
Felicitări
pentru achiziţionarea noului dispozitiv VTech. 
Înainte de a folosi acest dispozitiv, vă rugăm 
să citiți Instrucțiuni importante de siguranță. 

Acest manual conține toate caracteristicile și 
instrucțiunile de depanare necesare pentru 
a instala și folosi noul dvs. dispozitiv de la 
 VTech. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ma-
nual pentru a putea instala și opera corespun-
zător acest dispozitiv inovativ și cu o abunden-
ță de caracteristici de la VTech.

Ce conține pachetul

Instalarea bateriei
Puteți porni unitatea părintelui conectând-o la 
o priză de curent alternativ sau instalând bate-
ria reîncărcabilă furnizată. Chiar dacă unitatea 
părintelui este conectată la o sursă de alimen-
tare CA, vă recomandăm să instalați și bateria. 
Acest lucru garantează funcționarea continuă 
în caz de întrerupere a alimentării de la priză.
Instalați bateria conform instrucțiunilor de mai jos.
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OBSERVAȚII

 ● Asigurați-vă că eticheta THIS SIDE UP (cu partea 
aceasta în sus) este orientată în sus când intro-
duceți bateria.

Înlocuirea bateriei
Pentru a înlocui bateria, trageți de capacul 
compartimentului bateriei, apoi scoateți ba-
teria. Urmați instrucțiunile de mai sus pentru 
a instala bateria.

OBSERVAȚII

 ● Durata de utilizare cu alimentare doar de la baterie 
este scurtă. Dacă doriți să supravegheați mai mult 
timp bebelușul dvs., vă recomandăm să conectați 
unitatea părintelui la o sursă de alimentare CA.

 ● Dacă unitatea părintelui nu va fi folosită un timp 
îndelungat, scoateți bateria pentru a preveni posi-
bilele scurgeri.

Conectare și încărcarea 
bateriei

OBSERVAȚII

 ● Folosiți doar bateria furnizată împreună cu acest 
dispozitiv.

 ● Folosiți doar alimentatoarele furnizate împreună 
cu acest dispozitiv.

 ● Asigurați-vă că prizele electrice nu sunt controlate 
de întrerupătoare de perete.

 ● Orientarea corectă a alimentatoarelor este vertica-
lă sau așezate pe podea. Tijele de contact nu sunt 
proiectate să fixeze ștecherul în prizele montate 
pe tavan, sub masă sau pe dulap.

 ● Asigurați-vă că unitatea părintelui, unitatea bebelu-
șului și cablurile de alimentare nu sunt la îndemâ-
na copiilor.

Conectarea aparatului de 
supraveghere a bebelușului
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Instalarea aparatului de supraveghere a bebelușului (opțional) Încărcarea bateriei unității părintelui
Atunci când ați conectat unitatea părintelui și 
ați instalat prima oară bateria sau după o pană 
de curent, aceasta pornește automat. Pictogra-
ma bateriei indică starea acesteia (consultați 
tabelul următor).

OBSERVAȚII

 • Încărcarea bateriei unității părintelui se va finaliza 
după 3 ore de încărcare continuă.

 • Încărcarea bateriei durează mai mult dacă unita-
tea părintelui este pornită. Pentru a reduce durata 
încărcării, opriți unitatea părintelui în timpul 
încărcării.

 • Durata cât dispozitivul rămâne activ depinde de 
nivelul de sensibilitate setat, de durata reală de 
utilizare și de vechimea bateriei.

Indicatori 
baterie

Stare baterie Acțiune

Pictograma 
bateriei este 
oprită și  
este afișat.

Nu este 
instalată 
o baterie dar 
funcționează 
alimentat de 
la rețeaua CA 
sau bateria 
nu a fost in-
stalată corect.

Instalați ba-
teria unității 
părintelui. 
Încărcați fără 
întrerupere 
(cel puțin  
30 minute).

Pe ecran 
se afișează 
Baterie 
descărcată 
unitate  
părinte  
și . 
Indicatorul 

 luminos 
clipește.

Bateria este 
foarte descăr-
cată și poate 
fi folosită 
pentru scurt 
timp.

Încărcați fără 
întrerupere 
(aproximativ 
30 minute).

Pictograma 
bateriei se 
aprinde com-
plet .

Baterie este 
încărcată 
complet.

Pentru 
a menține 
bateria încăr-
cată, conec-
tați unitatea 
la o sursă de 
alimentare 
CA când nu 
o folosiți.

Înainte de utilizare
OBSERVAȚII

 ● Aparatul de supraveghere a bebelușului este un 
sistem ajutător. Nu înlocuiește supravegherea 
adecvată a unui adult și nu trebuie folosit ca atare.

Testarea aparatului de 
supraveghere a bebelușului
Ar trebui să testați aparatul de supraveghere 
a bebelușului înainte de utilizare și periodic 
după aceea. 

ATENȚIE

 ● Pentru protejarea auzului, asigurați-vă că unitatea 
părintelui este la mai mult de 1 metru (3 picioare) 
de unitatea bebelușului. Dacă auziți un sunet de 
frecvență mare, depărtați unitatea părintelui până 
când zgomotul se oprește. Puteți apăsa pe -/VOL 
de pe unitatea părintelui pentru a reduce zgomotul 
sau pentru a-l anula.

63℉

> 1m (3ft)

63℉

> 1 m (3 ft)

1. Asigurați-vă că unitatea bebelușului și cea 
a părintelui sunt pornite.

2. Unitatea părintelui afișează imagini de la 
unitatea bebelușului. 

 ● Vorbiți în microfonul unității bebelușu-
lui. Veți auzi un sunet emis de unitatea 
părintelui.

SFAT
 ● Măriți volumul difuzorului unității părintelui până nu 
mai auziți sunetul emis de unitatea bebelușului.

