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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama 
noastră de sortimente. Marca noastră este 
sinonimă cu produse de calitate, testate în mod 
amănunţit din domeniul căldură, greutate, ten-
siune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj și aer. 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instruc-
ţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea 
ulterioară, să le faceţi accesibile și altor utiliza-
tori și să respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie
A dumneavoastră, Echipa Beurer

Conţinut de livrare
• Unitate pentru părinţi cu suport de încãrcare
• Unitate pentru bebeluși 
• 2 cabluri  de alimentare: 5,5V / 500mA
• Acumulatoare Ni-MH (3 x 1,2 V, AAA) 600 mAh
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

Explicaţia simbolurilor
Urmãtoarele simboluri apar în instrucţiunile de 
utilizare și pe plãcuţa de identificare:

ROMÂNĂ

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni 
de utilizare, păstraţi-le pentru 
consultarea ulterioară, puneţi-le şi 
la dispoziţie altor utilizatori şi 
respectaţi indicaţiile.
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AVERTIZARE 
 Indicaţie de avertizare privind pericolele 
de rãnire sau pericolele pentru sãnãtatea 
dumneavoastrã.
ATENŢIE 
 ndicaţie de siguranţã privind posibile 
defecţiuni ale aparatului/accesoriilor.
Indicaţie 
 Indicaţie privind informaţii importante.

1. Prezentare 
Funcţiile aparatului
Acest interfon analog pentru camera copilu-
lui vã permite sã fiţi permanent în contact cu 
bebelușul dumneavoastrã în timp ce efectuaţi 
activitãţi în alte încãperi sau în grãdinã. Douã 
canale diferite, precum și 16 sunete pilot reduc 
la minim perturbaţiile și garanteazã o calitate 
ridicatã de transfer. 

Aparatul dispune de următoarele funcţii:
• monitorizarea zgomotului,
• ecrane luminate cu afișare dacă bebelușul 

doarme sau este treaz,
• întunecarea LCD-ului dacă nu se mai trans-

mite niciun sunet,
• 16 semnale pilot și 2 canale cu diferite frec-

venţe,

• rază de acţiune 800 m în condiţii de vizibili-
tate liberă,

• control acustic și optic al razei de acţiune,
• afișarea stării bateriei,
• clemă pentru curea și funcţie de suspendare.

2.  Utilizare conform destinaţiei
• Utilizaţi aparatul numai pentru monitorizarea 

bebelușului dumneavoastră, când nu aveţi 
posibilitatea de a-l supraveghea. Acesta nu 
înlocuiește o supraveghere personală res-
ponsabilă! 

• Aparatul este destinat utilizării în gospodărie/
în mediul privat, nu însă în scop comercial. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) cu abilităţi 
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau 
care nu deţin experienţă și/sau cunoștinţe 
suficiente, cu excepţia cazului în care sunt 
monitorizate de o persoană competentă res-
ponsabilă pentru siguranţa lor sau când pri-
mesc indicaţii din partea acestora la utilizarea 
aparatului. Copiii trebuie sã fie atent supra-
vegheaţi pentru a nu li se permite sã se joace 
cu aparatul.

• Utilizarea necorespunzătoare poate fi peri-
culoasă.
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3. Indicaţii importante
Instrucţiuni de siguranţã

AVERTIZARE
• Nu lăsaţi în nicio situaţie echipamentul şi 

cablul de alimentare la îndemâna copilului. 
Cablul de alimentare poate provoca stran-
gularea şi rănirea copilului.

• Nu lăsaţi piesele mici la îndemâna copiilor. 
• Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna 

copiilor. Există pericolul de asfixiere.
• Nu lăsaţi în nicio situaţie interfonul pentru 

camera copilului în patul bebelușului sau în 
raza de acţiune a copilului dumneavoastră. 

• Asiguraţi-vă că nu există cabluri la îndemâna 
copilului dumneavoastră. 

• Amplasaţi interfonul pentru camera copilului 
la o distanţă de aproximativ 2 m de bebelușul 
dumneavoastră pentru a reduce la minim o 
eventuală poluare cu smog electric și o polu-
are sonoră.

• Înainte de utilizarea interfonului pentru camera 
copilului, asiguraţi-vă în toate cazurile că 
aparatele funcţionează ireproșabil și că apa-
ratele, dacă funcţionează cu baterii, dispun 
de acumulatoare/baterii cu nivel suficient de 
încărcare. 

