
Gratulujemy!
Dziękujemy Państwu za zakup produktu 
VTech. Przed rozpoczęciem jego użytkowania 
prosimy o zapoznanie się z ważnymi 
informacjami na temat bezpieczeństwa. 

Niniejsza instrukcja opisuje korzystanie ze 
wszystkich funkcji opisanego w niej urządzenia 
i zawiera wskazówki pomocne przy jego instala-
cji i obsłudze. Prosimy o dokładne zapoznanie 
się z nią, aby mogli Państwo w pełni wykorzy-
stać możliwości tego innowacyjnego i bogatego 
w funkcje produktu VTech.

Zawartość opakowania 
produktu

Instalacja akumulatorka
Odbiornik może być zasilany akumulatorkiem 
lub z sieci elektrycznej za pomocą zasilacza. 
Aby móc stale monitorować dziecko, zalecamy 
jednoczesne korzystanie z akumulatorka 
i zasilacza sieciowego. Gdy akumulatorek jest 
jedynym źródłem zasilania odbiornika, szybko 
ulega rozładowaniu.

UWAGI

 ● Należy używać wyłącznie akumulatorka fabrycznie 
załączonego do produktu.

 ● Niania nie jest w stanie zbyt długo działać na za-
silaniu z akumulatorka. Jeżeli planujesz jej ciągłe 
używanie przez dłuższy czas, zalecamy podłącze-
nie odbiornika do gniazdka elektrycznego.

 ● Jeżeli niania ma być przez dłuższy czas nieuży-
wana, odłącz odbiornik i nadajnik od gniazdek 
i wyjmij z odbiornika akumulatorek, aby uchronić 
urządzenie przed wyciekiem elektrolitu.

Sposób instalacji akumulatorka  
przedstawiono niżej.

UWAGA

 ● Dociśnij dźwignię zatrzasku pokrywy komory 
baterii i wysuń pokrywę.

THIS 
SIDE UP

UWAGA

 ● Instalując akumulatorek zwróć uwagę, aby jego 
powierzchnia opatrzona etykietą THIS SIDE UP 
znalazła się na górze.

Wymiana akumulatorka
Aby wymienić akumulatorek, dociśnij dużą 
wypustkę pokrywy komory baterii i wysuń ją. 
Przy instalacji naładowanego akumulatorka 
postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Przygotowanie niani do użycia 
i ładowanie akumulatorka
UWAGI

 ● Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycznie 
załączonych do tego produktu.

 ● Sprawdź, czy gniazdka elektryczne nie wymagają 
włączenia osobnym włącznikiem.

 ● Zasilacze nadajnika i odbiornika są przystosowane 
do podłączania do gniazdek ściennych 
i podłogowych. Nie są natomiast przystosowane 
do podłączania do gniazdek zasilających 
znajdujących się w suficie, na spodzie blatów ani 
w zabudowie meblowej.

 ● Zarówno nadajnik, jak i odbiornik oraz ich przewody 
zasilające muszą zawsze znajdować się w odległo-
ści uniemożliwiającej dziecku ich dosięgnięcie.

Przygotowanie niani do użycia

Ładowanie akumulatorka 
odbiornika
Jeżeli odbiornik z zainstalowanym w nim aku-
mulatorkiem jest podłączany po raz pierwszy lub 
jeżeli wcześniejsza przerwa w dostawie prądu 
spowodowała jego rozładowanie, po podłącze-
niu do zasilacza odbiornik włączy się automa-
tycznie. O stanie akumulatorka będzie informo-
wać wskaźnik stanu baterii (zob. tabela niżej).

UWAGI

 ● Pełne naładowanie akumulatorka odbiornika 
wymaga 3 godzin ciągłego ładowania.

 ● Ładowanie trwa dłużej, jeżeli w tym czasie 
odbiornik pozostaje włączony. Aby skrócić czas 
ładowania, nie włączaj odbiornika, dopóki nie 
zostanie ono zakończone.

 ● Czas pracy na zasilaniu z akumulatorka 
zależy od wybranego w ustawieniach poziomu 
czułości, intensywności jego użytkowania i wieku 
akumulatorka.

Wskaźniki 
stanu baterii

Stan 
naładowania 
akumulatorka

Zalecana 
czynność

Ikona baterii 
nie jest 
wyświetlana, 
wyświetla się 
za to  
ikona .

Akumulatorek 
nie został 
zainstalowa-
ny lub został 
zainstalowany 
nieprawidłowo, 
ale urządzenie 
jest zasilane 
za pomocą 
zasilacza.

Zainstaluj 
akumulatorek 
w odbiorniku. 
Naładuj go 
wstępnie, nie 
odłączając 
urządzenia 
od gniazdka 
przez  
co najmniej  
ok. 30 minut.

Na wyświetla-
czu odbiornika 
wyświetla 
się komuni-
kat Battery 
low at Parent 
Unit oraz 
ikona .  
Miga  
wskaźnik .

Akumulatorek 
jest bliski 
całkowitego 
rozładowania.

Naładuj go, 
nieodłączając 
urządzenia 
od gniazdka 
(przez ok. 
30 minut).

Ikona baterii 
zmieni wygląd  
na .

Akumulatorek 
jest w pełni 
naładowany.

Aby utrzymać 
go w takim 
stanie, po 
zakończeniu 
korzystania 
z niani pozo-
stawiaj odbior-
nik podłączony 
do gniazdka 
zasilającego.

Przed użyciem
UWAGA

 ● Opisana tu niania elektroniczna pełni jedynie 
funkcję pomocniczą. Nie zastępuje należytego 
nadzoru na dzieckiem przez osobę dorosłą i nie 
wolno jej używać jako substytutu takiej opieki.

Próba działania niani
Niezwykle ważne jest wypróbowanie niani 
przed pierwszym użyciem oraz jej regularne 
testowanie w toku jej dalszego użytkowania. 

OSTROŻNIE!

 ● W celu ochrony słuchu przed głośnymi sprzę-
żeniami dźwięku nie należy zbliżać odbior-
nika do nadajnika na odległość mniejszą niż 
1 metra. Jeżeli odbiornik zacznie wydawać 
wysokie, głośne dźwięki, należy oddalić go od nadaj-
nika na tyle, żeby dźwięki ustały. Można też w takim 
przypadku doraźnie użyć na odbiorniku przycisku  
-/VOL, aby ściszyć lub wyłączyć dźwięk.

63℉

63℉

> 1 m

1. Sprawdź, czy zarówno odbiornik, 
jak i nadajniki są włączone.

2. Wyświetlacz odbiornika wyświetli obraz 
z kamery nadajnika. 

 ● Mów w kierunku mikrofonu nadajnika. 
Twój głos będzie słychać z głośnika 
odbiornika.

3. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego 
nadajnika, naciśnij przycisk VIEW na od-
biorniku. Na wyświetlaczu pojawi się obraz 
z innych nadajników. Powtórz wtedy krok 2.

UWAGA

 ● Gdy odbiornik wyświetli ikonę , a następnie 
pojawi się komunikat No link to CAM #  
(zamiast # wyświetlając numer wybranego 
nadajnika), a wskaźnik LINK zamiga, zbliż 
odbiornik do nadajnika (jednak nie bliżej niż na 
1 metr). Sprawdź też, czy niania jest podłączona 
do działającego gniazdka i włączona.

WSKAZÓWKA
 ● Jeżeli nie słychać odgłosów przesyłanych przez 
nadajnik, spróbuj zwiększyć głośność odbiornika.

Wybór miejsca na instalację niani
OSTROŻNIE!

 ● Nadajniki należy ustawić tak, aby dziecko nie było 
w stanie ich dosięgnąć. W żadnym wypadku nie 
wolno kłaść ani mocować nadajników wewnątrz 
łóżeczka ani kojca dziecka.

UWAGA

 ● Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenia niani 
jak najdalej od potencjalnych ich źródeł, takich 
jak: rutery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, 
telefony komórkowe i komputery.

