
Upozornění
Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím 
pozorně tento manuál. 

Upozornění
Pro Vaši bezpečnost používejte prosím pouze dodávaný DC konvertor. Výrobce 
nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené DC konvertorem, který není 

dodávaný výrobcem. Důležité! Používejte prosím pouze zásuvky, které odpovídají 
DC konvertoru. Při použití nevhodné zásuvky mohou vzniknout působením 
elektřiny nebo ohně škody.

• Nepoužívejte baterie po uplynutí určené doby použití.
• Nedotýkejte se konvertoru vodiči jako např. prsteny atd.

Hlavní vlastnosti

Dětská jednotka
• Noční světlo on/off/auto (zapnuto/vypnuto/automaticky)
• Napájení on/off (zapnuto/vypnuto)
• 5 ukolébavek

• Indikace teploty
• 5 kroků úrovně nastavení hlasitosti řeči
• Paging (přenos zpráv na malé přijímače - vyhledávání rodičovské jednotky)

• Indikace nízkého stavu nabití baterie

Rodičovská jednotka
• Dětské noční světlo on/off/auto (zapnuto/vypnuto/automaticky)
• Napájení on/off (zapnuto/vypnuto)
• 5 kroků úrovně nastavení hlasitosti řeči

• Indikace teploty
• Upozornění na teplotu on/off (zapnuto/vypnuto)
• Nastavení rozsahu teploty

• Upozornění na vysokou nebo nízkou teplotu
• Monitorování
• Indikace teploty

• Indikace nízkého stavu nabití baterie

Bezpečnostní upozornění

Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru:

1* dětská jednotka
1* rodičovská jednotka 

Obsah balení
• adaptér 5 V, DC (ss)

• Dětská jednotka
• Rodičovská jednotka
• Návod k použití

2* napájecí adaptéry
1* návod k použití

* 2 ks
* 1 ks

* 1 ks
* 1 ks

Zkontrolujte prosím obsah balení kvůli potvrzení, že jste obdrželi 
všechny výše uvedené složky



Rodičovská jednotka
Přední strana rodičovské jednotky 

Hlavní části

Play lullabies
Přehrávání 
ukolébavek

tlačítko 
snižování 
hlasitosti

Přehrávání 
ukolébavek

Světelné indikátory
hlasitosti  hovoru

LCD displej 
rodičovské jednotky

tlačítko 
zvyšování
hlasitosti

Power -zapnutí/vypnutí 
rodičovské jednotky 
(monitoru)

tlačítko nočního světla

tlačítko pro výběr
nabídek (menu)

Zadní strana rodičovské jednotky

Reproduktor

baterie 2,4 V

Boční strany rodičovské jednotky

Reproduktor

Baterie 2,4 V

Tlačítko

hovoru

vstup napájení

5 V Dc (ss) 



Názvy tlačítek 

rodičovské jednotky
Funkce tlačítek

Menu/ok
Pro vstup do nastavovacího menu 

Krátkým stiskem potvrďte v nabídce vybranou volbu

Power (napájení):

Pro změnu stavu tlačítka on/off (zapnuto/vypnuto) 

rodičovské jednotky držte v pohotovostním režimu 
tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sec.

Vol+/ up (zvýšení hlasitosti)
Pro zvýšení hlasitosti výstupu rolujte v menu up 
(zvýšení).

Vol-/ down (snížení 
hlasitosti)

Pro snížení hlasitosti výstupu rolujte v menu down 
(snížení).

Hovor
Pro zpětný hovor prostřednictvím dětské jednotky toto 
tlačítko stiskněte a přidržte.

Hudba Play/stop music (přehrávání/stop hudby)

Noční světlo ON/OFF/AUTO (zapnuto/vypnuto/automaticky)

Dětská jednotka
Přední strana dětské jednotky

Zadní strana dětské jednotky

Nabíjecí stanice

Tlačítko on/off (zap./vyp.)
dětské jednotky

Tlačítko nočního světla

Tlačítko pro přehrávání 
ukolébavek

tlačítko párování

Tlačítko nabídek (menu)

Tlačítko zvyšování hlasitosti

Tlačítko snižování hlasitosti

Tlačítko Return (návrat)

LCD displej dětské jednotky

vstup napájení

5 V, DC (ss)

3 AAA baterie 

(mikrotužkové)



Boční strany dětské jednotky

Názvy tlačítek 
dětské jednotky

Funkce tlačítek

Napájení:

Pro změnu stavu tlačítka on/off (zapnuto/vypnuto) držte v 

pohotovostním režimu tlačítko napájení dětské jednotky stisknuté po 
dobu 3 sec.