Poziționarea aparatului de 
supraveghere a bebelușului
ATENȚIE

 ● Nu lăsați unitatea bebelușului la îndemâna 
acestuia. Nu lăsați niciodată unitatea bebelușului 
în interiorul leagănului sau țarcului de joacă al 
acestuia.

OBSERVAȚIE

 ● Pentru a preveni interferența cu alte dispozitive 
electronice, așezați aparatul de supraveghere 
a bebelușului departe de: routere fără fir cuptoare 
cu microunde, telefoane mobile și calculatoare.

1. Așezați unitatea bebelușului la mai mult de 
1 metru (3 picioare) depărtare de bebeluș.

> 1m (3ft)> 1 m (3 ft)

2. Așezați unitatea părintelui la mai mult de 
1 metru (3 picioare) depărtare de unitatea 
bebelușului.

< 1m (3ft)
63

> 1m (3ft)
63 > 1 m (3 ft)

> 1 m (3 ft)

ATENȚIE

 ● Volumul unității părintelui este setat implicit la ni-
velul 4. Dacă se aude un sunet de frecvență înaltă 
de la aparatul de supraveghere a bebelușului în 
timpul poziționării:
 - Asigurați-vă că unitatea bebelușului și a părinte-

lui sunt mai departe de 1 metru (3 picioare) una 
de alta, SAU

 - Reduceți volumul unității părintelui.

Raza de acțiune
Raza de acțiune a aparatului de supraveghere 
a bebelușului este de maxim 300 metri (1000 pi-
cioare) în exterior sau 50 metri (160 picioare) în 
interior. Raza de acțiune reală poate depinde de 
condițiile de mediu și de interferențele prezente, 
cum ar fi pereți, uși sau alte obstacole.

Prezentare de ansamblu
Prezentare de ansamblu a unității 
bebelușului
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1 Senzor de lumină

2 LED-uri în infraroșu

3 Cameră video

4 Microfon

5 -/VOL/+
 ● Apăsați pentru a regla volumul difu-
zorului. Stabilește volumul convorbirii 
cu unitatea părintelui.

6 Difuzor

7 LED PORNIT/OPRIT
 ● este PORNIT când unitatea bebe-
lușului este pornită și asociată cu 
unitatea părintelui.

 ● Clipește când unitatea bebelușului nu 
este vizualizată sau când s-a întrerupt 
conexiunea cu unitatea părintelui.

8  comutator
 ● Glisați pentru a porni sau opri unita-
tea bebelușului

9 Antenă

10 Senzor de temperatură

11 Mufă de alimentare

12 Mufă filetată
 ● Pentru instalare pe perete.

13
 ● Unitatea bebelușului și unitatea pă-
rintelui furnizate sunt deja asociate. 

 ● Țineți apăsat pe unitatea accesoriu 
a bebelușului pentru a o asocia cu 
unitatea părintelui. 

Prezentare de ansamblu a unității 
părintelui
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 ● Țineți apăsat pentru a opri ecranul 
unității părintelui.

2

 ● Apăsați pentru a sări la următorul 
cântec de leagăn.

3
 ● Apăsați pentru a reda sau opri 
redarea cântecului de leagăn.

4 Difuzor

5 Suport

6 Antenă

7 Lumini LED
 ● Indică starea unității părintelui.  
Pentru detalii, consultați 
Luminile unității părintelui. 

8  Microfon
9  Zoom

 ● În timp ce vizualizați o imagine, 
apăsați pentru a apropia sau pentru 
a depărta. 
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 ● Când vizualizați o imagine, țineți 
apăsat pentru a comunica cu unita-
tea bebelușului selectată.

11 +/ /-
 ● Apăsați pentru a regla volumul 
difuzorului.

12 Mufă de alimentare

13  ÎNAPOI
 ● În timp ce vă aflați într-un meniu, 
apăsați pentru a reveni la ecranul 
principal sau la ecranul de repaus.

 ● În timp ce vizualizați o imagine,  
țineți apăsat pentru a muta imaginea 
la stânga.

14  Pornit/oprit
 ● Țineți apăsat pentru a porni.
 ● Țineți apăsat din nou pentru a opri.

15

 ● Apăsați pentru a intra în meniu.
 ● Când sunteți într-un meniu, apăsați 
pentru a alege un element sau pen-
tru a salva o setare.

16  
 ● Când sunteți într-un meniu, apăsați 
pentru a derula în sus.

 ● În timp ce vizualizați o imagine, țineți 
apăsat pentru a muta imaginea în sus.

17  
 ● Când sunteți într-un meniu, apăsați 
pentru a derula în jos.

 ● În timp ce vizualizați o imagine, țineți 
apăsat pentru a muta imaginea în jos.

18  
 ● În timp ce vă aflați într-un meniu, apă-
sați pentru a selecta o caracteristică.

 ● În timp ce vizualizați o imagine, țineți 
apăsat pentru a muta imaginea la 
dreapta.

19 Ecran LCD

Luminile unității părintelui
Pornită când se detectează semnal 
mediu sau puternic între unitatea 
părintelui și cea a bebelușului.
Clipește când se detectează semnal 
slab între unitatea părintelui și cea 
a bebelușului.
Oprită când unitatea părintelui este 
oprită sau când s-a întrerupt conexi-
unea cu unitatea bebelușului.

Pornită când unitatea părintelui este 
conectată la sursă de alimentare CA 
sau când se încarcă bateria.
Clipește când e descărcată bateria 
unității părintelui.
Oprită când unitatea părintelui este 
deconectată de la sursa de alimen-
tare CA.

Oprită când unitatea părintelui co-
munică cu unitatea bebelușului.

Pornită când volumul difuzorului 
unității părintelui este oprit.