1. Umieść nadajniki w odległości co najmniej 
1 metra od dziecka. 

> 1 m

2. Dostosuj kąt ustawienia kamery nadajnika 
tak, aby na wyświetlanym na odbiorniku 
obrazie było dobrze widać dziecko. 

3. Umieść odbiornik w odległości co najmniej 
1 metr od nadajników.

63

63

> 1 m

< 1 m

OSTROŻNIE!

 ● Głośność odbiornika jest domyślnie ustawiona na 
poziomie 4. Jeżeli w trakcie wybierania miejsca na 
nianię zacznie ona wydawać wysokie, ostre dźwięki:
 - upewnij się, że nadajniki i odbiornik znajdują się 

w odległości co najmniej 1 metra od siebie,  
LUB

 - zmniejsz głośność odbiornika.

Zasięg
Odległość między nadajnikiem i odbiornikiem 
niani elektronicznej nie może przekraczać 
300 metrów na otwartej przestrzeni lub 
50 metrów w budynku. Faktyczny zasięg 
urządzeń zależy od specyfiki miejsca instalacji, 
m.in. liczby i grubości dzielących je ścian, 
drzwi i innych przeszkód fizycznych. 

Instalacja obiektywu (opcja)
Załączony obiektyw szerokokątny (VM101) 
pozwala objąć wyświetlanym na odbiorniku 
obrazem znaczną część pokoju dziecka. 
Instalację obiektywu szerokokątnego na 
nadajniku opisano niżej. 
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Demontaż obiektywu
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UWAGI

 ● Gdy obiektyw nie jest używany, należy zabezpie-
czyć oba jego końce załączonymi pokrywami w celu 
ochrony jego soczewek przed zarysowaniem.

 ● Istnieje możliwość dokupienia nowego obiektywu 
VM101 w celu wyposażenia w niego dodatkowego 
nadajnika.

Budowa i funkcje

Budowa i funkcje nadajnika

ge  
d  

a  

b

c  

f  

j

k
h  

i  

l
m

n

1 Czujnik światła

2 Kamera

3 Podczerwone diody LED

4 Wskaźnik zasilania
 ● Świeci, gdy nadajnik jest włączony 
i sparowany z odbiornikiem.

 ● Miga, gdy obraz z nadajnika nie jest 
wyświetlany lub gdy brak połączenia 
z nadajnikiem.

5  Odtwórz/Zatrzymaj
 ● Naciśnij, aby odtworzyć lub 
zatrzymać kołysankę.

6 Mikrofon

7  Pomiń
 ● Naciśnij, aby przejść do następnej 
kołysanki.

8 + / VOLUME / -
 ● Przyciski służące do regulacji głośno-
ści nadajnika. Służą także do ustawia-
nia głośności kołysanek i nadawane-
go przez odbiornik głosu rodzica.

9  Przełącznik zasilania ON/OFF
 ● Jego przesunięcie włącza lub 
wyłącza nadajnik.

10 Głośnik

11 Czujnik temperatury

12 Gwintowane gniazdo
 ● Umożliwia instalację na ścianie.

13 PAIR
 ● Wchodzące w skład zestawu 
nadajniki i odbiornik są ze sobą 
sparowane fabrycznie.

 ● Aby sparować (nawiązać 
łączność) z odbiornikiem, naciśnij 
i przytrzymaj ten przycisk na (osobno 
dokupionym) nadajniku (VM300).

14 Gniazdo zasilania

Budowa i funkcje odbiornika

1 Antena
2 Wskaźniki LED

 ● Informują o stanie odbiornika. 
Szczegóły zawarto w rozdziale 
Wskaźniki LED odbiornika. 

3 Mikrofon
4  Wł./Wył.

 ● Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć.
 ● Naciśnij i przytrzymaj ponownie, 
aby wyłączyć.

5 TALK
 ● Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk i za-
cznij mówić, a Twój głos będzie słychać 
z głośnika nadajnika wybranego w trybie 
SINGLE-CAM lub PATROL.

6  Zoom
 ● Naciśnij, aby powiększyć obraz lub go 
pomniejszyć (funkcja dostępna tylko 
w trybie SINGLE-CAM i PATROL). 

7  
 ● Gdy wyświetlone jest menu, naciśnięcie 
tego przycisku pozwala wybrać żądaną 
opcję.

 ● Naciśnięty i przytrzymany podczas 
przeglądania powiększonego obrazu 
przesuwa go na wyświetlaczu w prawo.

 ● Naciśnięcie tego przycisku w trybie 
SPLIT-VIEW przesuwa ramkę wyboru 
w prawo.

8  BACK
 ● Gdy wyświetlone jest menu któregoś 
z ustawień, naciśnięcie tego przycisku 
powoduje powrót do menu głównego 
lub do ekranu bezczynności.

 ● Naciśnięty i przytrzymany podczas 
przeglądania powiększonego obrazu 
przesuwa go na wyświetlaczu w lewo.

 ● Naciśnięcie tego przycisku w trybie 
SPLIT-VIEW przesuwa ramkę wyboru 
w lewo.

9 VIEW / LCD ON/OFF
 ● Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć 
wyświetlacz odbiornika.

 ● Naciśnięcie tego przycisku w trybie 
SINGLE-CAM lub PATROL powoduje 
wyświetlenie obrazu z następnego 
nadajnika.

PATROL
 ● Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
tryb PATROL.

SPLIT
 ● Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 
tryb SPLIT-VIEW.

10 +/VOL
 ● Przycisk służący do zwiększenia 
głośności odbiornika.

11 -/VOL
 ● Przycisk służący do zmniejszenia 
głośności odbiornika.

12 MENU/SELECT
 ● Naciśnij, aby wyświetlić menu.
 ● Gdy wyświetlone jest menu, naciśnię-
cie tego przycisku wybiera bieżącą 
opcję lub zapisuje bieżące ustawienie.

13  
 ● Gdy wyświetlone jest menu, naciśnię-
cie przewija jego zawartość w górę.

 ● Naciśnięty i przytrzymany podczas 
przeglądania powiększonego obrazu 
przesuwa go na wyświetlaczu w górę.

 ● Naciśnięcie tego przycisku w trybie 
SPLIT-VIEW przesuwa ramkę wyboru 
w górę.

14  
 ● Gdy wyświetlone jest menu, tym przyci-
skiem można przewijać jego zawartość 
w dół.

 ● Naciśnięty i przytrzymany podczas 
przeglądania powiększonego obrazu 
przesuwa go na wyświetlaczu w dół.

 ● Naciśnięcie tego przycisku w trybie 
SPLIT-VIEW przesuwa ramkę wyboru 
w dół.

15 Podpórka

16 Głośnik

17 Gniazdo zasilania

Wskaźniki LED odbiornika
LINK Świeci, gdy odbiornik jest sparowany 

z nadajnikiem.
Miganiem informuje o utracie połącze-
nia z nadajnikiem, z którego aktual-
nie wyświetlany jest obraz w trybie 
 SINGLE-CAM lub PATROL, lub o utra-
cie sygnału ze wszystkich nadajników, 
z których obraz jest wyświetlany 
w trybie SPLIT-VIEW.

Świeci, gdy odbiornik jest podłączony 
do sieci zasilającej lub gdy akumulato-
rek jest w trakcie ładowania.
Miga, gdy akumulatorek odbiornika jest 
bliski rozładowania i wymaga nałado-
wania.
Nie świeci, gdy odbiornik jest odłączo-
ny od sieci zasilającej.

TALK Świeci, gdy odbiornik jest używany 
do transmisji głosu do nadajnika.

Świeci, gdy głośnik odbiornika jest 
wyciszony.

Ikony na wyświetlaczu odbiornika
Stan połączenia

 ●  oznacza silny sygnał, czyli 
dobrą jakość połączenia między 
nadajnikiem a odbiornikiem.

 ●  lub  oznacza średni sygnał, 
czyli umiarkowaną jakość połączenia 
między nadajnikiem a odbiornikiem.

