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P E S T Ú N K Y 
Návod Na použitie
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Ďakujeme za zakúpenie našich pestúniek. vaša jednotka bola vyrobená a 
preverená podľa pravidiel najprísnejších kontrol kvality, aby sa zabezpečilo, 
že každá opatrovateľka opustí továreň v perfektnom stave. v nepravdepo-
dobnom prípade, že by ste objavili akékoľvek chyby alebo zistili akékoľvek 
problémy, kontaktujte prosím nášho predajcu alebo servisné stredisko. 
prečítajte si prosím dôkladne tento návod na použitie, aby vám jednotka 
ponúkla maximálnu výkonnosť a predĺženú životnosť.

VLASTNOSTI
•	 	Plne	digitálna	technológia	fungujúca	na	frekvencii	863-870	MHz	s	nulovým	

rušením.
•	 Automatické	preskakovanie	a	vyhľadávanie	voľného	kanála.
•	 Prevádzkový	dosah	800	m	v	otvorenom	priestore.
•	 	Nízka	miera	vyžarovania	(len	10%	normálneho	DECT	alebo	40%	ECO	

DECT).
•	 Upozornenie	na	nízky	stav	batérie	na	detskej	aj	rodičovskej	jednotke.
•	 Digitálne	nastaviteľná	citlivosť	mikrofónu.
•	 Audio	a	vizuálne	upozornenie,	keď	je	jednotka	mimo	dosahu.
•	 Digitálne	ovládanie	hlasitosti.
•	 LED	indikátor	hlasitosti	/	nabitia	batérie.
•	 Li-Po	batérie	pre	rodičovskú	i	detskú	jednotku.
•	 Vymeniteľný	predný	kryt	s	prispôsobiteľným	trendy	dizajnom.
•	 USB	dobíjanie	prostredníctvom	nočného	svietielka
•	 109	hodín	pohotovostného	režimu

UPOZORNENIE
opatrovateľky nemožno považovať za zdravotnícku pomôcku. Nedonosené 
deti alebo deti, ktoré sú považované za ohrozené, by mali byť pod dohľadom 
vášho lekára alebo zdravotníckeho personálu.
dôrazne odporúčame, aby popri používaniu opatrovateľky bolo dieťa pravi-
delne priamo kontrolované zodpovednou dospelou osobou.
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1	Tlačidlo	ZAP	/	VYP

2	Tlačidlo	pre	zvýšenie	citlivosti	mikrofónu

3	Tlačidlo	pre	zníženie	citlivosti	mikrofónu

4	Indikátor	zapnutia	/	nízkeho	stavu	batérie

5	LED	indikátor	úrovne

6	Mikrofón

7	USB	port

8	Tlačidlo	ZAP	/	VYP

9	Tlačidlo	pre	zvýšenie	hlasitosti

10	Tlačidlo	pre	zníženie	hlasitosti

11	Indikátor	zapnutia	/	nízkeho	stavu	batérie

12	LED	indikátor	úrovne

13	Tlačidlo	pre	vibrácie

14	Indikátor	prepojenie

15 indikátor vibrácií

16	Reproduktor

17	USB	port

18	Tlačidlo	Reset

BABY UN IT

PARENT UN IT
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QUICK REFERENCE GUIDE

B A B Y U N I T

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

DETSKÁ JEDNOTKA

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA
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NAPÁJANIE
Detská	jednotka	(DJ)	a	rodičovská	jednotka	(RJ)

1.		Prevádzka	s	Li-Po	batériou 
Lítium-polymérový	článok	je	čiastočne	nabitý	a	je	už	inštalovaný	v	
jednotke. po zapnutí bude jednotka funkčná.