Pictograme ecran unitate părinte
Stare conexiune

 ●  se afișează când se detectea-
ză semnal puternic între unitatea 
părintelui și cea a bebelușului.

 ●  sau  se afișează când se 
detectează semnal mediu sau 
slab între unitatea părintelui și 
cea a bebelușului.

 ●  se afișează când conexiunea 
între unitatea părintelui și cea 
a bebelușului s-a întrerupt.

Vedere de noapte
 ● Se afișează când s-a activat 
caracteristica Vedere de noapte 
pe unitatea bebelușului. 

Zoom
 ● Afișează când camera unității 
bebelușului a apropiat.

Alertă temperatură
 ● Se afișează când alerta de tempe-
ratură este activată.

°F  
sau  
°C

Temperatură în timp real
 ● Afișează temperatură detectată în 
timp real de unitatea bebelușului în 
Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C) 
(ex. 57 °F sau 14 °C).

Alertă sunet oprit
 ● Se afișează când volumul difuzoru-
lui unității părintelui este oprit.

 ● Afișează când este activat modul 
VIZUALIZARE DIVIZATĂ.

Indicator sonor cu 9 niveluri
 ●  (1 la 3 bare) indică un nivel 
sonor scăzut detectat de unitatea 
bebelușului.

 ●  (4 la 6 bare) indică un nivel 
sonor mediu detectat de unitatea 
bebelușului.

 ●  (7 la 9 bare) indică un nivel 
sonor mare detectat de unitatea 
bebelușului (ex. bebeluș care 
plânge tare).

Volum difuzor
 ● Afișează nivelul volumului difu-
zorului unității părintelui în timpul 
reglajului.

Stare baterie
 ●  devine ani-
mată când bateria se încarcă.

 ●  se aprinde complet când bate-
ria este încărcată.

 ●  afișează când bateria este des-
cărcată și necesită încărcare.

Alimentare CA fără baterie
 ● Afișează când unitatea părintelui 
este conectată la sursă de alimen-
tare CA fără baterie.

Pictograme meniu principal uni-
tate părinte

Limbă
Puteți selecta limba care va fi folosită 
pentru afișarea meniului.

Ton alertă
Puteți seta unitatea părintelui 
să emită un bip când

 ● unitatea părintelui funcționează 
cu bateria descărcată;

 ● conexiunea între unitatea părin-
telui și unitatea bebelușului s-a 
întrerupt.

Sensibilitate
Această funcție vă permite să ascultați 
toate sunetele captate de unitatea 
bebelușului sau doar acelea care 
depășesc un anume nivel. Puteți folosi 
unitatea părintelui pentru a regla sensi-
bilitatea microfonului de pe unitatea be-
belușului. Cu cât este mai mare nivelul 
de sensibilitate, unitatea bebelușului va 
detecta sunete mai slabe pentru a le 
transmite la unitatea părintelui.

Temperatură
Puteți porni caracteristica Alertă 
temperatură astfel încât unitatea pă-
rintelui emite un bip de fiecare dată 
când temperatura camerei detectată 
de unitatea bebelușului este în afara 
intervalului de temperatură dorit.

Vibrație
Puteți porni alerta cu vibrație astfel în-
cât unitatea părintelui să vibreze când 
primește o avertizare Ton baterie 
descărcată, Alertă lipsă conexiune, 
Alertă sonoră în vizualizare divizată 
sau Alertă temperatură după porni-
rea respectivelor tonuri de alertă.

Introduceți șuruburile în găuri și strângeți-le până 
când capetele rămase expuse au aproximativ 6 mm.

Dacă dați găuri într-un profil metalic, treceți la pasul 3.
-SAU-
Dacă dați găuri într-un alt obiect, introduceți diblurile în 
găuri. Loviți-le ușor cu un ciocan până când diblurile  
sunt la nivel cu peretele.

SAU

Așezați profilul de montare pe perete apoi folosiți un creion 
pentru a marca găurile de sus și de jos, după cum se prezintă. 
Dați cele două găuri în perete în locurile marcate  
(burghiu 7/32 țoli).

OBSERVAȚII
 ● Verificați nivelul recepției și unghiul camerei înainte  

de a da găurile.

Aliniați profilul de montare pe perete cu găurile din perete 
după cum se prezintă. Strângeți șurubul din gaura din 
mijloc, astfel încât să fixați clema în poziție. Puteți strânge 
și celălalt șurub în gaura superioară.

Așezați unitatea bebelușului pe clema de montare 
pe perete. Strângeți șurubul în gaura filetată din 
partea inferioară pentru a fixa unitatea bebelușului.

5

Unghiul implicit al profilului de montare pe perete este de 90 de grade. Puteți mări unghiul de vizualizare al unității bebelușului 
înclinând profilul de montare pe perete. 
Țineți de unitatea bebelușului, apoi rotiți de mâner în sens antiorar. În acest mod veți slăbi balamaua profilului de montare pe perete. 
Mișcați unitatea bebelușului în sus sau în jos pentru a o poziționa în unghiul dorit. 
Apoi rotiți mânerul în sens orar pentru a strânge balamaua și pentru a o bloca în poziția dorită.

Așezați unitatea bebelușului pe clema de montare pe 
perete. Strângeți șurubul în gaura filetată din partea 
inferioară pentru a fixa unitatea bebelușului. Aliniați găurile 
pe clema de montare pe perete cu șuruburile din perete și 
culisați clema de montare pe perete în jos până se fixează.

Manualul utilizatorului

BM4600

Safe & Sound® 
Aparat digital de supraveghere 

a bebelușilor în formă de 
bufniță, cu poziție reglabilă 

orizontal și vertical
CU PARTEA 
ACEASTA  

ÎN SUS

Română



Cântec de leagăn
Puteți alege ce cântece de leagăn 
să fie redate pe unitatea bebelușului 
pentru a-l liniști.