 ●  oznacza brak połączenia między 
nadajnikiem a odbiornikiem.

Kołysanka
 ● Świeci, gdy nadajnik odtwarza 
kołysankę.

 lub 
 lub 
 lub 

Stan obrazu
 ● W trybie SINGLE-CAM lub PATROL 
wyświetla numer nadajnika, 
z którego pochodzi wyświetlany 
obraz.

 ● W trybie SPLIT-VIEW wyświetla 
numer wybranego nadajnika.

Tryb PATROL
 ● Wyświetla się, gdy odbiornik działa 
w trybie PATROL.

Tryb SPLIT-VIEW
 ● Wyświetla się, gdy odbiornik działa 
w trybie podzielonego obrazu  
SPLIT-VIEW.

Tryb nocny
 ● Wyświetla się, jeżeli kamera nadajnika, 
z którego obraz jest wyświetlany, 
przełączyła się na tryb nocny. 

Powiększenie
 ● Wyświetla się, jeżeli aktualnie 
wyświetlony obraz z kamery 
nadajnika jest powiększony.

Ostrzeżenie dźwiękowe 
o temperaturze

 ● Wyświetla się, jeżeli włączono 
funkcję ostrzeżeń dźwiękowych 
o temperaturze.

°F  
lub  
°C

Temperatura bieżąca
 ● Aktualna temperatura otoczenia 
podawana przez nadajnik 
w stopniach Fahrenheita (°F) lub 
Celsjusza (°C) 
(np. 57°F lub 14°C).

Wyciszenie
 ● Wyświetlona ikona oznacza, 
że głośnik został wyłączony.

 ● Ta ikona oznacza włączony tryb  
SPLIT-VIEW.

9-stopniowy wskaźnik natężenia 
dźwięku

 ●   (od 1 do 3 słupków) oznacza, 
że nadajnik wykrywa ciche dźwięki.

 ●   (od 4 do 6 słupków) oznacza, 
że nadajnik wykrywa umiarkowane 
dźwięki.

 ●   (od 7 do 9 słupków) 
oznacza, że nadajnik wykrywa 
głośny dźwięk (np. głośno płaczące 
dziecko).

Głośność odbiornika
 ● W trakcie regulacji głośności odbior-
nika wyświetla jej aktualny poziom.

Stan naładowania akumulatorka
 ● Ikona  
cyklicznie zmienia wygląd podczas 
ładowania akumulatorka:

 ● Nieruchoma ikona  oznacza, 
że akumulatorek jest w pełni 
naładowany.

 ●  oznacza, że akumulatorek jest 
bliski rozładowania i wymaga nałado-
wania.

Zasilanie z sieci, brak akumulatorka
 ● Wyświetla się, gdy odbiornik jest 
podłączony do zasilacza, a akumula-
torek nie jest zainstalowany.

Ikony menu głównego odbiornika
Język
Możesz wybrać język (angielski, 
francuski lub hiszpański), w którym 
na wyświetlaczu będą wyświetlane 
wszystkie polecenia i komunikaty.

Alarm dźwiękowy
Odbiornik może ostrzegać krótkim 
sygnałem dźwiękowym, gdy:

 ● akumulatorek odbiornika będzie 
bliski całkowitego rozładowania;

 ● nastąpi utrata łączności między 
nadajnikiem i odbiornikiem, lub

 ● w trybie SPLIT-VIEW nadajnik 
wykrywa dźwięk.

Czułość
Ta funkcja pozwala określić, czy 
odbiornik ma przekazywać wszystkie 
odgłosy dziecka, czy tylko dźwięki 
przekraczające konkretny poziom gło-
śności. Czułość mikrofonu nadajnika 
można ustawić za pomocą odbiorni-
ka. Im wyższa czułość, tym cichsze 
dźwięki nadajnik będzie wychwytywać 
i przesyłać do odbiornika.

Temperatura
Można włączyć funkcję powiada-
miania dźwiękiem o zbyt niskiej 
lub zbyt wysokiej temperaturze. 
Odbiornik może ostrzegać sygnałem 
dźwiękowym za każdym razem, gdy 
temperatura w pomieszczeniu, w któ-
rym znajduje się nadajnik, wykroczy 
poza ustawiony zakres.

Wibracja
Można włączyć powiadamianie wibro-
waniem odbiornika o niskim stanie 
baterii, braku połączenia, alarmie 
dźwiękowym w trybie podzielonego 
obrazu lub niedopuszczalnej tempe-
raturze (o ile zostaną one włączone 
w ustawieniach).

Włączanie wyświetlacza dźwiękiem 
Jeżeli wyświetlacz wygasł, włączy się 
on automatycznie, gdy któryś z nadaj-
ników zarejestruje odpowiednio głośny 
dźwięk, np. płacz dziecka. Dopóki 
nadajnik nie odbiera żadnych dźwię-
ków, wyświetlacz odbiornika pozostaje 
wyłączony, oszczędzając energię.

Wyświetlacz
Niania umożliwia regulację jasności 
wyświetlacza odbiornika, a także 
pozwala przełączyć go w tryb 
energooszczędny (Dim Mode).

Zmiana nazwy
Ta funkcja pozwala zmienić nazwę 
dowolnego podłączonego nadajnika, 
po uprzednim wybraniu go z listy.

Paruj/rozłącz
Wchodzący w skład zestawu nadaj-
nik i odbiornik są ze sobą sparowane 
fabrycznie. Do zestawu niani można 
jednak włączyć dodatkowe, osobno do-
kupione nadajniki (model VM300), roz-
budowując go o nie lub zastępując nimi 
nadajniki znajdujące się już w użytku.

Komunikaty wyświetlane 
przez odbiornik

 No link 
to CAM # *

Nadajnik o podanym nume-
rze jest poza zasięgiem od-
biornika lub jest wyłączony.

 Battery low 
at Parent Unit

Poziom naładowania aku-
mulatorka odbiornika jest 
bardzo niski i wymaga on 
doładowania.

Battery empty. 
Powering off …

Akumulatorek rozładował 
się i potrzebuje ponownego 
naładowania.

 Sound 
detected at CAM # 

Nadajnik o podanym 
numerze, z którego obraz 
jest wyświetlany w trybie 
SPLIT-VIEW, wykrył dźwięk 
o głośności przekraczającej 
skonfigurowany poziom.

Temperature  
too high at CAM # 
- LUB -

Temperature  
too low at CAM # 

Temperatura otoczenia 
nadajnika wykracza poza 
określony w ustawieniach 
zakres.

Powering on … Odbiornik uruchamia się. 

Odbiornik wyszukuje 
sygnał z nadajników.

* # oznacza numer wybranego nadajnika.

Korzystanie z niani

Włączanie i wyłączanie nadajnika
 ● Aby włączyć nadajnik, przesuń jego prze-

łącznik zasilania ON/OFF do pozycji ON. 
Zacznie świecić wskaźnik ON/OFF.

 ● Aby wyłączyć nadajnik, przesuń jego prze-
łącznik zasilania ON/OFF do pozycji OFF. 
Wskaźnik ON/OFF przestanie świecić.

Włączanie i wyłączanie odbiornika
 ● Aby włączyć odbiornik, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk  Włączy się wyświetlacz. 
 ● Aby wyłączyć odbiornik, ponownie naciśnij 

i przytrzymaj przycisk . Wyświetlacz 
wyłączy się.

Włączanie i wyłączanie 
wyświetlacza odbiornika
Wyświetlacz odbiornika można wyłączyć 
bez wyłączania samego odbiornika. Mimo 
wygaszonego wyświetlacza urządzenie nadal 
będzie odbierać odgłosy dziecka z nadajników.

 ● Aby wyłączyć wyświetlacz odbiornika, naci-
śnij i przytrzymaj znajdujący się na czubku 
jego obudowy przycisk LCD ON/OFF.

 ● Aby z powrotem włączyć wyświetlacz, 
naciśnij dowolny przycisk na odbiorniku.