• În cazul utilizării de acumulatoare/baterii inco-
recte, există pericol de explozie! 

• Nu atingeţi în nicio situaţie contactele ștecăru-
lui cu obiecte ascuţite sau metalice. 

• Nu scufundaţi niciodată aparatele în apă. Nu 
spălaţi niciodată aparatul sub jet de apă. 

• Nu utilizaţi niciodată aparatul în apropiere de 
surse de umiditate. 

• Nu acoperiţi interfonul pentru camera copilului 
cu un prosop sau o pătură. 

• Utilizaţi numai blocurile de alimentare incluse 
în pachetul de livrare. 

• Alimentatorul cu ștecăr poate fi utilizat numai 
la tensiunea de reţea inscripţionată pe acesta.

• Nu trageţi, nu răsuciţi și nu îndoiţi cablul de 
conexiune. 

• Aparatul trebuie să fie amplasat în apropierea 
unei prize ușor accesibile.

• Scoateţi ștecărul din priză dacă aparatul nu 
este utilizat.

• Nu este permis ca aparatul și elementul de 
reţea cu fișă să intre în contact cu suprafeţe 
încinse sau cu obiecte cu canturi ascuţite.

• Nu utilizaţi piese suplimentare care nu sunt 
recomandate de producător, respectiv care 
nu sunt comercializate ca accesorii.

Indicaţii generale
• Reparaţiile pot fi efectuate numai de către 

Serviciul Clienţi sau de către comercian-
ţii autorizaţi. Înaine de a înainte o reclamaţie, 
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verificaţi acumulatoarele/bateriile și înlocuiţi-le 
dacă este cazul. 

• Dumneavoastră nu sunteţi autorizat în niciun 
caz să demontaţi sau să reparaţi aparatul, în 
caz contrar nefiind posibilă garantarea unei 
funcţionări ireproșabile. În caz de nerespec-
tare pierdeţi garanţia. 

• Dacã mai aveţi întrebãri referitoare la utiliza-
rea aparatelor noastre, vã rugãm adresaţi-vã 
comerciantului dumneavoastrã sau Serviciu-
lui Clienţi.

Instrucţiuni privind manipularea acumula-
toarelor şi a bateriilor 

AVERTIZARE
• În caz de ingerare, acumulatoarele/bateriile 

pot pune viaţa în pericol. Nu lăsaţi acumula-
toarele/bateriile și toate componentele apa-
ratului la îndemâna copiilor. În cazul ingerării 
unui acumulator/unei baterii, apelaţi imediat la 
ajutor medical.

• Bateriile nu trebuie reincarcate sau reactivate 
prin alte mijloace, nici nu trebuie distruse, 
aruncate in foc sau scurt-circuitate.

• Acumulatoarele/bateriile pot conţine sub-
stanţe toxice care pun în pericol sănătatea și 
mediul înconjurător. Din acest motiv, eliminaţi 

acumulatoarele/bateriile respectând cu stric-
teţe prevederile legale în vigoare. Nu aruncaţi 
niciodată acumulatoarele/bateriile în gunoiul 
menajer obișnuit.

ATENŢIE 
• Acumulatoarele/bateriile care se scurg pot 

deteriora aparatul. Atunci când nu utilizaţi 
aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, 
scoateţi acumulatoarele/bateriile din locașul 
pentru baterii. 

• Atunci când un acumulator/o baterie s-a scurs, 
îmbrăcaţi mănușile de protecţie și curăţaţi locașul 
pentru baterii cu o cârpă uscată.
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4. Descrierea aparatului

Indicaţie
Pentru a putea distinge mai uşor unitatea pentru 
bebeluş şi unitatea pentru părinte, unitatea pen-
tru bebeluş are o antenă galbenă, iar cea pentru 
părinte o antenă albă.

Unitate pentru bebeluşi
1   Antenă (galbenă)
2  Afișaj 
3  Microfon 
4   Regulator de 

sensibilitate
5   Comutator de 

pornire /oprire /
selector pentru 
canale

6   Fișa pentru 
cablul de ali-
mentare

Unitate pentru părinţi
1  Antenă (albă)
2  Afișaj 
3  Difuzor
4  Regulator pentru volum 
5   Comutator de pornire /oprire /selector pentru 

canale

1

2

3

5

4

6

1

2

3

4

5
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Unitate pentru bebeluşi / Unitate pentru 
părinţi
1  Clemă pentru curea 
2   Capac pentru comparti-

mentul de baterii
3   Comutator pentru sunetul 

pilot (în compartimentul 
pentru baterii)