Activare sonoră ecran 
Pornește automat ecranul unității 
părintelui când unitatea bebelușului 
detectează un sunet după ce ecranul 
este oprit. Dacă nu se detectează 
sunete, ecranul se oprește automat 
pentru a economisi energie.

Ecran LCD
Puteți modifica luminozitatea ecranu-
lui unității părintelui sau puteți porni 
Modul estompare pentru a econo-
misi energie.

Redenumire
Puteți alege un nume specific pentru 
unitatea bebelușului dintr-o listă de 
nume predefinite.

Asociere/dezasociere
Unitatea bebelușului și unitatea pă-
rintelui furnizate sunt deja asociate.

Mesaje pe ecranul unității părintelui

 Battery low  
at Parent Unit

Nivelul bateriei unității 
părintelui este scăzut 
și aceasta trebuie 
reîncărcată.

Battery empty. 
Powering off ...

Bateria este descărcată  
și trebuie reîncărcată.

Temperature 
too high at CAM 1 
sau

Temperature 
too low at CAM 1

Temperatura detectată 
de unitatea bebelușului 
este mai mare/mică decât 
temperatură din intervalul 
de alertare.

Powering on... Unitatea părintelui 
pornește. 
Unitatea părintelui caută 
unitatea bebelușului.

Folosirea aparatului de 
supraveghere a bebelușului

Pornirea sau oprirea unității bebelușului
 ● Mișcați comutatorul  spre stânga pe uni-

tatea bebelușului pentru a o porni. LED-ul 
PORNIT/OPRIT se aprinde.

 ● Mișcați comutatorul  spre dreapta pentru 
a opri unitatea bebelușului. LED-ul  
PORNIT/OPRIT se stinge.

Pornirea sau oprirea unității părintelui 
 ● Țineți apăsat  pentru a porni unitatea 

părintelui. Ecranul pornește.
 ● Țineți apăsat  din nou pentru a opri unita-

tea părintelui. Ecranul se oprește.

Pornirea sau oprirea ecranului unității 
părintelui
Puteți porni sau opri ecranul unității părintelui 
fără a opri unitatea. Veți auzi în continuare 
sunetul de la unitatea bebelușului.

 ● Țineți apăsat  pe unitatea părintelui 
pentru a opri ecranul.

 ● Apăsați pe orice buton pentru a porni din 
nou ecranul.

Reglarea volumului difuzorului
Pentru unitatea părintelui:

 ● Apăsați +/ /- pe unitatea părintelui 
când vizualizați imagini.
OBSERVAȚIE

 ● Când volumul difuzorului unității părintelui este 
setat la zero,  apare pe ecran și  lumina 
se aprinde.

Pentru unitatea bebelușului:
Volumul difuzorului unității bebelușului stabi-
lește volumul convorbirii cu unitatea părintelui.

 ● Apăsați +/- pe unitatea bebelușului pentru 
a regla volumul difuzorului. 

Redarea cântecelor de leagăn
Redați cântece de leagăn folosind butoanele 
de control de pe unitatea părintelui

 ● Apăsați  pe unitatea părintelui pentru 
a reda cântece de leagăn.

 ● Apăsați  pe unitatea părintelui pentru 
a alege alte cântece de leagăn. 

 ● Apăsați  din nou pentru a opri redarea.

SFAT
 ● Când cântecul de leagăn se oprește,  
apăsați /  pentru a reda din nou.

Redați cântece de leagăn folosind meniul 
unității părintelui
Dacă se selectează Redare toate, cele cinci 
cântece de leagăn vor fi redate unul după celă-
lalt în mod repetat aproximativ 20 minute.
1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 

este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a derula la CÂN-

TEC LEAGĂN.
3. Apăsați  sau  pentru a derula la cânte-

cul de leagăn dorit sau la Redare toate.
4. Apăsați  sau  pentru a derula la Redare 

sau Stop.
5. Apăsați  pentru a confirma selecția dvs.
6. Apăsați  pentru a confirma selecția dvs.

OBSERVAȚIE

 ● Redarea cântecelor de leagăn se întrerupe când 
unitatea părintelui comunică cu unitatea bebelușu-
lui. Redarea cântecelor de leagăn reîncepe după 
ce unitatea părintelui nu mai folosește caracteristi-
ca COMUNICARE.

Setarea limbii
Puteți selecta limba care va fi folosită pentru 
afișarea meniului.

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege Limbă, 
apoi apăsați .

3. Apăsați  sau  pentru a alege limba 
dorită, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs. 

Reglarea luminozității ecranului LCD
Puteți regla luminozitatea ecranului unității pă-
rintelui de la Nivel 1 până la Nivel 5. Lumino-
zitatea ecranului LCD are valoarea prestabilită 
la Nivel 3.
1. Apăsați  când unitatea părintelui 

nu este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a alege LCD,  

apoi apăsați .
3. Apăsați din nou  din nou pentru 

a alege Luminozitate.
4. Apăsați  sau  pentru a alege nivelul dorit 

al luminozității, apoi apăsați  pentru 
a confirma selecția dvs. 

Pornire/oprire Mod estompare
Modul estompare este activat implicit pentru 
a vă ajuta să economisiți energie. Atunci când 
unitatea părintelui nu e folosită mai mult de 
10 minute, iar ecranul este pornit, acesta se va 
estompa automat pentru a economisi energie. 

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege LCD,  
apoi apăsați .

3. Apăsați  sau  pentru a alege Mod 
estompare, apoi apăsați .

4. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 
Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs.