Regulacja głośności
W odbiorniku:

 ● Gdy wyświetlacz pokazuje obraz z kamery 
nadajnika, w dowolnym momencie naciśnij 
na odbiorniku przycisk + / VOL / -.
UWAGA

 ● Całkowite wyciszenie głośnika odbiornika spowodu-
je wyświetlenie na wyświetlaczu ikony  i zaświe-
cenie się wskaźnika .

W nadajniku:
Regulacja głośności nadajnika pozwala do-
stosować głośność kołysanek i nadawanego 
przez odbiornik głosu rodzica.

 ● Aby ją zmienić, użyj na nadajniku 
przycisków + / VOLUME / -.
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Odtwarzanie kołysanek za 
pomocą przycisków nadajnika
Nadajnik niani może też odtwarzać dziecku 
uspokajające kołysanki. 

 ● Aby rozpocząć odtwarzanie kołysanek, użyj 
na nadajniku przycisków /   
Kołysanki będą odtwarzane przez 10 minut.

 ● Aby pominąć bieżącą kołysankę i odtworzyć 
kolejne, naciśnij na nadajniku przycisk . 

 ● Aby przerwać odtwarzanie, ponownie 
naciśnij przycisk / .

WSKAZÓWKA
 ● Gdy odtwarzanie kołysanki zakończy się, 
ponownie naciśnij przycisk, /  jeżeli zechcesz 
ją odtworzyć ponownie.

Wybór języka
Możesz wybrać język (angielski, francuski lub 
hiszpański), w którym na wyświetlaczu będą 
wyświetlane wszystkie polecenia i komunikaty.

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  i wybierz 
opcję Language (Język) po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

3. Za pomocą przycisku  lub  wybierz 
dowolny z dostępnych języków (English, 
Français lub Español), a następnie naciśnij 
przycisk SELECT, aby zatwierdzić wybór. 

Regulacja jasności wyświetlacza
Niania umożliwia pięciostopniową regulację 
jasności wyświetlacza odbiornika: od poziomu 
1 do poziomu 5. Fabrycznie ustawiony poziom 
jasności to poziom 3.

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz opcję 
LCD, po czym naciśnij przycisk SELECT.

3. Ponownie naciśnij przycisk SELECT 
i wybierz opcję Brightness (Jasność).

4. Wybierz żądany poziom jasności za pomo-
cą przycisku  lub , a następnie naciśnij 
przycisk SELECT, aby zatwierdzić wybór. 

Włączanie i wyłączanie trybu 
energooszczędnego
Tryb energooszczędny jest domyślnie włączo-
ny w celu wydłużenia działania odbiornika bez 
konieczności doładowywania akumulatorka. 
Jego działanie polega na automatycznym 
wygaszaniu wyświetlacza po 10 minutach 
bezczynności. 
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU (dzia-

ła on tylko, gdy odbiornik nie jest używany).
2. Za pomocą przycisków  i  wybierz opcję 

LCD, po czym naciśnij przycisk SELECT.
3. Użyj przycisków  i , aby wybrać opcję 

Dim Mode (Tryb energooszczędny), 
po czym naciśnij przycisk SELECT.

4. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję 
On (Wł.) lub Off(Wył.), a następnie naciśnij 
przycisk SELECT, aby zatwierdzić wybór.

UWAGA

 ● Wygaszony ekran zostanie automatycznie z po-
wrotem włączony na określonym w ustawieniach 
poziomie jasności, gdy na odbiorniku zostanie 
naciśnięty dowolny przycisk lub jeżeli pojawi się 
dowolne powiadomienie. Po kolejnych 10 minutach 
bezczynności wyświetlacz wyłączy się ponownie.

Włączanie i wyłączanie aktywacji 
dźwiękiem
Przy włączonej funkcji aktywacji dźwiękiem 
po 50 sekundach bez wykrycia przez nadajnik 
dźwięku wyświetlacz odbiornika wyłączy się 
automatycznie, by oszczędzać energię.
Gdy nadajnik wykryje dźwięk o odpowiednim 
natężeniu, funkcja aktywacji dźwiękiem automa-
tycznie włączy wyświetlacz odbiornika. Po upły-
wie 50 sekund bez żadnego kolejnego wykrytego 
dźwięku wyświetlacz wyłączy się ponownie.
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU (dzia-

ła on tylko, gdy odbiornik nie jest używany).
2. Za pomocą przycisków  lub  wybierz 

opcję Sound-activated Screen (Aktywacja 
wyświetlacza dźwiękiem), po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

3. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję On 
(Wł.) lub Off (Wył.), a następnie naciśnij przycisk 
SELECT, aby zatwierdzić wybór. Na wyświetla-
czu z powrotem pojawi się menu główne.
UWAGI

 ● Funkcja aktywacji dźwiękiem jest dostępna wy-
łącznie w trybie SINGLE-CAM i w trybie PATROL.

 ● Jeżeli wybrano najwyższy poziom czułości (Highest), 
wyświetlacz odbiornika może pozostawać stale włączo-
ny nawet mimo włączonej funkcji aktywacji dźwiękiem.

Regulacja poziomu 
czułości nadajników
Można określić, czy nadajniki mają przekazywać 
wszystkie odgłosy dziecka, czy tylko dźwięki 
przekraczające konkretny poziom głośności. 
Czułość mikrofonu nadajników można ustawić za 
pomocą menu odbiornika na jednym z pięciu do-
stępnych poziomów: od najniższego (Lowest) do 
najwyższego (Highest). Im wyższa czułość, tym 
cichsze dźwięki nadajnik będzie wychwytywać 
i przesyłać do odbiornika. Fabrycznie ustawiony 
poziom czułości to Highest (Najwyższy).
Orientacyjna skala poziomów czułości

Poziom 
czułości

Opis

Highest 
(Najwyż-

szy)

Głośnik w odbiorniku jest cały czas 
włączony i słychać wszystkie odgłosy 
rejestrowane i przesyłane przez 
znajdujący się w pobliżu dziecka 
nadajnik (w tym odgłosy tła).

High  
(Wysoki)

Głośnik odbiornika włącza się już przy 
cichym gaworzeniu dziecka. Pozosta-
je wyłączony, gdy dziecko mocno śpi.

Medium 
(Średni)

Głośnik odbiornika włącza się przy 
głośniejszym gaworzeniu dziecka. 
Pozostaje wyłączony, gdy dziecko 
wydaje cichsze odgłosy.

Low 
(Niski)

Głośnik odbiornika włącza się przy 
płaczu dziecka i głośniejszych 
dźwiękach. Pozostaje wyłączony, 
gdy dziecko wydaje cichsze odgłosy.

Lowest 
(Najniż-

szy)

Głośnik odbiornika włącza się dopie-
ro przy głośnym płaczu i krzykach 
dziecka. Pozostaje wyłączony, gdy 
dziecko wydaje cichsze odgłosy.

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU (działa 
on tylko, gdy odbiornik nie jest używany).

2. Za pomocą przycisków  i  i wybierz opcję 
Sensitivity (Czułość), po czym naciśnij 
przycisk SELECT. 

 ● Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego 
nadajnika, odbiornik zażąda najpierw 
wyboru nadajnika, którego mają dotyczyć 
ustawienia, lub zastosowania ich względem 
wszystkich nadajników. Za pomocą 
przycisków  i  wybierz opcję ALL CAM 
(Wszystkie nadajniki) lub CAM # (Nadajnik #), 
po czym naciśnij przycisk SELECT.

3. Wybierz poziom czułości za pomocą  
przycisku  lub , po czym zatwierdź 
go przyciskiem SELECT.
WSKAZÓWKA

 ● Pamiętaj, że na poziom natężenia dźwięków 
wychwytywanych przez nadajnik ma także wpływ 
miejsce jego ustawienia.