Afişaj 
1   Verificarea razei de 

acţiune
2   Afișaj pentru nivelul 

de încărcare a bateriei
3   Afișaj pentru canal
4   Baby-Emotion: bebe-

lușul doarme
5   Bebelușul este treaz 

(afișaj alternant)

5. Punerea în funcţiune
Setarea sunetului pilot 
Prin intermediul comutatorului pentru sunetul 
pilot din compartimentul pentru baterii puteţi 
selecta din totalul de 16 sunete pilot o poziţie a 
comutatorului. Asiguraţi setarea aceleiași poziţii 
a comutatorului la unitatea pentru părinţi și cea 
pentru bebeluș, în caz contrar nefiind posibilă 
realizarea unei legături. 

Indicaţie
Modificaţi setările sunetului pilot în cazul în 
care recepţia este perturbată de alte aparate, 
de exemplu interfoane pentru camera copilului 
sau radiouri. 
Puteţi utiliza unităţile cu acumulatoarele, bateri-
ile sau cablul de alimentare puse la dispoziţie. 
Vă rugăm să aveţi în vedere că numai tipurile de 
acumulatoare din imagine pot fi încărcate.
Izolaţia de pe polul negativ al acumulatorului 
trebuie să fie îndepărtată pe o porţiune de 
aprox. 5 mm. 3 acumulatoare de schimb pot fi 
achiziţionate sub numărul de comandă 163.378 

la departamentul de 
service de la adresa 
indicată.
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Utilizarea cu acumulatoare/baterii 
• Demontaţi capacul compartimentului pentru 

baterii prin coborârea acestuia. 
• Introduceţi acumulatoarele sau 3 baterii 1,5 

V, tip AAA incluse, conform polarizării. 
• Închideţi capacul de la nivelul compartimen-

tului pentru baterii.
• Pentru încărcarea acumulatoarelor este nece-

sară conectarea blocului de alimentare. Afi-
șajul pentru nivelul de încărcare a bateriei 
indică începerea procesului de încărcare. 
Imediat după încărcarea acumulatoare-
lor, simbolul pentru baterie este reprezentat 
complet pe afișaj. 

• Operaţiunea de încărcare durează aproxima-
tiv 10 ore cu aparatul oprit.

Indicaţie

Pregătirea aparatului pentru prima 
utilizare
• Înainte de prima utilizare este necesar ca acu-

mulatorii să fie încărcaţi complet. Operaţiunea 
de încărcare durează aproximativ 10 ore. Apa-
ratul asigură ulterior o durată de funcţionare de 
aproximativ 16 / 22 ore.

• Menţineţi o capacitate maximă a acumulatoru-
lui dacă îl descărcaţi complet cel puţin o dată 
la fiecare 6 luni. În acest scop, scoateţi aparatul 
din priză și descărcaţi acumulatorul prin utili-

zarea normală a acestuia. Ulterior, încărcaţi din 
nou complet acumulatorul.

• Capacitatea maximă a acumulatorului este 
obţinută după mai multe operaţiuni de încăr-
care și depinde de mai mulţi factori (starea acu-
mulatorului, temperatura ambiantă, modalitatea 
și frecvenţa operaţiunii de încărcare, etc.).

Indicaţie
Verificaţi afișajul pentru nivelul de încărcare a 
bateriei de pe ecran și înlocuiţi la timp acumula-
toarele/bateriile.

Operarea aparatului cu bloc de alimentare
Conectaţi unităţile cu cablul de alimentare la 
o priză. 

6. Utilizarea
• Amplasaţi emiţătorul astfel încât acesta să se 

afle într-o poziţie superioară, la o distanţă de 
2 m faţă de bebelușul dumneavoastră.

• Porniţi emiţătorul cu comutatorul de pornire/
oprire/selectorul pentru canale și alegeţi unul 
dintre cele două canale.

• Afișajul începe să lumineze intermitent și este 
afișat canalul selectat.

• Porniţi receptorul prin selectarea aceluiași 
canal la fel ca în cazul emiţătorului. Afișajul 
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începe să lumineze intermitent și este afișat 
canalul selectat. 

Verificaţi legătura între cele două aparate – apa-
ratele trebuie să se afle la o distanţă de minim 
un metru între ele, în caz contrar fiind posibilă 
apariţia unei conexiuni inverse. 

• Dacă emiţătorul nu transmite zgomote, apare 
simbolul „Bebelușul doarme“ și lumina de 
fundal trece automat în regimul de consum 
redus de energie. 

