
 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Expert Care. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod 
na použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však 
spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš popredajný servis. 
 
DIGITAL GREEN TECHNOLOGY: za účelom ochrany zdravia dieťaťa prístroj Babyphone používa zvukový 
režim s nízkym prenosom energie. Okrem toho je audio režim vybavený funkciou VOX: prijímač a vysielač 
nekomunikujú nepretržite, aby sa znížila úroveň žiarenia v miestnosti. Keď dieťa plače, systém sa okamžite 
aktivuje, aby vás upozornil; keď dieťa prestane plakať, vysielač a prijímač komunikujú každých 20 sekúnd 
pre zabezpečenie dobrého spojenia. 
 

HLAVNÉ FUNKCIE 
 

• Dosah 1000 m v otvorenom priestore.   • Kontrola hlasitosti prijímača. 

• Digitálna technológie, funkcie na frekvenciách 863-                     • Tlmené nočné svetlo s nastaviteľnou intenzitou. 

870 MHz bez rušivých vĺn.    • Nastavenie citlivosti mikrofónu vysielača. 

• Automatické prepnutie a vyhľadávanie kanálov.  • Ukazovateľ stavu batérie a signál slabej batérie 

• Zvukový, vizuálny a vibračný signál na prijímači.                       na vysielači i prijímači. 

      

 

UOPOZORNENIE 

 
- Detský baby monitor Expert Care nesmie byť považován za zdravotnú pomôcku. Súčasné s používaním prístroje  
Expert Care je dôrazne odporúčané kontrolovať dieťa priamo dospelou osobou. Predčasné narodenie deti alebo deti 
vyžadujúce zvýšenú pozornosť musí byť kontrolované detským lekárom či iným odborníkom starostlivosti o zdravie. 
- Nevzďaľujte sa nikdy od dieťatka mimo obydlia, a to ani na krátky okamih. 
- Nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nie sú určené. 
- Nemiešajte nové vybité batérie alebo dobíjacie a alkalické batérie. 

- Dobíjacie batérie smi byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. 

- Batérie musia byť vložené správne poďla polarity (+/-). 

- Vypotrebované batérie musí byť vybraté z prístroja. 

- Napájacie zásuvky nesmú byť vo skratu. 

- Používajte vždy batériu dodanú výrobcom: Ak je batéria poškodená, musí byť vymenená výrobcom, popredajným 

servisom alebo osobou príslušnej kvalifikácie. Zamedzíte tak prípadným rizikám. 

- Pre optimálne užívanie prístroje a pre zamedzenie akýchkoľvek rušivých vln odporúčame nezapájať iný prístroj do 

rovnaké el. zásuvky, v ktorej je zapojený tento prístroj (nepoužívajte viacnásobnej zásuvky). 

 

 

OPATRENIE PRE POUŽITIE 
 

• Ak opatrovateľku Expert Care po dlhšiu dobu nepoužívate vyberte batérie z vysielačky aj z prijímača. Zamedzíte tak 
všetkým rizikám poškodenia únikom obsahu batérií. 

• Pestúnka Expert Care funguje optimálne v teplotnom rozmedzí medzi -9°C a +50°C. 

• Nevystavujte dlhodobo opatrovateľku Expert Care priamym slnečným lúčom a neumiestňujte ju v blízkosti tepelného 
zdroja alebo do vlhkej či veľmi prašné miestnosti. 

• Prístroj nerozoberajte: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla samostatne fungovať. 

• Elektrické a elektronické prístroje sú predmetom triedeného zberu odpadu. Nevyhadzujte elektrický aj elektronický 
odpad do netriedeného komunálneho odpadu, ale odvezte ho do zberného dvora triedeného odpadu. 

• Tento symbol označuje v krajinách Európskej únie, že tento výrobok nesmie byť vhadzovany do popolníc 
alebo spoločne s domácim odpadom, ale musí byť predmetom triedeného zberného odpadu. 
 