Tryb monitorowania
Bezpośrednio po włączeniu odbiornik  
wyświetla obraz z jednego z nadajników 
w trybie  SINGLE-CAM. Jeżeli odbiornik jest 
połączony z więcej niż jednym nadajnikiem, 
obraz z nadajników można podglądać także 
w trybie PATROL lub SPLIT-VIEW.

Tryb  
SINGLE-CAM

Na wyświetlaczu odbiornika 
przez cały czas wyświetlany 
jest obraz z pojedynczego 
nadajnika.

Tryb  
PATROL 

Na wyświetlaczu kolejno 
wyświetlany jest obraz 
z każdego z podłączonych 
nadajników, zmieniając się 
cyklicznie co 10 sekund.

Tryb  
SPLIT-VIEW 

Na wyświetlaczu odbiornika 
wyświetlany jest jednocze-
śnie obraz ze wszystkich 
podłączonych nadajników 
(maksymalnie czerech).

W trybie SINGLE-CAM i w trybie PATROL:
 ● Aby wyświetlić obraz z kolejnego nadajnika, 

naciśnij przycisk VIEW.

Naciśnij 
przycisk VIEW.

 ● Aby przełączyć obraz z trybu PATROL na 
tryb SINGLE-CAM lub odwrotnie, naciśnij 
przycisk PATROL.

10 s

 ● Aby włączyć tryb SPLIT-VIEW,  
naciśnij przycisk SPLIT.

W trybie SPLIT-VIEW:
 ● Aby wybrać nadajnik, z którego ma być wyświe-

tlany obraz, użyj przycisków , ,  lub .
 ● Naciśnięcie przycisku  lub VIEW pozwala 

w trybie SINGLE-CAM tymczasowo 
podejrzeć obraz z wybranego nadajnika. 
Tryb SPLIT-VIEW zostanie automatycznie 
przywrócony po 10 sekundach.

 ● Aby włączyć tryb PATROL, naciśnij  
przycisk PATROL.

 ● Aby powrócić do trybu, w którym działał wy-
świetlacz przed włączeniem trybu SPLIT-VIEW 
(SINGLE-CAM lub PATROL), naciśnij  
przycisk SPLIT.

UWAGA

 ● W trybie SPLIT-VIEW głośnik odbiornika 
jest wyłączony.

Powiększenie obrazu
W trybie SINGLE-CAM i PATROL niania 
pozwala powiększać i pomniejszać obraz 
przekazywany przez kamerę nadajnika.

 ● Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk .
 ● Widoczny wycinek powiększonego obrazu 

możesz przesuwać na wyświetlaczu 
w pionie i w poziomie, naciskając 
i przytrzymując przyciski , ,  i . 

 ● Aby przywrócić pierwotną skalę obrazu, 
ponownie naciśnij przycisk .

Interkom (TALK)
Funkcja TALK pozwala użyć odbiornika, aby 
mówić do dziecka, które będzie słyszeć głos 
opiekuna w głośniku nadajnika. Jest ona do-
stępna tylko w trybie SINGLE-CAM i PATROL.
1. Naciśnij i przytrzymaj na odbiorniku przycisk 

TALK. Zacznie świecić wskaźnik TALK.
2. Mów do wbudowanego w odbiornik mikro-

fonu. Twój głos będzie słyszalny z głośnika 
w nadajniku. 

3. Gdy zwolnisz przycisk TALK, połączenie gło-
sowe zostanie zakończone. Wskaźnik TALK 
zgaśnie.

Ustawienia powiadomień 
dźwiękowych 
Powiadamianie o wyczerpaniu baterii
Odbiornik może sygnalizować dźwiękiem bli-
skość całkowitego rozładowania akumulatorka.
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 

(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Użyj przycisków  i , aby wybrać opcję 
Alert Tone, po czym naciśnij przycisk 
SELECT.

3. Ponownie naciśnij przycisk SELECT i wy-
bierz opcję Low Battery Tone (Powiada-
miaj dźwiękiem o niskim stanie baterii).

4. Za pomocą przycisku  lub  wybierz 
opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), a następnie 
naciśnij przycisk SELECT, aby zatwierdzić 
ten wybór.

Powiadamianie o braku połączenia
Można włączyć powiadamianie dźwiękiem 
o utracie połączenia odbiornika z nadajnikiem.
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 

(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Użyj przycisków  i , aby wybrać 
opcję Alert Tone, po czym naciśnij 
przycisk  SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać opcję 
No Link Alert (Powiadamiaj dźwiękiem 
o braku połączenia), po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

4. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję 
On (Wł.) lub Off (Wył.), po czym zatwierdź 
swój wybór przyciskiem SELECT. 

Powiadomienia dźwiękowe  
w trybie SPLIT-VIEW
Działając w trybie SPLIT-VIEW odbiornik może 
powiadamiać o zarejestrowaniu przez nadajnik 
odgłosów sygnałem dźwiękowym i wyświetlać 
wówczas komunikat Sound detected at CAM # 
(Dźwięki wykryte przez nadajnik #).

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Użyj przycisków  i , aby wybrać 
opcję Alert Tone, po czym naciśnij przy-
cisk  SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać opcję 
Sound alert in split-view (Powiadamiaj 
dźwiękiem w trybie podzielonego ekranu), 
po czym naciśnij przycisk SELECT.

4. Przyciskami  i  wybierz opcję On (Wł.) 
lub Off (Wył.), po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

UWAGA

 ● Ta funkcja działa tylko w trybie SPLIT-VIEW.

Monitorowanie temperatury
Dzięki wbudowanemu czujnikowi tempera-
tury nadajnik niani monitoruje temperaturę 
w pomieszczeniu dziecka. Jeżeli wykroczy 
ona poza określony w ustawieniach przedział, 
odbiornik wyświetli komunikat ostrzegawczy.

Ustawianie przedziału temperatur
Ustaw przedział dopuszczalnych wartości tem-
peratury w pomieszczeniu dziecka. Tempera-
turę minimalną można ustawić między 52°F 
(11°C) a 69°F (20°C).  
Temperatura maksymalna może zawierać się 
między 70°F (21°C) a 86°F (30°C).

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz 
opcję Temperature, po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać opcję 
Minimum lub Maximum, po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

 ● Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego 
nadajnika, odbiornik zażąda najpierw 
wyboru nadajnika, którego mają do-
tyczyć ustawienia, lub zastosowania 
ich względem wszystkich nadajników. 
Za pomocą przycisków  i  wybierz 
opcję ALL CAM (Wszystkie nadajniki) 
lub CAM # (Nadajnik #), po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

4. Wybierz żądaną temperaturę minimalną 
lub maksymalną za pomocą przycisku  

 lub , po czym naciśnij przycisk 
 SELECT, aby zatwierdzić dokonany wybór.

Ostrzeżenie dźwiękowe o temperaturze
Można włączyć funkcję ostrzeżeń dźwiękowych 
o niewłaściwej temperaturze w pomieszczeniu 
dziecka. Niania będzie wówczas ostrzegała 
dźwiękiem, gdy wykroczy ona poza przedział 
temperatur zdefiniowany w jej ustawieniach.
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 

(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz opcję 
Temperature, po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać 
opcję Alert Tone, po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

 ● Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego 
nadajnika, odbiornik zażąda najpierw 
wyboru nadajnika, którego mają dotyczyć 
ustawienia, lub zastosowania ich wzglę-
dem wszystkich nadajników. Za pomocą 
przycisków  i  wybierz opcję ALL CAM 
(Wszystkie nadajniki) lub CAM # (Nadaj-
nik #), po czym naciśnij przycisk SELECT.

4. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję 
On (Wł.) lub Off (Wył.), a następnie naciśnij 
przycisk SELECT, aby zatwierdzić dokona-
ny wybór.

Jednostka temperatury
Możesz wybrać pomiędzy wyświetlaniem tem-
peratury w stopniach Celsjusza (°C) lub Fah-
renheita (°F).

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU (dzia-
ła on tylko, gdy odbiornik nie jest używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz 
opcję Temperature, po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać 
opcję Format, po czym naciśnij przy-
cisk SELECT.

