1094
ELEKTRONICZNA NIANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wstęp
System elektrycznej niani jest idealnym urządzeniem dla rodzica, ułatwiającym opiekę nad dzieckiem. Urządzenie posiada wbudowaną nocną
lampkę działającą na dziecko znajdujące się w ciemnym otoczeniu uspokajająco.
Opis
Urządzenie dziecka

Urządzenie rodzica

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Gniazdo wtyczkowe (Urządzenie dziecka)
Wbudowany mikrofon
Pokrywa baterii (Urządzenie dziecka)
Przycisk wł./wył. lampki nocnej
Przycisk wł./wył. elektronicznej niani
Wskaźnik zasilania LED (Urządzenie dziecka)
Przełącznik kanału (Urządzenie dziecka)
Wbudowana antena (Urządzenie rodzica)
Wskaźnik zasilania LED (Urządzenie rodzica)
Gniazdo wtyczkowe (Urządzenie rodzica)

k. Pokrywa baterii (Urządzenie rodzica)
l. Przełącznik kanału (Urządzenie rodzica)
m. Głośnik
n. Przełącznik wł./wył. głośności
o. Wskaźnik odbioru sygnału
p. Zasilacz
q. Wtyczka
1. Obudowa z postacią
2. Lampka LED

Ogólne ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE
• Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach ani nie zanurzaj go w wodzie
• Nie umieszczaj produktu obok źródeł ciepła takich jak grzejniki czy nasłonecznione okna itp.
• Elektroniczna niania nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie rozmontowuj urządzenia.
• Jeżeli elektroniczna niania nie jest używana przez dłuższy okres czasu, wyjmij z urządzenia wszystkie baterie, w przeciwnym wypadku
może dojść do wycieku baterii i tym samym zniszczenia urządzenia.
Środki ostrożności dotyczące baterii
OSTRZEŻENIE
• Przeczytaj i przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń i instrukcji dołączonych przez producenta baterii
• Po włożeniu baterii, upewnij się, że zaciski (+) i (-) są umieszczone w odpowiednim kierunku.
• Nigdy nie używaj baterii, na których znajdują się oznaki wycieków lub uszkodzeń.
• Aby zapobiec wyciekom i pęknięciom baterii, nigdy nie mieszaj baterii o różnym typie, marce, czy stanie naładowania.
• Nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.
• Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
• NIE UŻYWAJ BATERII Z MOŻLIWOŚCIĄ DOŁADOWYWANIA.

Instalowanie baterii
Urządzenie dziecka
Użyj śrubokrętu krzyżakowego, aby usunąć pokrywę baterii, odkręcając śrubkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij
pokrywę baterii i włóż 4 baterie AAA (UM4) *. Umieść pokrywę na swoim miejscu. Dokręć śrubkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby zablokować pokrywę.
Urządzenie rodzica
Użyj śrubokrętu krzyżakowego, aby usunąć pokrywę baterii, odkręcając śrubkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij
pokrywę baterii i włóż 4 baterie AAA (UM4) *. Umieść pokrywę na swoim miejscu. Dokręć śrubkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby zablokować pokrywę.
*(Zaleca się użycie baterii alkaicznych). Wkładając baterie zwróć uwagę na wskazane kierunki umieszczania baterii.
UWAGA: SPOSÓB TRZYMANIA ELEKTRONICZNEJ NIANI
Antena w kształcie okrągłej pętli nie służy jako uchwyt do
przenoszenia urządzenia. Rysunek 2 pokazuje nieprawidłowy
sposób trzymania urządzenia, natomiast rysunek 3 ilustruje
prawidłowy sposób trzymania urządzenia, pamiętaj aby podczas
przenoszenia urządzenia nie trzymać go za antenę. Nie zastosowanie
się do powyższych wskazówek może spowodować słaby odbiór
lub jego brak i tym samym pogorszyć działanie urządzenia.