OBSERVAȚIE

 ● Atunci când ecranul este estompat, orice apăsare 
de buton sau mesaj de alertă va cauza revenirea 
acestuia la nivelul de luminozitate prestabilit. După 
10 minute de nefuncționare, se va estompa din nou.

Reglarea sensibilității sonore 
a unității bebelușului
Puteți asculta toate sunetele captate de unita-
tea bebelușului sau doar acelea care depășesc 
un anumit nivel. Puteți folosi unitatea părintelui 
pentru a regla sensibilitatea microfonului de 
pe unitatea bebelușului de la Cea mai mică la 
Cea mai mare. Cu cât este mai mare nivelul 
de sensibilitate, unitatea bebelușului va detecta 
sunete mai slabe pentru a le transmite la unita-
tea părintelui. Sensibilitatea sonoră este setată 
implicit la Cea mai mare.

Tabel de sensibilitate sonoră pentru referință
Nivel sen-
sibilitate

Descriere

Cea mai 
mare

Difuzorul unității părintelui este pornit 
constant și veți auzi toate sunetele 
(inclusiv zgomotul de fond) din came-
ra bebelușului dvs.

Mare Difuzorul unității părintelui pornește 
la gângureli delicate și sunete mai 
puternice făcute de bebelușul dvs. 
Rămâne oprit când bebelușul doar-
me adânc.

Mediu Difuzorul unității părintelui pornește 
la gângureli și sunete mai puternice 
făcute de bebelușul dvs. Rămâne 
oprit când sunetele făcute de bebe-
luș sunt delicate.

Nivel sen-
sibilitate

Descriere

Mică Difuzorul unității părintelui pornește 
la plânsete și sunete mai puternice 
făcute de bebelușul dvs. Rămâne 
oprit când sunetele făcute de bebe-
luș sunt delicate.

Cea mai 
mică

Difuzorul unității părintelui pornește 
dacă bebelușul plânge sau țipă tare. 
Rămâne oprit când sunetele făcute 
de bebeluș sunt delicate.

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege  
Sensibilitate, apoi apăsați . 

3. Apăsați  sau  pentru a alege sensibi-
litatea dorită, apoi apăsați  pentru 
a confirma selecția dvs.

SFAT
 ● Puteți ajusta poziția unității bebelușului pentru 
a îmbunătăți detecția sunetului.

Pornire/oprire activare sonoră
Atunci când este pornită activarea sonoră, 
dacă nu se detectează sunete timp de 50 de 
secunde, ecranul unității părintelui se va opri 
automat pentru a economisi energie.
Atunci când unitatea bebelușului detectează 
un sunet, activarea sonoră cauzează pornirea 
automată a ecranului unității părintelui. Dacă 
nu se detectează sunete timp de 50 de secun-
de, ecranul se va opri din nou.

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege Activare 
sonoră ecran, apoi apăsați .

3. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 
Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs. Pe ecran se afișează meniul 
principal.
OBSERVAȚII

 ● Activarea sonoră este disponibilă doar în modurile 
CAMERĂ UNICĂ și PATRULARE .

 ● Dacă sensibilitatea sonoră este setată la Cea mai 
mare, este posibil ca ecranul unității părintelui să 
rămână permanent pornit chiar dacă este pornită 
și caracteristica Activare sonoră.

Zoom
Puteți mări sau micșora imaginile vizualizate 
de pe unitatea bebelușului.

 ● Apăsați  pentru a mări.
 ● Țineți apăsat , ,  sau  pentru a mișca 

imaginea mărită în sus, în jos, la stânga sau 
la dreapta. 

 ● Apăsați  din nou pentru a micșora.

Comunicare
Puteți folosi funcția COMUNICARE de pe 
unitatea părintelui pentru a liniști bebelușul.

1. Țineți apăsat  pe unitatea părintelui.  
Indicatorul  luminos se aprinde.

2. Vorbiți în microfonul unității părintelui.  
Vocea dvs. este transmisă către unitatea 
bebelușului. 

3. Eliberați butonul  pentru a opri transmisia. 
Indicatorul  luminos se stinge.

Setarea alertei
Ton baterie descărcată
Puteți seta ca unitatea părintelui să emită un 
bip când bateria acesteia este descărcată.

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege Ton alertă, 
apoi apăsați .

3. Apăsați  din nou pentru a alege  
Ton baterie descărcată.

4. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 
Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs.

Alertă lipsă conexiune
Puteți seta unitatea părintelui să emită un bip 
atunci când conexiunea dintre unitatea părinte-
lui și unitatea bebelușului s-a întrerupt.

1. Apăsați  când unitatea părintelui 
nu este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege Ton alertă, 
apoi apăsați .

3. Apăsați  sau  pentru a alege Alertă 
lipsă conexiune, apoi apăsați .

4. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 
Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs. 

Alertă sonoră
Puteți porni caracteristica alertă sonoră astfel 
încât unitatea părintelui să emită un bip și să 
afișeze Sunet detectat de CAMERA 1 când 
unitatea bebelușului detectează sunete.
1. Apăsați  când unitatea părintelui 

nu este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a alege Ton alertă, 

apoi apăsați  pentru a selecta.
3. Apăsați  sau  pentru a alege Alertă 

sonoră, apoi apăsați .
4. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 

Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs.

Monitorizarea temperaturii
Unitatea bebelușului monitorizează temperatura 
din camera bebelușului prin intermediul senzo-
rului de temperatură integrat. Dacă temperatura 
detectată este în afara intervalului prestabilit, 
pe unitatea părintelui se va afișa un mesaj de 
avertizare.

