectorul de canale 21 setaþi receptorul pe acelaºi canal ca ºi cel
al emiþãtorului(CH1 sau CH2). Dacã se aud zgomote, altele în afarã de cele fãcute
de copil, schimbaþã frecvenþa pe celãlalt canal la ambele unitati.
3. Indicatorul cu LED-uri de volum sunet recepþie 22 se va aprinde la fiecare
semnal primit. Cu cît semnalul este mai puternic cu atât mai multe
luminiþe se aprind. Acest semnal luminos este folositor atunci când
închideþi sonorul receptorului.
4. Receptorul poate fi þinut, când nu este în bazã, de curea cu ajutorul clemei de
prindere. Pentru îndepãrtarea acestei cleme urmaþi pasii din figurã.
5. Acest interfon este echipat cu funcþie de ton pilot care poate micºora interferenþa
cu alte obiecte elecrocasnice care opereazã pe aceeaºi frecvenþã. Aceastã funcþie
este setatã din fabricã ºi este reprezentatã de puncte diferit colorate aflate
la baza receptorului. Ambele aparate trebuie sã aibã puncte de aceeaºi culoare
pentru a intercomunica.
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1. Funcþionarea cu baterii:
Îndepãrtaþi capacul compartimentului de baterii, introduceþi bateriile
reîncãrcabile aflate în pachet ºi asiguraþi-vã cã cele douã arcuri
sunt în contact cu polaritãþile bateriilor.
2. Funcþionarea la prizã folosind încãrcãtorul
- conectaþi ºtecherul adaptorului AC 6V la priza încãrcãtorului
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cu polaritatea corectã. Cu bateriile în receptor aºezaþi unitatea
în încãrcãtor, indicatorul de încãrcare
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se va aprinde confirmand

incarcarea bateriilor.
Se recomandã introducerea bateriilor în receptor înainte de a îl aºeza
în încãrcãtor pentru o mai bunã funcþionare a unitãþii.
Atenþie: înainte de prima folosire încãrcaþi bateriile receptorului cel puþin 16 ore.
Acest produs nu va funcþiona normal dacã sunt interferenþe puternice in reteaua electrica.
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