Ustawienia dotyczące działania urządzenia
Urządzenie dziecka
Urządzenia dziecka powinno być umieszczone w wygodnym miejscu w odległości nie większej niż 3 metry od dziecka. Zaleca się, aby
urządzenia było ustawione na płaskiej powierzchni. Urządzenie dziecka może być używane poprzez zasilacz (DC 6V 300Ma). Zasilacz ma za
zadanie zmaksymalizować działanie zarówno lampki nocnej jak i elektronicznej niani. Aby podłączyć urządzenie przy pomocy zasilacza,
podłącz zasilacz do gniazdka ściennego i jeżeli gniazdko posiada włącznik upewnij się, że zostało ono włączone. Włącz elektroniczną nianię
przy pomocy przycisku znajdującego się na urządzeniu. Wskaźnik zasilania LED (f) powinien się zapalić.
• Naciśnij PRZYCISK LAMPKI (d) jeden raz, aby włączyć nocną lampkę
• Naciśnij PRZYCISK LAMPKI (d) ponownie, aby wyłączyć nocną lampkę, jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji.
UWAGA: Przełącznik kanału zarówno na urządzeniu rodzica i urządzeniu dziecka musi znajdować się w tej samej pozycji tzn. jeżeli przełącznik
kanału urządzenia rodzica znajduje się w pozycji kanału „A” to przełącznik kanału na urządzeniu dziecka MUSI również znajdować się w
pozycji kanału A. Złe ustawienie kanału spowoduje nieprawidłowe działanie systemu.
Urządzenie rodzica.
Aby podłączyć urządzenie przy pomocy zasilacza, podłącz zasilacz do gniazdka ściennego i jeżeli gniazdko posiada włącznik upewnij się, że
zostało ono włączone. Włącz urządzenie rodzica obracając przełącznik głośności (n), wskaźnik zasilania LED powinien się zapalić. Upewnij się,
że zarówno kanał na urządzeniu dziecka jak i kanał na urządzeniu rodzica znajdują się w tej samej pozycji, jak zostało to opisane powyżej.
Możesz użyć urządzenia rodzica do słuchania swojego dziecka.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
Lampka nocna nie działa (Urządzenie dziecka): - włóż nowe baterie – umieść baterie ponownie w prawidłowej pozycji Urządzenie rodzica nie wydaje żadnych dźwięków: - włóż nowe baterie - umieść baterie ponownie w prawidłowej pozycji - sprawdź
ustawienie kanału na urządzeniu rodzica i dziecka - Sprawdź podłączenie zasilacza
Słaby odbiór: - Przenieś urządzenie rodzica bliżej urządzenia dziecka – wymień baterie – sprawdź czy antena znajduje się w pozycji pionowej i
czy nie ma zakłóceń itp. – zmień kanał zarówno na urządzeniu rodzica jak i na urządzeniu dziecka.
Zakłócenia: - jeżeli to możliwe wyłącz inne urządzenia – zbliż do siebie oba urządzenia
Wysoki piszczący dźwięk: - oddal od siebie urządzenia – zmniejsz głośność.

Symbol ten
znajdujący się również na produkcie oznacza, iż produkty elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane prawidłowo,
oddzielnie od normalnych odpadów jak zostało to określone w dyrektywie 2000/96/WE. W związku z tym produkt ten oraz jego wszystkie
elementy muszą być oddane do lokalnego punktu zbiórki tego typu sprzętu lub do centrum recyklingu.

Deklaracja zgodności
Ja producent/importer
Anteprima Brands S.r.L.
Via Riviani 99
40138 Bolonia (BO)
Włochy

Oświadczam, iż produkt
Opis produktu: elektroniczna niania
Nazwa modelu : 1094
Nazwa marki: Hi-Med Baby
Numer produktu (Europejski Kod Towarowy) 8009607502483

Jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw:
Dyrektywa 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
Dyrektywa 73/23/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
Dyrektywa 89/336/EEC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej

Produkt odpowiada następującym normom/standardom:
EN 300 220-2 V2. 1.2(2007 – 06),

EN 60950-1:2006

EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08);
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