Setarea intervalului de temperatură
Puteți seta intervalul dorit de temperatură din 
cameră. Temperatura minimă poate fi setată 
între 52 °F (11 °C) și 69 °F (20 °C).  
Temperatura maximă poate fi setată  
între 70 °F (21 °C) și 86 °F (30 °C).
1. Apăsați  când unitatea părintelui 

nu este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a alege  

Temperatură, apoi apăsați .
3. Apăsați  sau  pentru a alege Minim 

sau Maxim, apoi apăsați .
4. Apăsați  sau  pentru a alege tempera-

tura minimă și maximă, apoi apăsați  
pentru a confirma selecția dvs.

Ton alertă temperatură
Puteți porni tonul de alertă temperatură astfel 
încât unitatea părintelui va emite un ton de 
alertă dacă temperatura detectată este în afara 
intervalului.
1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 

este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a alege  

Temperatură, apoi apăsați .
3. Apăsați  sau  pentru a alege Ton alertă, 

apoi apăsați .
4. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit sau 

Oprit, apoi apăsați  pentru a confirma 
selecția dvs.

Formatul temperaturii
Puteți alege afișarea temperaturii în  
Fahrenheit (oF) sau Celsius (oC).
1. Apăsați  când unitatea părintelui 

nu este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru a alege  

Temperatură, apoi apăsați .
3. Apăsați  sau  pentru a alege Format, 

apoi apăsați .
4. Apăsați  sau  pentru a alege Fahrenheit 

sau Celsius, apoi apăsați  pentru 
a vă confirma selecția.

Vibrație
Puteți porni caracteristica vibrație astfel încât 
unitatea părintelui să vibreze când primește 
una din avertizările Ton baterie descărcată, 
Alertă lipsă conexiune, Alertă sonoră în vi-
zualizare divizată sau Ton alertă temperatu-
ră după pornirea respectivelor tonuri de alertă.

1. Apăsați  când unitatea părintelui nu 
este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege Vibrație, 
apoi apăsați .

3. Apăsați  sau  pentru a alege Pornit 
sau Oprit.

4. Apăsați  pentru a confirma selecția dvs.

Redenumirea unității bebelușului
Puteți redenumi unitatea bebelușului. După re-
denumirea unității bebelușului, noul nume îm-
preună cu numărul unității bebelușului (1) vor 
apărea în submeniu cu următoarele opțiuni:

 ● Sensibilitate  ● Redenumire
 ● Temperatură  ● Asociere/

dezasociere

1. Apăsați  când unitatea părintelui 
nu este folosită.

2. Apăsați  sau  pentru a alege  
Redenumire, apoi apăsați .

3. Apăsați  pentru a alege unitatea 
bebelușului.

4. Apăsați  sau  pentru a alege numele  
dorit al unității bebelușului, apoi  
apăsați  pentru a confirma selecția dvs.

Vedere de noapte
Unitatea bebelușului are LED-uri în infraroșu care 
vă permit să vedeți bebelușul noapte sau într-o 
cameră întunecată. Atunci când unitatea bebelu-
șului folosită detectează nivel scăzut de iluminare 
pornește automat LED-urile în infraroșu. Imaginile 
de la această unitate a bebelușului sunt în 
alb-negru și  apare pe ecran.

OBSERVAȚII

 ● Este normal să vedeți o licărire albă scurtă pe uni-
tatea părintelui, unitatea bebelușului se adaptează 
la mediul întunecat. 

 ● Atunci când sunt pornite LED-urile în infraroșu, 
imaginile sunt alb-negru. Acest lucru este normal 
datorită surselor externe de lumină.

SFAT
 ● În funcție de mediul înconjurător și de alți factori 
perturbatori, cum ar fi dispozitive de iluminare, 
obiecte, culori și fundaluri, rezoluția ecranului poa-
te varia. Reglați unghiul unității bebelușului sau 
așezați unitatea mai sus pentru a preveni reflexiile 
și imaginile neclare.

Îngrijirea generală 
a dispozitivului

Pentru a menține acest produs în stare de funcți-
onare și pentru menține aspectul acestuia, urmați 
instrucțiunile de mai jos:
 • Evitați să așezați dispozitivul lângă echipamente de 

încălzire și dispozitive care generează zgomot elec-
tric (de exemplu: motoare sau lămpi fluorescente).

 • NU expuneți dispozitivul direct la lumina solară 
sau la umezeală.

 • Nu trântiți și nu bruscați dispozitivul.
 • Curățați-le cu o cârpă moale.
 • NU introduceți unitatea părintelui sau a bebelușu-
lui în apă și nu turnați apă pe ele.

 • NU folosiți substanțe de curățare lichide sau pe 
bază de aerosoli.

 • Asigurați-vă că unitatea bebelușului și a părintelui 
sunt uscate înainte de a le conecta la priza de 
alimentare.

Depozitare
Dacă nu folosiți aparatul de supraveghere a bebe-
lușului un timp mai îndelungat, scoateți bateria reîn-
cărcabilă din unitatea părintelui. Depozitați unitatea 
părintelui, unitatea bebelușului și alimentatoarele 
într-un loc răcoros și uscat.

Întrebări frecvente
Mai jos sunt prezentate întrebările cele mai frecvente 
despre aparatul de supraveghere a bebelușului.

De ce nu 
răspunde 
normal 
aparatul de 
supraveghe-
re a bebelu-
șului?

Încercați următoarele operațiuni 
(în ordinea prezentată) pentru 
a rezolva problemele obișnuite:
1. Deconectați alimentarea unității 

bebelușului și părintelui.
2. Scoateți bateriile din unitatea 

părintelui. Apoi, instalați-le din 
nou.

3. Așteptați câteva minute înainte 
de a reconecta alimentarea la 
unitatea bebelușului și la cea 
a părintelui.

4. Porniți unitatea bebelușului și 
părintelui.

5. Așteptați să se sincronizeze uni-
tatea părintelui cu a bebelușului. 
Acest lucru durează aproximativ 
un minut.

De ce nu 
se aprinde 
indicatorul 
luminos de 
pornire de 
pe unitatea 
bebelușului 
și a părinte-
lui când le 
pornesc?