• În situaţia în care emiţătorul transmite zgomote, 
apar simbolurile pentru „Bebelușul este treaz“ 
și lumina de fundal se activează automat.

• Dacă se întrerupe legătura între cele două 
aparate, se declanșează un semnal acustic la 
receptor și este afișat simbolul pentru verifica-
rea razei de acţiune.

Indicaţie
Prin monitorizarea vizuală a nivelului de zgomot 
în camera copilului, aparatul poate fi utilizat și de 
persoane cu deficienţe de auz sau care suferă 
de surditate.
Puteţi fixa aparatele la nivelul curelei cu ajutorul 
clemei pentru curea sau le puteţi agăţa de un 
perete cu material corespunzător de fixare.

7. Reglări
Sensibilitate la zgomot (Unitate pentru 
bebeluşi)
Rotiţi comutatorul pentru sensibilitatea microfo-
nului (= Sensitivity) în sus sau în jos pentru a seta 
sensibilitatea dorită la zgomot. Dacă selectaţi 
o sensitivitate ridicată, unitatea pentru bebeluși 
transferă toate zgomotele.

Volum (Unitate pentru părinţi)
Rotiţi regulatorul pentru volum  (= Volume) în 
sus sau în jos pentru a crește sau a reduce volu-
mul receptorului la nivelul unităţii pentru părinţi.

Indicaţie
Dacă rotiţi complet în jos regulatorul de volum, 
nu are loc transmisia sunetelor.

8.  Informaţii importante despre 
interfonul pentru camera copi-
lului

• Poziţionaţi vertical receptorul și emiţătorul 
pentru a putea garanta o calitate optimă de 
transfer.

• Utilizarea interfonului pentru camera copilului 
cu acumulatoare/baterii reduce la minim smo-
gul electric prin intermediul câmpurilor elec-
trice și magnetice alternative.
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• Puteţi extinde raza de acţiune a unui inter-
fon pentru camera copilului prin poziţionarea 
unităţii pentru bebeluși în apropierea unei uși 
sau a unei ferestre, precum și cât mai sus, 
asigurându-vă totodată că acumulatoarele/
bateriile nu sunt prea slabe.

• Alte unde radio pot perturba transmisia interfo-
nului pentru camera copilului. Din acest motiv, 
nu poziţionaţi interfonul pentru camera copilului 
în apropierea aparatelor, de exemplu cuptoare 
cu microunde, WLAN etc. Următorii factori 
suplimentari pot perturba transmisia interfonu-
lui pentru camera copilului, respectiv pot limita 
raza de acţiune: mobilier, pereţi, case, pomi, 
influenţe de mediu (de exemplu ceaţă, ploaie).

9.  Înlocuirea acumulatoarelor/
bateriilor 

Aparatele dispun de un afișaj pentru nivelul de 
încărcare a bateriei pe ecran. În cazul în care 
acumulatoarele/bateriile sunt prea slabe, apara-
tele se opresc automat și este necesară înlocui-
rea acumulatoarelor/bateriilor.

Indicaţie
Utilizaţi la fiecare înlocuire a bateriilor numai acu-
mulatoare/baterii de același tip, aceeași marcă 
și aceeași capacitate. Înlocuiţi întotdeauna toate 

acumulatoarele/bateriile simultan. Utilizaţi acumu-
latoare/baterii fără metale grele.

10. Îngrijire şi depozitare
Durata de viaţă a aparatului depinde de mani-
pularea atentă a acestuia:

ATENŢIE
• Scoateţi acumulatoarele/bateriile dacă aparatul 

nu este utilizat mai multă vreme.
• Feriţi aparatele de șocuri, umiditate, praf, sub-

stanţe chimice, variaţii puternice de tempera-
tură, câmpuri electromagnetice și de surse de 
căldură prea apropiate (cuptoare, calorifere).

• După fiecare utilizare, înainte de fiecare cură-
ţare și înainte de fiecare schimbare a accesori-
ilor, alimentatorul cu ștecăr trebuie scos întot-
deauna din priză.

• Ştergeţi un aparat murdar cu o cârpă moale, 
uscată.

• Curăţaţi aparatele cu o cârpă uscată.
• Nu utilizaţi detergenţi abrazivi.
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11.  Ce fac în cazul în care apar 
probleme?

Defecţiune Măsură 
Afișajele nu 
se aprind 
după por-
nire.