2. Nabíjanie lítiové batérie

Zapojte	koncovku	priloženého	USB	Y-	káblu	do	USB	slotu	v	nočnom	
svetielku a v detskej aj rodičovskej jednotke
7			17	.	Indikátor	zapnutia			4			11		sa	počas	nabíjania	rozsvieti	červeno	(bez	
ohľadu	na	to,	či	je	jednotka	zapnutá,	alebo	vypnutá).	Akonáhle	bude	batéria	
plne	nabitá	(zvyčajne	to	trvá	asi	4	hodiny),	indikátor			4			11		sa	vypne,	alebo	
začne	svietiť	na	zeleno,	ak	bude	jednotka	zapnutá.	Môžete	kabel	odpojiť,	
alebo ho nechať pripojený, batériu to nijako nepoškodí. ak kabel zostane 
pripojený a napätie batérie klesne pri vybíjaní pod určitú hranicu, nočné 
svetielko začne batériu opäť automaticky nabíjať.

Poznámka:  ako budete jednotku prvýkrát používať, nabíjajte lítium-
polymérový	článok	po	dobu	aspoň	4	hodín	vo	vypnutom	režime.

!  ak nie je možné jednotku zapnúť dlhým stlačením tlačidla 
napájania		1		alebo		8		,	skontrolujte,	či	je	batéria	úplne	vybitá.	
ak tomu tak nie je, použite špicatý predmet k stlačeniu tlačidla 
Reset		18		a	potom	to	skúste	znova.
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SPÁROVANIE
Tento	proces	je	určený	na	prepojenie	RJ	a	DJ,	aby	spolu	mohli	navzájom	
komunikovať	a	aby	vás	žiadna	iná	zariadenia	(dokonca	ani	pestúnky	
rovnakého	modelu)	nemohla	rušiť	alebo	prijímať	váš	signál.

RJ	a	DJ	sú	spárované	už	v	okamihu,	keď	opúšťajú	továreň.	Ak	aj	napriek	
tomu zistíte rušenie, vykonajte spárovanie znova, aby ste dosiahli lepšie 
súkromie.

1.	Stlačte	a	podržte	tlačidlo	pre	zvýšenie	citlivosti	mikrofónu			+				2			na	DJ.

2.		Zapnite	jednotku	dlhým	stlačením	tlačidla	ZAP	/	VYP			I					1			na	3	sekundy.	
Indikátor	zapnutia			I					4			by	mal	začať	rýchlo	blikať	zeleno.	Pustite	obidve	
tlačidlá.

3.		Stlačte	a	podržte	tlačidlo	na	zvýšenie	hlasitosti			+				9			na	RJ.

4.		Zapnite	jednotku	dlhým	stlačením	tlačidla	ZAP	/	VYP			I					8		.		Indikátor	
zapnutia    i    11  by mal začať rýchlo blikať zelené. pustite obidve tlačidlá.

5.		Teraz	znovu	stlačte	tlačidlo	pre	zvýšenie	citlivosti	mikrofónu			+				2			na	
DJ.	Ak	bolo	spárovanie	úspešné,	začujete	v	RJ	dve	pípnutia.	Indikátory	
zapnutia			4			a		11		na	DJ	aj	RJ	by	sa	mali	rozsvietiť	zelene	a	obaja	LED	
indikátory   5   12  budú ukazovať maximálnu úroveň.

6.		Opatrovateľky	sú	teraz	pripravené	na	používanie	a	je	pravdepodobné,	že	z	
reproduktora		16		RJ	začujete	rušivú	spätnú	väzbu.

7.		Ak	spolu	RJ	a	DJ	nemôžu	navzájom	komunikovať,	zopakujte	ešte	raz	
proces spárovanie.
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OVLÁDANIE DETSKÉ JEDNOTKY (DJ)

1.		Umiestnite	DJ	asi	1	m	od	postieľky	s	mikrofónom			6			natočeným	smerom	
k	dieťaťu.	Zapnite	jednotku	dlhým	stlačením	tlačidla	ZAP	/	VYP				I				1			po	
dobu	2	sekúnd.	Indikátor	zapnutia				I				4			sa	rozsvieti	zeleno.	Pokiaľ	tento	
indikátor začne zeleno blikať, batéria je takmer vybitá a je potrebné ju dobiť 
pomocou dodávaného nočného svetielka. 
LED	indikátor			5			bude	súčasne	po	dobu	asi	5	sekúnd	ukazovať	stav	nabitia	
batérie.	Viac	rozsvietených	LED	znamená	bohatší	batériu.	Krátkym	stlačením	
tlačidla	ZAP	/	VYP				I				1			môžete	kedykoľvek	zobraziť	stav	nabitia	batérie. 
Ak	chcete	jednotku	vypnúť,	znova	dlho	stlačte	tlačidlo	ZAP	/	VYP					I				1				
po dobu asi 2 sekúnd.