Este posibil ca unitatea părintelui 
să nu fie conectată la sursa de 
alimentare. Introduceți conectorul 
de alimentare al dispozitivului în 
unitatea părintelui apoi băgați 
adaptorul în priză. Apoi țineți 
apăsat  pentru a porni unitatea 
părintelui și pentru a stabili conexi-
unea cu unitatea bebelușului.

Este posibil ca unitatea bebe-
lușului să nu fie conectată la 
alimentare. Conectați unitatea 
bebelușului la alimentare. Apoi 
mișcați comutatorul  în sus 
pentru a porni unitatea bebelușului 
și a stabili o conexiune cu unitatea 
părintelui.

De ce nu se 
încarcă unita-
tea părintelui 
în timp ce 
e conectată 
la sursa de 
alimentare 
CA?

Asigurați-vă că priza respectivă nu 
este controlată de un întrerupător.

Asigurați-vă că e instalată bateria.

Este posibil să fi folosit bateria 
un timp prea îndelungat. Înlocuiți 
bateria cu una nouă.

De ce 
imaginile pe 
ecran sunt 
alb-negru?

Imaginile sunt alb-negru în timpul 
nopții sau într-o cameră întune-
coasă atunci când este activată 
caracteristica Vedere de noapte. 
Acest lucru este normal datorită 
surselor externe de lumină.

De ce atunci 
când îmi pri-
vesc noaptea 
bebelușul, pe 
ecran ima-
ginea este 
neclară și 
sunt reflexii?

În timpul nopții sau într-o cameră 
întunecată, elementele înconju-
rătoare și alte elemente perturba-
toare, cum ar fi luminile, culorile și 
fundalul pot afecta calitatea ima-
ginii pe ecranul unității părintelui. 
Reglați unghiul unității bebelușului 
sau așezați unitatea mai sus pen-
tru a preveni reflexiile și imaginile 
neclare.

De ce apa-
ratul de su-
praveghere 
a bebelușului 
țiuie?

Este posibil ca unitățile să fie prea 
apropiate una de alta. 
 • Depărtați unitatea părintelui de 

unitatea bebelușului până când 
zgomotul se oprește; SAU

 • Reduceți volumul unității 
părintelui.

Indicatorul 
luminos 
PORNIT/
OPRIT de 
pe unitatea 
bebelușului 
clipește și 
pe unitatea 
părintelui se 
afișează .

Unitatea bebelușului nu este 
asociată cu unitatea părintelui. 
Urmați pașii de asociere a unității 
bebelușului. Asigurați-vă că unita-
tea părintelui și a bebelușului sunt 
pornite înainte de asociere.
1. Apăsați  când unitatea 

părintelui nu este folosită.
2. Apăsați  sau  pentru 

a alege Asociere/Dezasociere 
CAMERĂ, apoi apăsați .

3. Apăsați  din nou pentru 
a alege Asociere CAMERĂ.

4. Apăsați  sau  pentru a ale-
ge locul gol al unității bebelușu-
lui, apoi apăsați .  
Pe ecranul unității părintelui se 
afișează Țineți apăsat  
butonul de asociere al 
CAMEREI timp de 5 secunde 
până când clipește indicato-
rul de pornire.

5. Imediat țineți apăsat  din 
partea inferioară a unității be-
belușului cu un obiect ascuțit, 
cum ar fi un creion. Lumina 
LED clipește rapid.

Când asocierea este reușită, 
ecranul afișează imaginile de la 
unitatea bebelușului asociată de 
curând. Lumina LED de la noua 
unitate a bebelușului rămâne 
aprinsă.

 ● Dacă asocierea nu reușește, 
pe ecran se afișează Asociere 
nereușită. Încercați să asociați 
din nou unitățile.

De ce face 
bip unitatea 
părintelui?

Este posibil ca unitatea bebelușu-
lui să fie în afara razei de acțiune. 
Apropiați unitatea părintelui de 
unitatea bebelușului (dar nu mai 
aproape de 1 metru/3 picioare).

Dacă unitatea părintelui este 
alimentată de baterie, este posibil 
ca aceasta să nu fie suficient de 
încărcată pentru a funcționa cores-
punzător. Încărcați baterie unității 
părintelui cel mult 3 ore.

Temperatura din camera bebelușului 
poate fi prea mare sau prea mică.

De ce face 
bip/vibrează 
des unitatea 
părintelui?

Este posibil ca sensibilitatea sono-
ră să fie setată la Cea mai mare 
atunci când alertele sonoră (și 
cu vibrație) sunt pornite. Unitatea 
părintelui vă semnalizează toate 
sunetele, inclusiv sunetele de fun-
dal, emițând un bip (sau vibrând). 
Micșorați sensibilitatea sonoră.

De ce 
reacționează 
unitatea pă-
rintelui prea 
repede la alte 
sunete?

Unitatea bebelușului detectează și 
alte sunete, nu numai ale bebelu-
șului. Micșorați nivelul de sensibili-
tate sau reglați volumul difuzorului 
de pe unitatea părintelui.

De ce nu  
aud nimic?  
De ce nu aud 
plânsetul 
bebelușului?

Volumul difuzorului unității părin-
telui este prea scăzut sau este 
oprit. Apăsați +/  pentru a mări 
volumul. 

Este posibil că ați setat sensibili-
tatea sonoră prea jos. Consultați 
Reglarea sensibilitatea sonore 
a unității bebelușului pentru 
a mări sensibilitatea.

De ce nu se 
stabilește 
conexiunea? 
De ce se 
întrerupe 
conexiunea 
din când în 
când?  
De ce se 
întrerupe 
sunetul?