 

 

Expert Care 

A014303 



 
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE 

 
a. USB kábel x2    d. Dobíjacie batérie Lithium 3,7 
b. Vysielač         (inštalovaný v prijímači) 
c. Prijímač     e. Návod na použitie 

 
 

OVLÁDAČE 
 

Vysielač      Prijímač 
1. Tlačidlo ON/OFF párovanie    13. Tlačidlo ON/OFF párovanie 
2-3.Kontrola citlivosti mikrofónu   14. Tlačidlo zníženia hlasitosti 
4. Tlačidlo nastavenia intenzity nočnej lampičky  15. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti 
5. VOX nočné svetielko    16. Tlačidlo vibračného signálu 
6. Nočné svetlo     17. Ikona kontrola vzdialenosti / mimo dosahu 
7. Ikona napájania/dobíjania batérie   18. Ikona napájania/dobíjania batérie 
8. Ikona prenos     19. Ikona vibračný signál 
9. Ikona nočné svetlo, v režime VOX   20. Ikona vypnutie zvuku reproduktora 
10. Ikona trvale zapnutý mikrofón   21. Port napájanie micro USB 
11. Mikrofón 
12. Port napájanie micro USB 

 
 
Vysielač 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prijímač 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INŠTALÁCIA PRÍSTROJA 

 
Vysielač umiestnite na rovnú plochu vo vzdialenosti 1m až 2,50m od hlavy 
dieťaťa. Mikrofón vysielača smerujte k nemu. 

 
 

NAPÁJANIE 
 

A.  VYSIELAČ      B. PRIJÍMAČ 
-  funkcie na batérie          -  napájací kábel USB        - funkcie na batériu                napájací kábel USB        
   (3x AAA 1x5 V nie sú                                                       ktorá je súčasťou balenia                 
    súčasťou balenia) 

 
 

Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia. 
 
Pozn: Rozsah je dlhši, keď vysielač beží na elektrickej zásuvke. 
Pred prvým použitím nabíjajte lítium-polymérovú batériu najmenej po dobu 3 hodín. Odporúča sa vypnúť zariadenie 
počas prvého nabitie. 

 
 
 

 

 



PÁROVÁNIE 

Tento proces umožní pripojenie prijímača k vysielačke tak, aby oba prístroje vzájomne komunikovali, bez toho aby ich 

rušil signál iných prístrojov alebo tieto prijímali váš signál (vrátane detských monitorovacích zariadení rovnakého typu). 

Gratulujeme! Je to spárované! 
 

FUNKCIE PRÍSTROJA 
 

A. VOX                                                   B. CITLIVOSŤ VOX                                                                      C. BEZ VOX 

D. NOČNÉ SVETLO        NASTAVENIE JASU         E. HLASITOSŤ PRIJÍMAČA                                             F. VIBRÁCIE 

 

 

 

ODSTRÁNENIE PORÚCH 

Problém Možné príčiny Rešenie 

• Žiadny zvuk v 

prijímači 

• Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. 

• Sieťový adaptér nie je správne pripojený k 

vysielaču. 

• Mód VOX je aktivovaný. 

• Batéria je vybitá. 

• Zosilnite hlasitosť prijímača. 

• Skontrolujte zapojenie. 

• Stlačte nejaký gombík pre aktiváciu 

displeja. 

• Nabite prijímač. 

• Vysielač vysiela 

nepretržite  •   Citlivosť módu VOX je príliš vysoká. 
• Znížte citlivosť módu VOX (2). 

• Zvukový alarm je 

trvalo aktivovaný 

• Batérie vysielačky sú vybité. 

• Vzdialenosť medzi vysielačkou a prijímačom 

je priliš veľká. 

• Dobite batériu pomocou sieťového 

adaptéra. 

• Batériu vymeňte alebo použite 

sieťový adaptér. 

• Signál slabé batérie 

nezhasína 

• Batérie sú vybité. 

• Batérie je poškodená. 

•  Dobite batériu pomoci sieťového 

adaptéra (prijímač). 

•  Vymeňte batérie alebo použite 

sieťový adaptér (vysielač). 

•  Vymeňte batériu za novú. 

• Nabitá batéria vydrží 

krátku dobu 

•  Nočné svetlo je nepretržite zapnuté. 

•  Funkcia vibračný signál je aktivovaná. 

•  Vypnite nočné svetlo alebo ho 

nastavte na VOX. 

•  Vypnite funkciu vibračný signál. 

• Komunikácia je často 

preušovaná 

•  Vysielačka je umiestnená v blízkosti 

elektrických spotrebičov. 

•  Použitie baby monitoru na rozdvojce. 

•  Odstráňte elektrické spotrebiče 

alebo umiestnite vysielačku ďalej od 

zdrojov rušivých signálov, alebo 

zopakujte proces propojenie. 

• Nepripojujte vaše jednotky k 

rozdvojkám. 

• Dosah vysielačky je 

príliš krátky 

• Oba prístroje sú oddelené 

kovovou štruktúrou. 

• Batérie vysielačky sú vybité. 

• Premiestnite vysielač alebo 

prijímač. 

• Vymeňte batérie alebo použite 

sieťový adaptér. 
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