4. Za pomocą przycisku  lub  wybierz opcję 
Fahrenheit lub Celsius, po czym potwierdź 
swój wybór przyciskiem SELECT.

Włączanie i wyłączanie wibracji
Odbiornik może powiadamiać wibrowaniem 
o niskim stanie baterii, braku połączenia, 
alarmach dźwiękowych w trybie podzielo-
nego obrazu lub powiadomieniach o tem-
peraturze (o ile odpowiednie funkcje zostaną 
włączone w ustawieniach).

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz  
opcję Vibration (Wibracja), po czym naci-
śnij przycisk SELECT.

3. Za pomocą przycisków  i  wybierz 
opcję On (Wł.) lub Off (Wył.).

4. Naciśnij ponownie przycisk SELECT,  
aby zatwierdzić wybraną opcję.

Zmienianie nazw nadajników
Można zmienić nazwę każdego z połączonych 
z odbiornikiem nadajników. Po dokonaniu 
zmiany nowa nazwa nadajnika wraz z jego 
numerem będzie wyświetlana w następujących 
częściach menu odbiornika:

 ● Sensitivity 
(Czułość)

 ● Rename 
(Zmień nazwę)

 ● Temperature 
(Temperatura)

 ● Pair/Unpair  
(Paruj/rozłącz)

1. Naciśnij na odbiorniku przycisk MENU 
(działa on tylko, gdy odbiornik nie jest 
używany).

2. Za pomocą przycisków  i  wybierz opcję 
Rename (Zmień nazwę), po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

3. Użyj przycisków  i , aby wybrać 
żądany nadajnik, po czym naciśnij 
przycisk SELECT.

4. Przyciskiem  lub  wybierz dla niego żą-
daną nazwę, a następnie naciśnij przycisk 
SELECT, aby zatwierdzić wybór.

Tryb nocny
Nadajnik jest wyposażony w diody podczerwone, 
dzięki którym dziecko jest widoczne na obrazie 
z kamery mimo panującej w jego pomieszczeniu 
ciemności. Są one włączane automatycznie, gdy 
nadajnik, z którego obraz jest akurat wyświetlany 
na odbiorniku, wykryje spadek natężenia światła 
w swoim otoczeniu. Gdy włączają się diody 
podczerwone, obraz z kamery staje się czarno
-biały, a na ekranie pojawia się ikona .

UWAGI

 ● Niekiedy obraz z nadajnika może przez mo-
ment wyświetlić się na wyświetlaczu odbiornika 
w bardzo jasnych tonach, co jest normalnym 
zjawiskiem, gdy nadajnik przystosowuje swoje 
parametry do ciemnego otoczenia. 

 ● W trybie nocnym obraz z kamery staje się czar-
no-biały. Jest to normalne i nie stanowi wady pro-
duktu.

WSKAZÓWKA

 ● Rozdzielczość obrazu może się zmieniać w za-
leżności od otoczenia, np. oświetlenia, kolorów 
otaczających przedmiotów i tła.  
Ostrość i czytelność obrazu można często popra-
wić, zmieniając miejsce ustawienia i kąt nachyle-
nia nadajnika.

Zalecenia dotyczące 
konserwacji

Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwo-
li przez długi czas utrzymać produkt w dobrym 
stanie technicznym i wizualnym:
 • Należy unikać instalowania niniejszego 

produktu w pobliżu urządzeń grzejnych lub 
wytwarzających zakłócenia elektromagne-
tyczne (np. silników lub lamp jarzeniowych).

 • NIE WOLNO wystawiać go na działanie bez-
pośredniego światła słonecznego ani wilgoci.

 • Należy unikać upuszczania produktu i starać 
się obchodzić z nim ostrożnie.

 • Do czyszczenia należy używać miękkiej 
ściereczki.

 • NIE WOLNO zanurzać odbiornika ani 
nadajnika w wodzie ani myć żadnego z tych 
urządzeń pod kranem.

 • NIE WOLNO używać do pielęgnacji produktu 
rozpylanych ani płynnych środków czyszczą-
cych.

 • Przed podłączeniem nadajnika i odbiornika 
do gniazdek elektrycznych należy koniecznie 
upewnić się, że oba urządzenia są całkowi-
cie suche.

Przechowywanie
Planując wyłączenie niani elektronicznej 
z użytku na dłuższy czas należy odłączyć 
i wyjąć z odbiornika akumulatorek. Odbiornik, 
nadajnik oraz zasilacze należy przechowywać 
w miejscu chłodnym i suchym.

Często zadawane pytania

Niżej przedstawiamy najczęściej zadawane 
pytania dotyczące niani elektronicznej wraz 
z odpowiedziami. 

Dlaczego nia-
nia nie reaguje 
na odgłosy 
dziecka?

Wypróbuj poniższą ogólną proce-
durę rozwiązywania problemów ze 
sprzętem elektronicznym (zachowu-
jąc kolejność opisanych czynności):
1. Odłącz odbiornik i nadajnik(i) 

od gniazdek zasilających.
2. Wyjmuj akumulatorek z odbiorni-

ka, po czym zainstaluj go w nim 
ponownie.

3. Odczekaj kilka sekund, po czym 
ponownie podłącz odbiornik i na-
dajniki do zasilaczy, a zasilacze 
– do gniazdek elektrycznych.

4. Włącz odbiornik i nadajnik(i).
5. Poczekaj, aż odbiornik nawią-

że połączenie z nadajnikami. 
Może to potrwać około minuty.

Dlaczego naci-
śnięcie przyci-
sków zasilania 
nie powoduje 
włączenia 
nadajnika/od-
biornika?

Być może odbiornik nie jest pod-
łączony do gniazdka zasilającego. 
Podłącz kabel zasilający do gniazd-
ka zasilającego w obudowie od-
biornika, a następnie włóż zasilacz 
do gniazdka ściennego. Następnie 
naciśnij i przytrzymaj przycisk , 
aby włączyć odbiornik, który nawią-
że połączenie z nadajnikiem.

Być może nadajnik nie jest podłą-
czony do gniazdka zasilającego. 
Podłącz go do niego. Następnie 
przełącz na nadajniku przełącznik 
ON/OFF w położenie ON (Wł.), aby 
go włączyć i poczekaj, aż nawiąże 
on połączenie z odbiornikiem.

Dlaczego mój 
odbiornik nie 
ładuje akumu-
latorka, mimo 
że zasilacz jest 
podłączony 
do gniazdka?

Sprawdź, czy gniazdko elektryczne 
nie wymaga przypadkiem włączenia 
osobnym włącznikiem.

Sprawdź, czy akumulatorek jest 
prawidłowo zainstalowany w od-
biorniku.

Być może akumulatorek był już 
wielokrotnie ładowany i zużył się? 
Zakup i zainstaluj nowy akumula-
torek.

Dlaczego obraz 
z kamery jest 
czarno-biały?

Jeżeli nadajnik znajduje się w ciem-
nym pomieszczeniu (np. w nocy), 
przesyłany przez kamerę obraz jest 
czarno-biały. Jest to normalne i nie 
stanowi wady produktu.

Dlaczego obraz 
z ciemnego 
pomieszczenia 
jest nieostry 
lub są na nim 
rozbłyski?

W ciemnym pomieszczeniu 
(np. w nocy) rozdzielczość obrazu 
na wyświetlaczu odbiornika zależy 
od otoczenia, np. obecności innych 
źródeł światła, kolorów otaczają-
cych przedmiotów i tła. Ostrość 
i czytelność obrazu można często 
poprawić, zmieniając miejsce usta-
wienia i kąt nachylenia nadajnika.

Dlaczego 
urządzenie wy-
daje wysokie, 
głośne piski?

Odbiornik znajduje się zbyt blisko 
któregoś z nadajników. 

 ● Oddal urządzenia od siebie, 
aż piski ustaną lub

 ● zmniejsz głośność odbiornika.