Page/register 

(vyhledávání/registr.)

Page (vyhledávání rodičovské jednotky): Pro vyvolání rodičovské jednotky krátce 

stiskněte tlačítko page Registr: pro vyvolání registru držte stisknuté tlačítko page 7 

sec.

Vol+/up (zvýšení 
hlasitosti)

Pro zvýšení hlasitosti výstupu ukolébavek nebo řeči rolujte v menu up 
(zvýšení).

Vol-/down (snížení 
hlasitosti)

Pro snížení hlasitosti výstupu ukolébavek nebo řeči rolujte v menu 
down  (snížení).

Hudba Play/stop music (spuštění/stop hudby)

Noční světlo ON/OFF/AUTO (zapnuto/vypnuto/automaticky)

Menu/ok Nastavení Menu/ok

Return (návrat) Krátce stiskněte pro návrat zpět do menu

Reproduktor Mikrofon

on/off (zapnutí/vypnutí) nočního světla (dětská a  rodičovská jednotka)

Na dětské jednotce krátce stiskněte tlačítko Night Light (noční světlo) pro přepnutí LED 
nočního světla na  on (zapnuto), off (vypnuto) nebo Auto mode (automatický režim).

Pokud jste nastavili Auto funkci, zobrazí se na obou jednotkách, dětské i 
rodičovské, ikona „VOX“ (hlas) a LED noční světlo bude řízeno hlasem. Pokud je 
vox vyšší než nastavení MIC (mikrofonu), bude noční LED světlo zapnuto.

Je-li noční LED světlo zapnuto, ikona Night Light (Noční světlo) bude viditelná na 
obou jednotkách, dětské i rodičovské.

Je-li noční LED světlo vypnuto (off), ikona Night Light (Noční světlo) nebude 
viditelná ani na dětské, ani na rodičovské jednotce.

Rodičovská jednotka Dětská jednotka

Rodičovská jednotka Dětská jednotka



Zpětný hovor k dítěti (monitorovací rodičovská jednotka)

Jestliže je rodičovská jednotka v monitorovacím režimu, stisknutím tlačítka 

TALK (hovor) se jednotka přepne do režimu zpětného hovoru.
Uvolněním tlačítka TALK se jednotka vrátí do monitorovacího režimu, mikrofon 
rodičovské (monitorovací) jednotky bude ztlumen a monitorovací jednotka bude 

pokračovat v monitorování dětské jednotky.

Nastavení hlasitosti monitorovací (rodičovské) a dětské jednotky

Rodičovská jednotka Rodičovská jednotka

Dětská jednotka Dětská jednotka

Během konverzace (v monitorovacím režimu) se může hlasitost reproduktoru 

nastavovat stisknutím tlačítka up/Vol+ nebo down/Vol-. Je k dispozici 5 kroků 
digitálního řízení hlasitosti  monitorovací (rodičovské) jednotky a 5 kroků 
digitálního řízení hlasitosti dětské jednotky.

Návod k použití

Vložte do dětské jednotky baterii nebo jednotku připojte k napájecímu adaptéru 
DC (ss) 5 V.
Pro zapnutí dětské jednotky stiskněte a přidržte tlačítko POWER (napájení) po 
dobu 3 sec, přepínač Power on/off (napájení zapnuto/vypnuto) se přepne na 
on.
Dětská jednotka se nastartuje a na displeji se zobrazí následující:

Vložte baterii 2,4 V do rodičovské jednotky
Pro zapnutí rodičovské jednotky stiskněte a přidržte tlačítko POWER
(napájení) po dobu 3 sec, přepínač Power on/off (zapnuto/vypnuto) se přepne 
na on. Monitor (rodičovská jednotka) začne vyhledávat dětskou jednotku, 
která je pro dítě registrována. Display zobrazí následující:

Jakmile je dětská jednotka, nalezena, rodičovská jednotka se nastaví do 
monitorovacího režimu. Dětská a rodičovská jednotka budou ukazovat 
následující:

Jestliže monitor není na dětské jednotce registrován, na displeji se zobrazí:.



Menu selection - nabídka režimů (rodičovská a dětská 
jednotka)

Menu operací (ovládací menu)

Sens mode (režim nastavování citlivosti)
Nastavení citlivosti mikrofonu

Máte možnost nastavit citlivost na zvuk u dětské jednotky na požadovanou 

úroveň. Při nastavování na maximální úroveň citlivosti jsou všechny zvuky 
(včetně dechu Vašeho dítěte, jestliže je dost hlasitý) slyšet z rodičovské 
jednotky. Citlivost mikrofonu můžete změnit jen tehdy, jestliže je nastaveno 
spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou.

V pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko menu/ok pro vstup do hlavního menu..
Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “SENS” (citlivost).
Stiskněte znovu tlačítko menu/ok .

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/Vol- pro nastavení úrovně citlivosti 1 - 4. 

(level1 - level4) Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení.
1 - minimální úroveň / nejnižší citlivost.
4 - maximální úroveň / nejvyšší citlivost.

Poznámka:
Je-li citlivost dětské jednotky nastavena na vysokou úroveň, jednotka 

spotřebuje více energie, protože je nepřetržitě v přenosovém režimu.

Song mode (režim písní)
Nastavení hudby

V pohotovostním režimu:
stiskněte tlačítko menu/ok v hlavním menu.

Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok 
vyžaduje)
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “SONG”

(písně). Stiskněte tlačítko menu/ok .
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/Vol- pro výběr SONG (písně) od 1 do 5 
(Song1 - Song5).

Play/stop music (přehrát/zastavit hudbu) a výběr 
ukolébavky 
Play lullaby (přehrát ukolébavku) na dětské jednotce.

Pro přehrávání hudby stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Music (hudba) na 
dětské jednotce a potom stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/Vol- pro nastavení 

hlasitosti hudby.
Pro zastavení hudby stiskněte na dětské jednotce znovu tlačítko Music (hudba)
Pokud se hrají ukolébavky, zobrazuje se na LCD displeji rodičovské i dětské

jednotky ikona ukolébavek.

Přehrávání ukolébavek na rodičovské jednotce

Pro nastavení hlasitosti hudby stiskněte v monitorovacím režimu tlačítko Music 
(hudba) na monitorovací (rodičovské) jednotce a potom stiskněte tlačítko 

up/Vol+ nebo down/Vol-.
Pro zastavení hudby stiskněte na rodičovské jednotce znovu tlačítko Music (hudba)

Vypnutí ukolébavek
Jestliže Vašemu dítěti hrajete ukolébavky, můžete je vypnout stisknutím 
tlačítka Music na rodičovské nebo dětské jednotce.

Pro uklidnění dítěte můžete také zapnout režim zpětného hovoru stisknutím a 
přidržením tlačítka TALK a dítě bude během vypnutí ukolébavek slyšet jen Váš 
hlas.



TEMP mode (režim teploty)

V pohotovostním režimu:
Stiskněte tlačítko menu/ok v hlavním menu.
Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok 
vyžaduje)
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “TEP” (teplota).
Stiskněte tlačítko menu/ok .
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “CE_FA” 
(Celsius_Fahrenheit).
Stiskněte tlačítko menu/ok .
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “CELSI“ nebo  
“FAHRE”.
Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení.

V pohotovostním režimu:
Stiskněte tlačítko menu/ok v hlavním menu.
Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení (rodičovská jednotka tento 
krok vyžaduje)

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “TEP” 
(teplota).
Stiskněte tlačítko menu/ok.

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “ALERT” 
(alarm).
Stiskněte tlačítko menu/ok .

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “ON“ (zapnuto) 
nebo  “OFF” (vypnuto).

Stiskněte tlačítko menu/ok pro aktivaci možnost zapnutí nebo vypnutí nastavení 
tónu upozornění na teplotu.

Nastavení formátu teploty

Upozornění na teplotu on/off (zapnuto/vypnuto)

Upozornění na teplotu (rodičovská jednotka)
Je-li v dětském pokoji teplota vyšší než stanovená teplota, vydává reproduktor 
varovný tón po dobu 45 sec. Po této době reproduktor vydává každých 5 minut 
varovný tón o délce 10 sec.

Je-li v dětském pokoji teplota nižší než stanovená teplota, vydává reproduktor 
varovný tón po dobu 45 sec. Po této době reproduktor vydává každých 5 
minut varovný tón o délce 10 sec.

Pro zastavení varovného tónu stiskněte tlačítko down/Vol- po dobu 3 sec. Je-li 
rodičovská jednotka v režimu zpětného hovoru a teplota v dětském pokoji je 
mimo stanovený rozsah, na rodičovské jednotce je slyšet varovný tón každých 
10 sec.