Verificaţi dacă,
• cablul respectiv de alimentare este 

conectat corect,
• acumulatoarele/bateriile sunt pline,
• acumulatoarele/bateriile au fost 

montate cu respectarea polariză-
rii corecte.

Este declan-
șat un sem-
nal acustic 
la nivelul 
recepto-
rului.

Verificaţi dacă,
• emiţătorul este pornit,
• la nivelul emiţătorului aţi selectat 

aceeași setare a semnalului pilot,
• la nivelul emiţătorului aţi setat ace-

lași canal,
• aţi introdus acumulatori încărcaţi/

baterii pline în emiţător,
• raza maximă de acţiune este depă-

șită. 
Nu auziţi 
bebelușul 
dumnea-
voastră, 
adică nu 
se transmit 
sunete.

Asiguraţi-vă că regulatorul de volum 
nu este rotit complet în jos.

Defecţiune Măsură 
Puteţi auzi 
alte comuni-
caţii radio.

Având în vedere că acest interfon 
pentru camera copilului are la bază o 
tehnologie radio analogă, pot apărea 
perturbaţii ca urmare a altor sisteme 
de comunicaţii radio. În această situ-
aţie excepţională, activaţi un alt canal 
sau modificaţi sunetul pilot selectat. 

Acumula-
torul nu se 
încarcă

A fost introdus un tip de acumula-
tor incompatibil cu acest aparat.
A se vedea 5. Punere în funcţiune

Conexiu-
nea se între-
rupe în mod 
repetat și 
apar pertur-
baţii. 

Verificaţi dacă nu există un alt aparat 
tehnic, de exemplu cuptor cu micro-
unde, pe direcţia dintre receptor și 
emiţător.  Dacă este cazul, modificaţi 
poziţia aparatelor. 

Aparatele nu 
pot fi por-
nite. 

Înlocuiţi acumulatoarele/bateriile sau 
conectaţi aparatele la cablurile de ali-
mentare cu energie electrică.

12. Eliminarea deşeurilor
Acumulatoarele/bateriile nu trebuie considerate 
gunoi menajer. În calitate de utilizator, aveţi obli-
gaţia legală de a restitui acumulatoarele/bateriile 
uzate. Puteţi transporta acumulatoarele/bateriile 
uzate la centrele publice de colectare din comuni-
tatea dumneavoastră sau oriunde se vând baterii 
de acest tip. 
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Nota: Bateriile care contin substante poluante 
sunt marcate dupa cum urmeaza:
Pb = baterii care contin plumb, 
Cd = baterii care contin cadium, 
Hg = baterii care contin mercur.
În vederea protejării mediului 
înconjurător, cântarul, inclusiv 
acumulatoarele/bateriile nu tre-
buie eliminate ca gunoi menajer la sfârșitul 
duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin 
intermediul centrelor de colectare corespunză-
toare din ţara dumneavoastră. Respectaţi 
dispoziţiile locale privind eliminarea 
materialelor.
Vă rugăm să eliminaţi aparatul în con-
formitate cu directiva referitoare la apa-
ratele electrice și electronice uzate  – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). Pentru întrebãri suplimen-
tare, adresaţi-vã autoritãţii locale responsabile 
pentru eliminarea deșeurilor.

13. Detalii tehnice

Tehnologie analogă
Frecvenţă 864 MHz
Dimensiuni 6 x 4 x 11 cm
Greutate 287 g
Rază de acţiune 800 m în condiţii de  

vizibilitate liberă
Durata medie 
de utilizare cu o 
încărcare a

~ 16 ore unitatea pentru 
părinţi
~ 22 ore unitatea acumula-
torului pentru bebeluşi

Timp de 
încărcare a acu-
mulatorilor cu 
aparatul oprit

aprox. 10 ore

Timp de 
încărcare a acu-
mulatorilor cu 
aparatul pornit

aprox. 20 ore

Protecţie la 
supraîncărcare 
pentru acumula-
toare

Da
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Adapter:
Manufacturer:  
Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd.
Model: PS06H055K0500ED
Rating:  In: 100-240V~, 50/60Hz, 0.25A
  Out:  with 5.5V , 500mA
Provoz přístrojů s akumulátory, bateriemi nebo 
síťovým zdrojem je možný.
Garantăm prin prezenta că acest produs cores-
punde Directivei europene RED 2014/53/UE. 
Vă rugăm să luaţi legătura cu adresa de service 
menţionată pentru a obţine informaţii mai detali-
ate – de exemplu declaraţia de conformitate CE.
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