Miga przycisk 
ON/OFF na 
nadajniku, a na 
wyświetlaczu 
odbiornika 
widoczna jest 
ikona .

Nadajnik nie jest sparowany z od-
biornikiem. Sparuj oba urządzenia 
zgodnie z poniższym opisem. 
Przed rozpoczęciem parowania 
upewnij się, że zarówno nadajnik, 
jak i odbiornik są włączone.
1. Naciśnij na odbiorniku przycisk 

MENU (działa on tylko, gdy 
odbiornik nie jest używany).

2. Za pomocą przycisków  i  
wybierz polecenie Pair/Unpair 
CAM (Paruj/odłącz nadajnik),  
po czym naciśnij przycisk 
SELECT.

3. Ponownie naciśnij przycisk i wy-
bierz opcję SELECT i wybierz 
polecenie Pair CAM  
(Paruj nadajnik).

4. Wybierz puste miejsce na nadajnik 
za pomocą przycisków  i , po 
czym naciśnij przycisk SELECT. 
Na wyświetlaczu odbiornika pojawi 
się komunikat Press and hold the 
pair button at the CAM for 5 se-
conds until the power indicator 
flashes („Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk parowania na nadajniku 
przez pięć sekund, aż zacznie 
migać wskaźnik zasilania”).

5. Wtedy za pomocą przedmiotu 
o wąskim czubku, np. ołówka 
niezwłocznie wciśnij i przytrzy-
maj przycisk PAIR na spodzie 
nadajnika. Szybko zamiga 
wskaźnik LED.

Udane parowanie urządzeń zosta-
nie potwierdzone pojawieniem się 
na wyświetlaczu obrazu w trybie 
SINGLE-CAM z kamery sparo-
wanego przed chwilą nadajnika. 
Wskaźnik LED na nowym nadajniku 
będzie świecić światłem stałym.

 ● Jeżeli parowanie nie uda się, 
odbiornik wyświetli komunikat 
Pairing failed. Spróbuj wówczas 
powtórzyć procedurę parowania.

 ● Można parować tylko jeden 
nadajnik na raz.

Dlaczego 
odbiornik 
wydaje krótkie 
dźwięki?

Odbiornik może znajdować się poza 
zasięgiem nadajników. Przestaw 
odbiornik w miejsce położone bliżej 
nadajników (ale nie bliżej niż metr 
od nich).

Jeżeli odbiornik jest zasilany tylko 
z akumulatorka, być może nie 
dysponuje już wystarczająco dużą 
mocą, aby prawidłowo działać. 
Naładuj akumulatorek w odbiorni-
ku. Jego pełne naładowanie może 
potrwać do 3 godzin.

Jeżeli odbiornik działa w trybie  
SPLIT-VIEW, któryś z nadajników 
być może wykrył dźwięk. 

Temperatura powietrza w pomiesz-
czeniu dziecka może być zbyt 
wysoka lub zbyt niska.

Dlaczego 
odbiornik dzia-
łający w trybie 
SPLIT-VIEW 
często wydaje 
krótkie dźwięki/
wibruje?

Być może ustawiono jego czułość 
na najwyższą (Highest) i jedno-
cześnie włączono funkcję alarmu 
dźwiękowego (i wibracyjnego). 
Odbiornik powiadamia wówczas 
o wszystkich, nawet cichych dźwię-
kach (takich jak odgłosy tła, np. 
ulicy) krótkimi sygnałami dźwię-
kowymi (lub wibracją). W ustawie-
niach odbiornika wybierz niższy 
poziom czułości.

Dlaczego od-
biornik reaguje 
tak często na 
dźwięki tła?

Nadajnik rejestruje także inne 
dźwięki, nie tylko odgłosy wydawa-
ne przez dziecko. W ustawieniach 
odbiornika wybierz niższy poziom 
czułości lub zmniejsz głośność 
odbiornika.

Dlaczego nic 
nie słyszę?/
Dlaczego 
nie słyszę, 
gdy dziecko 
płacze?

Być może głośność odbiornika jest 
ustawiona na zbyt niską lub jest on 
całkowicie wyciszony. Zwiększ gło-
śność odsłuchu przyciskami +/VOL. 

Być może ustawiono zbyt niski 
poziom czułości. Ustaw wyższy po-
ziom, postępując zgodnie z opisem 
w rozdziale Regulacja poziomu 
czułości nadajników.

Dlaczego nie 
udaje się na-
wiązać połą-
czenia między 
urządzeniami? 
Dlaczego łącz-
ność między 
nadajnikiem 
i odbiornikiem 
co chwila jest 
zrywana?  
Dlaczego 
dźwięk jest 
przerywany?

Odbiornik może znajdować się poza 
zasięgiem nadajników. Przestaw 
odbiornik w miejsce położone bliżej 
nadajników (ale nie bliżej niż 1 metr 
od nich).

Inne działające urządzenia elektro-
niczne mogą zakłócać pracę niani. 
Postaraj się zainstalować ją jak 
najdalej od potencjalnych źródeł 
zakłóceń.

Ważne zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa

Przy korzystaniu z urządzenia należy zawsze 
przestrzegać środków ostrożności przewidzia-
nych dla ochrony przed porażeniem prądem 
i obrażeniami. W szczególności:
1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń 

i poleceń umieszczonych na produkcie.
2. Przed użyciem produkt musi zostać przygoto-

wany do pracy przez osobę dorosłą.
3. Opisany tu produkt pełni jedynie funkcję po-

mocniczą. Nie zastępuje należytego nadzoru 
na dzieckiem przez odpowiedzialną osobę 
dorosłą i nie wolno go używać jako substytutu 
takiej opieki.

4. Produkt nie jest przeznaczony do użytko-
wania w charakterze medycznego monitora 
funkcji życiowych.

5. Nie wolno użytkować opisanego tu produktu 
w pobliżu wody, np. przy wannie, umywalce, 
zlewie kuchennym, w kabinie prysznicowej, 
przy sprzęcie pralniczym, w pobliżu basenu 
ani w wilgotnej piwnicy.

6. OSTROŻNIE! Wolno używać wyłącznie aku-
mulatorków o parametrach określonych w tej 
instrukcji. Użycie w odbiorniku akumulatorka 
niewłaściwego typu grozi wybuchem. W od-
biorniku wolno używać wyłącznie fabrycznie 
załączonego akumulatorka lub jego zamienni-
ka (BT198555/BT298555). Nie wolno narażać 
akumulatorków na kontakt z ogniem. Mogą 
wybuchnąć. Zużyty akumulatorek należy pod-
dać utylizacji zgodnie z informacjami podany-
mi na naklejce RBRC®.

7. Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycz-
nie załączonych do tego produktu. Zasilacz 
sieciowy o niewłaściwej biegunowości lub na-
pięciu może poważnie uszkodzić urządzenie.  
Zasilacz nadajnika: prąd wyjściowy:  
5 V DC, 1A  
Zasilacz odbiornika: prąd wyjściowy:  
5 V DC, 1A.

8. Zasilacze nadajnika i odbiornika są przystoso-
wane do podłączania do gniazdek ściennych 
i podłogowych. Nie są natomiast przystoso-
wane do podłączania do gniazdek zasilają-
cych znajdujących się w suficie, na spodzie 
blatów ani w zabudowie meblowej.

9. Urządzenia podłączane do gniazdek zasilają-
cych należy instalować w ich pobliżu w miej-
scach gwarantujących w razie potrzeby ich 
szybkie i łatwe odłączenie od gniazdka.

10. Przed przystąpieniem do czyszczenia produk-
tu należy odłączyć go od gniazdka zasilające-
go. Nie wolno używać środków czyszczących 
w płynie ani w aerozolu. Do pielęgnacji wolno 
używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.

11. Przed wymianą akumulatorków należy za-
wsze odłączyć przewód zasilający.

12. Zabrania się przecinania przewodów zasila-
czy w celu wymiany wtyczek na inne, gdyż 
zagrażałoby to bezpieczeństwu.

13. Należy tak ułożyć przewody zasilające, aby 
nie leżał na nich żaden przedmiot. Nie wolno 
układać ich w miejscu, w którym ktoś może na 
nie nadepnąć, przygnieść je lub przyciąć.