2.		Nastavte	citlivosť	mikrofónu	pomocou	tlačidla	pre	nastavenie	citlivosti	
mikrofónu			+	 	 	 -	 	 	 2	 	 	3			tak,	aby	bola	jednotka	nastavená	na	prenos,	
kedykoľvek	mikrofón			6			zaznamená	zvuk	vo	vami	požadovanej	hlasitosti.	
LED	ukazovateľ			5			sa	zmení,	keď	budú	tieto	tlačidlá	stlačené;	väčší	
počet	rozsvietených	LED	kontroliek	znamená,	že	mikrofón	je	citlivejší	na	
zvuk	(maximum	je	5	LED	a	minimum	je	1	LED).	Stlačte	tlačidlo			+				2			pre	

zvýšenie a tlačidlo			-					3			pre	zníženie	citlivosti	mikrofónu.

3.		Keď	bude	DJ	v	prenosovom	režime,	LED	indikátor				5			začne	blikať	v	
súlade	s	tým,	ako	bude	mikrofón			6			prijímať	zvuk.	Niekoľko	sekúnd	po	
tom,	čo	mikrofón			6			prestane	prijímať	akýkoľvek	zvuk,	sa	jednotka	vráti	do	
pohotovostného	režimu	a	indikátor	LED			5			sa	vypne.
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OVLÁDANIE RODIČOVSKEJ JEDNOTKY (RJ)

1.		Zapnite	jednotku	dlhým	stlačením	tlačidla	ZAP	/	VYP			I				8			.	Indikátor	zapnutia			I				11	

sa rozsvieti na zeleno. pokiaľ tento indikátor začne zeleno blikať, batéria je takmer vybitá 

a	je	potrebné	ju	dobiť	pomocou	dodávaného	nočného	svetielka.	LED	indikátor		12		bude	

súčasne	po	dobu	asi	5	sekúnd	ukazovať	stav	nabitia	batérie.	Viac	rozsvietených	LED	zna-

mená	nabitejšiu	batériu.	Krátkym	stlačením	tlačidla	ZAP	/	VYP			I				8			môžete	kedykoľvek	

zobraziť	stav	nabitia	batérie.	Ak	chcete	jednotku	vypnúť,	znova	dlho	stlačte	tlačidlo	ZAP	/	

VYP			I				8			po	dobu	asi	2	sekúnd.

2.		Umiestnite	RJ	dostatočne	ďaleko	od	DJ,	aby	ste	predišli	vzniku	rušivé	spätnej	väzby.	Ak	

bude	vzdialenosť	príliš	krátka,	z	reproduktora		16		počujete	pištivý	zvuk.

3.		Keď	RJ	prijme	signál,	LED	kontrolky	v	indikátore		12		sa	rozsvieti	a	indikátor	spojenia		14	

zozelenie.	Čím	hlasnejšie	dieťa	bude,	tým	viac	LED	kontroliek	bude	rozsvietených.	Táto	

funkcia je užitočná k tomu, aby rodiča upozornila na detský plač v prípade, že bude 

hlasitosť	reproduktora		16		kvôli	tichému	prostrediu	znížená	alebo	vypnutá.	Keď	DJ	pre-

stane	prenášať,	LED	indikátor		12		a	indikátor	spojenia		14		sa	následne	vypnú.