Nastavení rozsahu teploty
Přípustný rozsah teploty v dětském pokoji nastavený v dětské jednotce. 
Proveďte následující změny v nastavení teploty:

V pohotovostním režimu:
Stiskněte tlačítko menu/ok v hlavním menu.
Stiskněte tlačítko menu/ok pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “TEP” (teplota).
Stiskněte tlačítko menu/ok .
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “RANGE” (rozsah).
Stiskněte tlačítko menu/ok .
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro vybrání volby “TEPHI” (high - vysoká 
teplota) nebo “TEPLO” (low - nízká teplota). Je-li vybrána “TEPHI”,
stiskněte tlačítko [menu/ok] a na displeji rodičovské jednotky se zobrazí následující

Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro nastavení teploty.
Stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/VoI- pro nastavení teploty. Je li vybrána volba 
“TEPLO” (nízká teplota),
stiskněte tlačítko menu/ok a na displeji rodičovské jednotky se zobrazí následující:



stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/Vol- pro adjustaci teploty.

Poznámky:
Je-li teplota místnosti nad stanovenou vysokou teplotou, LCD displej na 
rodičovské jednotce zobrazí zprávu “H" (high vysoká) a bude blikat.

Je-li teplota místnosti pod stanovenou nízkou teplotou, LCD displej na 
rodičovské jednotce zobrazí zprávu  “L" (low nízká) a bude blikat.

Varování o stavu mimo rozsah

Registrace
Pro vstup do registrace stiskněte a přidržte tlačítko Page na dětské jednotce po 

dobu 7 sec, ozve se pípnutí, potom vstupte do hlavního menu rodičovské jednotky 
a  stiskněte tlačítko up/Vol+ nebo down/Vol- pro vybrání REG.
Stiskněte tlačítko menu/ok pro start registrace.

Po startu registrace rodičovské a dětské jednotky bliká na LCD displeji 

rodičovské jednotky REG.

Funkce paging (přenos zpráv na malé přijímače - zde vyhledávání 

rodičovské jednotky)

Stiskněte tlačítko PAGE na dětské jednotce a rodičovská jednotka bude vydávat 

paging tón. Na displeji se zobrazí zpráva PAGE a bude po nějakou dobu blikat.

Pro vypnutí page tónu a zrušení zprávy PAGE na displeji stiskněte tlačítko 
PAGE na dětské jednotce nebo jakékoliv tlačítko na rodičovské jednotce.

Jestliže rodičovská jednotka nic neučiní, dětská jednotka automaticky zastaví 
paging (vyhledávání) po 60 sec.

Vymazání všech rodičovských jednotek z dětské jednotky

Pro vstup do registračního režimu stiskněte a přidržte tlačítko PAGE na dětské 
jednotce po 7 sec. Jakmile se ozve pípnutí, můžete pro vymazání všech 
rodičovských jednotek 7 krát stisknou tlačítko PAGE. Světelná indikace bude 

blikat po dobu 200 ms.

Upozornění na nízký stav nabití baterie

Dětská jednotka
Jestliže není na dětské jednotce detekováno napájení 5 V DC, zobrazí se na 
displeji dětské jednotky ikona baterie. Je-li rodičovská jednotka spojena 

s dětskou jednotkou, na displeji rodičovské jednotky se ikona baterie dětské 
jednotky zobrazí také.

Jeli v pohotovostním režimu stav nabití baterie dětské jednotky nízký, LCD 

displej dětské jednotky zobrazí blikající ikonu baterie dětské jednotky. Pokud je 
rodičovská jednotka spojena s dětskou jednotkou, na displeji rodičovské 
jednotky bude blikat ikona baterie dětské jednotky. Jestliže se neozývá žádný 

varovný tón teploty nebo tón funkce paging, vydává rodičovská jednotka 
každých 10 sec varovný tón nízkého stavu nabití baterie.

Rodičovská jednotka
Je-li nízký stav nabití baterie rodičovské jednotky detekován v režimu TALK 
(hovor), může být slyšet jeden varovný tón a na displeji se objeví ikona prázdné 

baterie.

Je-li však nízký stav baterie detekován v monitorovacím režimu nebo je aktivní 
Talk back (zpětný hovor), může být slyšet každých 10 sec varovný tón stavu 

nízkého nabití baterie a bude zobrazena ikona prázdné baterie.

Probíhající monitorování nebo zpětný hovor bude pokračovat, dokud uživatel 

zpětný hovor neukončí. Jestliže se vybije baterie sluchátka, bude hovor 
ukončen.

Během nabíjení baterie se zobrazí následující animace ikony baterie.

Nabíjení baterie