14. Opisany tu produkt wolno podłączać wyłącz-
nie do źródeł zasilania o charakterystyce po-
danej na etykiecie znamionowej. W przypadku 
niepewności co do parametrów domowej sieci 
zasilającej należy skonsultować się ze sprze-
dawcą lub dostawcą energii elektrycznej.

15. Nie wolno przeciążać gniazdek elektrycznych 
ani korzystać z przedłużaczy.

16. Nie wolno umieszczać produktu na niestabil-
nym stole, półce ani na innych niestabilnych 
przedmiotach.

17. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach 
pozbawionych wydajnej wentylacji. Szczeliny 
i inne otwory w spodzie i tylnej ścianie jego 
obudowy umożliwiają swobodny przepływ 
powietrza przez jego wnętrze. Nie wolno 
ich zasłaniać np. przez umieszczanie go na 
miękkiej powierzchni, np. na kołdrze, kocu, 
kanapie lub dywanie, gdyż grozi to przegrza-
niem urządzenia. Nie wolno też umieszczać 
go w pobliżu grzejnika ani nawiewu gorącego 
powietrza ani nad nimi.

18. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do 
wnętrza urządzenia przez jego otwory wenty-
lacyjne, ponieważ mogą one zetknąć się z ele-
mentami znajdującymi się pod niebezpiecz-
nym napięciem lub spowodować zwarcie. Nie 
wolno wylewać na produkt żadnych cieczy.

19. Nie wolno rozbierać urządzenia, gdyż zwięk-
sza to ryzyko porażenia prądem. Wszelkie 
naprawy należy powierzyć autoryzowane-
mu punktowi serwisowemu. Otwieranie lub 
demontowanie jakichkolwiek części poza 
pokrywami, na których zdejmowanie zezwala 
użytkownikowi niniejsza instrukcja obsługi, 
może narazić go na kontakt z elementami 
znajdującymi się pod niebezpiecznym napię-
ciem i spowodować inne zagrożenia. Niepra-
widłowe złożenie rozebranego urządzenia 
może zaś spowodować porażenie prądem 
przy jego ponownym użyciu.

20. Po każdym włączeniu niani i po przemieszcze-
niu któregokolwiek z elementów zestawu nale-
ży sprawdzić jakość odbieranego dźwięku.

21. Należy okresowo sprawdzać wszystkie 
elementy niani pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń.

22. Niania elektroniczna korzysta z publicznie 
dostępnych częstotliwości radiowych i należy 
mieć świadomość zagrożeń, jakie fakt ten 
niesie dla prywatności użytkownika. Urządze-
nie to może mianowicie rejestrować prywatne 
rozmowy i umożliwiać ich podsłuchiwanie za 
pomocą innych niań elektronicznych, telefo-
nów bezprzewodowych, skanerów częstotli-
wości radiowych itp.

23. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę tym 
produktem.

24. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do 
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograni-
czonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub 
umysłowej, ani przez osoby nieposiadające 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile nie 
zostały one odpowiednio przeszkolone lub poin-
struowane w zakresie korzystania z niego przez 
osobę odpowiadającą z ich bezpieczeństwo.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Ostrzeżenia
1. Urządzenia należy użytkować i przechowy-

wać w temperaturze między 0°C a 39°C.
2. Nie wolno narażać tego produktu na działanie 

ekstremalnie niskich ani wysokich tempera-
tur. Należy chronić go przed bezpośrednim 
światłem słonecznym i nie wolno zbliżać go 
do źródeł ciepła.

3. Nie wolno wystawiać akumulatorków na 
działanie zbyt wysokich temperatur, m.in. 
będących skutkiem bezpośredniego nasło-
necznienia lub kontaktu z ogniem.

4. Nadajniki (urządzenia umieszczane w po-
mieszczeniach dzieci) oraz ich przewody 
zasilające muszą zawsze znajdować się 
w odległości uniemożliwiającej dziecku ich 
dosięgnięcie, nie mniejszej niż 1 metr od 
dziecka lub jego łóżeczka, gdyż ich dosię-
gnięcie grozi dziecku uduszeniem!

5. W żadnym wypadku nie wolno umieszczać 
nadajnika wewnątrz łóżeczka lub kojca 
dziecka. Nie wolno przykrywać nadajnika ani 
odbiornika np. ręcznikiem lub kocem.

6. Inne działające urządzenia elektroniczne 
mogą zakłócać pracę niani. Aby tego uniknąć, 
należy ustawić nadajnik niani w jak najwięk-
szej odległości od potencjalnych źródeł zakłó-
ceń, takich jak: rutery bezprzewodowe, radia, 
telefony komórkowe, domofony, urządzenia 
alarmowe, telewizory, komputery, urządzenia 
kuchenne czy telefony bezprzewodowe.

Dane techniczne

Sterowanie 
częstotliwo-
ścią

Kwarcowo stabilizowany 
syntezator PLL

Często-
tliwość 
robocza

Nadajnik: 2406 - 2475 MHz
Odbiornik: 2406 - 2475 MHz

Liczba 
kanałów
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Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD  
o przek. 4,3”  
(QVGA, 480x272 pikseli)

Nominalny 
zasięg sku-
teczny

Maksymalna moc dozwolona przez 
FCC i IC. Faktyczny zasięg zależy 
od otoczenia, w którym urządzenia 
są używane.

Wymagane 
parametry 
źródeł 
zasilania

Odbiornik: akumulatorek Li-Po  
(litowo-polimerowy), 3,7 V
Zasilacz nadajnika: 
prąd wyjściowy: 5 V DC 1 A
Zasilacz odbiornika: 
prąd wyjściowy: 5 V DC 1 A

Prawa autorskie:
Autorką pliku dźwiękowego Background Noise jest Caroline 
Ford i został on użyty na podstawie licencji Creative Commons.
Autorką pliku dźwiękowego Stream Noise jest Caroline Ford 
i został on użyty na podstawie licencji Creative Commons.
Autorem pliku dźwiękowego Chrickets At Night jest Mike 
Koenig i został on użyty na podstawie licencji Creative 
Commons.
Autorem pliku dźwiękowego Heart Beat jest Zarabadeu i został 
on użyty na podstawie licencji Creative Commons. 

Utylizacja akumulatorków 
i urządzenia

Umieszczony na produktach 
i bateriach lub na ich opakowa-
niach symbol przekreślonego 
pojemnika na śmieci na kółkach 
oznacza, że nie wolno ich 
utylizować razem z domowymi 
odpadami gospodarczymi, gdyż 
zawierają one substancje 
szkodliwe dla środowiska 
i zdrowia człowieka.

Obecność symboli pierwiastków 
chemicznych: Hg, Cd i Pb ozna-
cza, że dana bateria lub akumula-
tor zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) 
lub ołów (Pb) w ilościach prze-
kraczających wartości wyszcze-
gólnione w Dyrektywie w sprawie 
baterii (2006/66/WE).

Czarny pasek oznacza, że produkt wprowadzono 
na rynek po 13 sierpnia 2005 r.

Pomóż chronić środowisko i zutylizuj ten produkt 
i używane z nim akumulatorki i baterie w sposób 
odpowiedzialny.

Deklaracja zgodności

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytko-
wania w Europie
i spełnia on zasadnicze wymagania dyrektywy 
nr 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka VTech Telecommunications Ltd. 
niniejszym oświadcza, iż opisana tu niania 
elektroniczna Digital Audio Baby Monitor 
BM4700 spełnia zasadnicze wymagania 
i inne dotyczące go postanowienia dyrektywy 
1999/5/WE.

Deklarację zgodności dotyczącą modelu  
BM4700 można znaleźć pod adresem  
http://www.vtech.com/rtte-directive.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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