4.		Hlasitosť	reproduktora	môže	byť	upravená	pomocou	tlačidiel	pre	zvýšenie	/	zníženie	hla-

sitosti			+				-					9					10	.	LED	indikátor		12		sa	zmení,	akonáhle	budú	tieto	tlačidlá	stlačená.	

Viac	rozsvietených	LED	kontroliek	znamená	vyššiu	hlasitosť	(maximum	je	5	LED).	Keď	sa	

nerozsvieti	žiadna	kontrolka,	reproduktor		16		je	úplne	stíšený.	Stlačte	tlačidlo			+				9			pre	

zvýšenie	a	tlačidlo			-			10		pre	zníženie	hlasitosti.

5.		Akonáhle	bude	RJ	mimo	komunikačný	dosah	DJ	po	dobu	dlhšiu	ako	30	sekúnd,	budete	

počuť	upozornenie	na	umiestnenie	mimo	dosah,	LED	indikátor		12		začne	blikať	a	indikátor	

spojenia		14		sa	rozsvieti	na	červeno,	aby	rodiča	upozornil.	Zvukové	upozornenie	sa	vypne	

až	vtedy,	keď	sa	RJ	ocitne	späť	v	komunikačnom	dosahu	DJ. 

Poznámka:	Toto	zvukové	upozornenie	počujete	aj	vtedy,	keď	bude	DJ	vypnutá	alebo	sa	jej	

batéria vybije.

6.		Táto	jednotka	je	vybavená	vibračným	upozornením.	Krátko	stlačte	tlačidlo	pre	vibrácie 

             indikátor vibrácií              sa rozsvieti. akonáhle bude prijatý zvuk dieťaťa 

dostatočne	hlasný,	vibrácie	začnú	fungovať.	Táto	funkcia	je	užitočná	vtedy,	keď	rodič	pra-

cuje	v	hlasitom	prostredí	(napr.	vysávanie).	Kvôli	úspore	batérie	odporúčame	nepoužívať	

vibračné upozorňovania príliš často. ak chcete vypnúť vibrácie, znova krátko stlačte 

tlačidlo pre vibrácie              a indikátor              sa vypne.
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ODMONTOVANIE KLIPU

DJ	aj	RJ	môžu	byť	nosené	pomocou	klipu	na	opasok.
ak chcete klip zložiť, postupujte podľa nižšie uvedeného obrázku:

ODPOJENIE PREDNÉHO KRYTU

predný kryt týchto opatrovateliek je vymeniteľný, aby ste mohli použiť svoj 
vlastný obľúbený vzor. ak chcete vymeniť predný kryt, pozrite sa na obrázok.

1. použite na stranách priloženú kartu alebo kreditnú kartu.

2. otáčajte kartou, až sa predná strana ľahko oddelí.

3.	Zatlačte	nový	predný	kryt	na	miesto,	ponechajte	na	ňom	ochrannú	fóliu.

4.	Dbajte	na	to,	aby	nový	predný	kryt	správne	zapadol	na	miesto.

5.	Zložte	ochrannú	fóliu.

predné kryty sú pripevnené veľmi tesne, 
čo je dôležité z bezpečnostných dôvodov.
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UPOZORNENIE

•	 	Používajte	len	priložené	AC	adaptéry,	používanie	iných	adaptérov	by	mohol	
viesť k poškodeniu  opatrovateliek.

•	 	Opatrovateľka	dosahuje	najlepší	výkon	pri	teplotách	v	rozmedzí	0	°	C 
do	+	50	°	C.	Najnižšia	možná	prevádzková	teplota	je	-20	°	C.

•	 	Nenechávajte	opatrovateľky	dlho	na	silnom	slnku	alebo	blízko	zdroja	tepla,	
vo vlhku a neprimeranom prostredí.

•	 	Neotvárajte	krabičku,	vnútri	nie	sú	žiadne	diely,	ktoré	by	mohol	užívateľ	
opraviť.

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

    a. detská jednotka
				b.	Rodičovská	jednotka
				c.	5V,	1A	USB	dobíjacie	nočné	svetielko
				d.	USB	Y-kabel

d

c
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