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In pachet

Unitate copil Unitate parinte

2 x cablu USB

RO

Descriere si utilizare unitate copil

Indicator LED

- Produsul poate alimentat fie  prin cablurile USB incluse, fie cu baterii/acumulatori 
AAA (nu sunt inclusi).
- apasati lung pentru a porni/opri unitatea
- apasati scurt pentru a trimite un semnal catre unitatea parinte in vederea 
localizarii acesteia
- apasati de 3 ori pentru a activa modul zi/noapte
Atentie! Plasati unitatea la o distanta de 1~3 m de copil.

Buton Pornire/
Oprire
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RODescriere si utilizare unitate parinte

Buton pornire/oprire
- apasati lung pentru a 
porni/opri unitatea

Butoane 
ajustare volum

Indicator LED

Procedura imperechere unitati

Implicit din fabrica cele 2 unitati din pachet sunt imperecheate. Daca insa apare 
o problema si cele 2 unitati nu mai comunica, desi sunt in aria de acoperire, urmati
procedura de mai jos pentru a le imperechea:
- apasati si mentineti timp de 5 sec butonul de pornire/oprire de la ambele unitati simultan

Mod zi/noapte

Baby monitorul este dotat cu o functie speciala de economisire a bateriei, 
recomandata de obicei noaptea, ce va declansa microfonul unitatii copil doar cand este 
detectat un sunet, altfel aceasta nu va emite nici un semnal. Pentru a utiliza aceasta 
functie activati modul de noapte.
Atentie! In modul de noapte alerta de iesire din aria de acoperire va fi dezactivata.

Buton Zi/Noapte
- apasati lung pentru a 
activa modul zi/noapte 

- apasati si mentineti 
pentru a vorbi catre 
unitatea copil

Buton PTTRosu/verde intermitent: 
in afara ariei de acoperire

Verde permanent: mod de zi

Portocaliu permanent: 
mod de noapte

Rosu intermitent: 
baterie scazuta

Alerta iesire din aria de acoperire

Distanta prea mare intre unitati

Rosu/verde intermitent

Beep continuu
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Alerta baterie scazuta RO

Specificatii tehnice

Baterie scazuta

Beep la fiecare 30 sec

Rosu intermitent

Comunicare bidirectionala

Distanta de comunicare 

Functie PAGER

Frecventa comunicare

Functie VOX

Alerta baterie scazuta

Alimentare

Temperatura utilizare

Da

Pana la 100m in spatiu deschis

Da, pentru localizare unitate parinte

2.4 GHz

Da, pentru declansare microfon la detectie sunet

Da, audio si luminoasa

3 x baterie AAA pentru fiecare unitate (nu sunt incluse)

0 ~ 50 grade C
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Inside the package

Baby unit Parent unit

2 x USB cable

EN

Baby unit description and using instructions

LED Indicator 

- The product can be powered with USB cables included, or AAA 
batteries(not included).
- long press to turn the unit on/off
- short press to page the parent unit, if you want to locate it 
- short press 3 times to activate day/night mode
Attention! Place the baby unit in the vicinity of the baby at a 1~3 m distance.

On/Off button
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ENParent unit description and using instructions

On/Off button
- long press to turn
the unit on/off

Volume +/-

LED Indicator 

Pairing procedure

 The two units included in the pack are default paired. If, for any reason, the two 
units can’t communicate, even when they are in range,  follow the procedure bellow to 
pair them:
- press and hold for 5 sec the on/off button on both units at the same time 

Day/night mode

 The baby monitor has an energy saving function, mostly used during the night,  
that will only enable transmission from the baby unit if a sound is detected, otherwise the 
units are quiet. To use this enable Night mode.

Attention! In night mode the out of range alert is disabled. 

Day/Night mode button
- long press to enable 
day/night mode

- press and hold 
to talk to the baby unit

PTT button 

Red/Green flashing: 
out of range

Solid green: day mode

Solid orange: night mode 

Red flashing: low battery 

Out of range alert

The two unit are too far apart

Red/Green flashing 

Constant beep

5
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Low battery alert EN

Technical specifications

Low battery

Beep every 30 sec

Solid red

Duplex

Communication distance 

PAGER

Communication frequency

VOX

Low battery alert

Power

Using temperature 

Yes

Up to 100m outdoor

Yes, to locate parent unit 

2.4 GHz

Yes, to enable baby unit only when sound is detected

Yes, sound and light 

3 x AAA battery for each unit (not included)

0 ~ 50 degrees C
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Gyerek egység Szülői egység

HU

2 x  USB kábel 

Gyerek egység használata és leírása

 LED kijelző

-A terméket lehet a mellékelt USB kábellel, vagy AAA elemekkel/akkumulátorrral  
(nincs mellékelve) feltölteni.
- nyomják le hosszasan, hogy bekapcsolják/kikapcsolják az egységet
- nyomják le röviden, hogy egy jelt adjon le a szülői egységnek, hogy be tudja mérni 
ennek az elhelyezésést
- nyomja meg háromszor, hogy aktiválja az éjjeli/nappali módot 
Figyelem! Helyezze az egységet  1~3 m távolságra a gyerektől.

Csomagban

Bekapcsolási/kikapcsolási gomb
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HUSzülői egység használata és leírása

Bekapcsolási/kikapcsolási
gomb
- nyomja le hosszasan, hogy
bekapcsolja/kikapcsolja az 
egységet

Hangerő beállítási 
gomb

 LED kijelző

Egységek összeillesztése

A csomagban levő két egység gyárilag össze van illesztve. De ha egy probléma 
merül fel és ezek nem tudnak kommunikálni akkor sem ha a lefedettségen belül vannak, 
kövessék a lenti összeillesztési eljárásokat:
- nyomják le és tartsák lenyomva 5 másodpercig a be/kikapcsolási gombot mind a két 
egységről egyszerre

Baba monitor rendelkezik egy speciális energiatakarékos funkcióval, ajánlott 
általában éjjel , amely elindítja a gyerek egység mikrofont, csak akkor ha egy hangot 
észlel, máskülönben nem bocsát ki jelet. Hogy tudják használni ezt a funkciót aktiválják 
az éjjeli módot.
Figyelem! Éjjeli módban a figyelmeztetési a lefedettségen kivüli tartozkodás le lesz 
tiltva.

 Éjjeli/Nappali gomb
- nyomják le hosszasan , 
hogy aktiválja az éjjeli/
nappali módot 

- nyomja meg és tartsa 
lenyomva, hogy beszélni  
tudjon a gyerekegységhez

 PTT gombFolyamatos piros/zöld: 
lefedettségen kivül van

Folyamatos zöld: nappali mód

Folyamatos narancssárga: 
éjjeli mód

Folyamatos piros: 
alacsony elem 
feszültség

Figyelmeztetés lefedettségen kivül való tartoykodás

Nagy a távolság a két egység között

Piros/zöld időszakosan

Folyamatos sípolás

Nappali/éjjeli mód
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Alacsony elem feszültség figyelmesztetés HU

Műszaki adatok

Alacsony elem feszültség

Sípolás  30 másodpercenként

Piros időszakosan 

Kétirányú kommunikáció

Távolsági kommunikáció 

PAGER funkció 

Kommunikációs frekvencia

VOX funkció

Alacsony elem feszültség

Tápellátás

Üzemi hőmérséklet 

Igen

100 méterig nyílt terület

Igen, szülői egység helymeghatározó

2.4 GHz

Igen, mikrofon aktiválása   hang felismeréshez 

Igen, audió és fény által

3 x  AAA elem mind a két egységhez  (nincs mellékelve)

0 ~ 50 fok C
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