Este posibil ca unitatea bebelușu-
lui să fie în afara razei de acțiune. 
Apropiați unitatea părintelui de 
unitatea bebelușului (dar nu mai 
aproape de 1 metru/3 picioare).

Alte produse electronice pot cauza 
interferențe cu aparatul de supra-
veghere a bebelușului. Încercați să 
instalați aparatul de supraveghere 
a bebelușului cât mai departe de 
aceste dispozitive electronice.

Instrucțiuni importante 
de siguranță

Atunci când folosiți echipamentul dvs., respectați 
întotdeauna indicațiile de siguranță pentru a reduce 
riscul incendiilor, electrocutărilor și rănirilor, inclusiv 
următoarele indicații:
1. Respectați toate instrucțiunile și avertizările înscrise 

pe produs.
2. Este necesară instalarea de către un adult.
3. Dispozitivul este un sistem ajutător. Nu înlocuiește 

supravegherea adecvată și responsabilă a unui 
adult și nu trebuie folosit ca atare.

4. Dispozitivul nu trebuie folosit ca sistem medical 
de monitorizare.

5. Nu folosiți dispozitivul în apropierea apei. De exem-
plu, nu folosiți dispozitivul lângă o cadă, vas de 
spălat, chiuvetă, mașină de spălat, sau piscină,  
sau într-un subsol inundat sau în duș.

6. ATENȚIE: Folosiți doar bateria specificată în acest 
manual. Folosirea unui model necorespunzător de 
baterie în unitatea părintelui poate cauza explozie. 
Folosiți doar bateria reîncărcabilă furnizată pentru 
unitatea părintelui. Nu aruncați bateriile în foc.  
Ele pot exploda. Eliminați bateriile uzate în confor-
mitate cu informațiile de pe eticheta RBRC® .

7. Folosiți doar alimentatorul inclus în ambalajul aces-
tui dispozitiv. Polaritatea greșită a adaptorului sau 
tensiunea de alimentare necorespunzătoare  
pot deteriora produsul.  
Adaptor alimentare unitate bebeluș: Ieșire:  
5V DC 1000 mA  
Adaptor alimentare unitate părinte: Ieșire:  
5V DC 1000 mA.

8. Orientarea corectă a alimentatoarelor este verticală 
sau așezate pe podea. Tijele de contact nu sunt 
proiectate să fixeze ștecherul în priză dacă aceasta 
se află pe tavan, sub masă sau pe dulap.

9. Pentru echipamentele conectabile la priză, priza 
de perete trebuie să se afle lângă echipament și 
trebuie să fie ușor accesibilă.

10. Scoateți dispozitivul din priză înainte de a-l curăța. 
Nu folosiți substanțe de curățare lichide sau pe bază 
de aerosoli. Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă.

11. Scoateți cablurile de alimentare din priză înainte de 
a înlocui bateriile.

12. Nu tăiați ștecherele pentru a le înlocui cu altele, 
acest lucru poate cauza apariția unor situații peri-
culoase.

13. Nu așezați nimic pe cablurile de alimentare. Nu in-
stalați acest produs dacă s-a călcat pe cablurile de 
alimentare sau dacă acestea au fost deteriorate.

14. Acest produs trebuie să fie alimentat doar la sursele 
de alimentare indicate pe etichetă. Dacă nu sunteți 
sigur ce caracteristici are sursa de alimentare din 
casa dvs., consultați reprezentantul dvs. sau com-
pania de electricitate.

15. Nu supraîncărcați prizele de perete și nu folosiți 
prelungitoare.

16. Nu așezați acest produs pe o masă instabilă,  
pe un raft, suport sau alte suprafețe instabile.

17. Acest produs nu trebuie așezat într-un loc care nu 
este bine ventilat. Fantele și orificiile din spatele sau 
din partea inferioară a produsului sunt proiectate 
pentru a asigura ventilația. Pentru a proteja aparatul 
de supraîncălzire, aceste fante nu trebuie blocate 
prin așezarea dispozitivului pe o suprafață moale, 
cum ar fi un pat, canapea sau covor. Produsul 
nu trebuie așezat lângă un calorifer sau grilă de 
ventilație.

18. Nu introduceți obiecte prin fantele acestui dispozitiv 
pentru că acestea pot atinge puncte în care tensiu-
nea are valori periculoase sau pot produce  
un scurtcircuit. Nu vărsați lichide pe produs.

19. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demon-
tați produsul, duceți-l la o companie autorizată de 
service. Deschiderea produsului sau demontarea 
componentelor acestuia, cu excepția capacelor 
specifice de acces, va poate expune la tensiuni 
electrice periculoase sau la alte riscuri. Reasambla-
rea necorespunzătoare poate cauza electrocutarea 
la utilizarea ulterioară a produsului.

20. Trebuie să testați recepția sonoră de fiecare dată 
când porniți unitățile sau atunci când demontați 
componentele.

21. Examinați periodic toate componentele să nu fie 
deteriorate.

22. Este posibil ca intimitatea dvs. sa fie afectată 
atunci când folosiți sisteme care folosesc frecvențe 
publice. Conversațiile pot fi recepționate de sisteme 
de monitorizare creșe, de telefoane fără fir, de 
scannere etc.

23. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că 
nu se joacă cu dispozitivul.

24. Dispozitivul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv 
copiii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale 
reduse sau care nu au experiență sau cunoștințele 
necesare, doar dacă aceștia au fost instruiți referitor 
la utilizarea dispozitivului de o persoană responsa-
bilă pentru siguranța acestora.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Avertismente
1. Folosiți și depozitați dispozitivul la o temperatură 

între 0 °C și 39 °C.
2. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme sau 

direct la lumina soarelui. Nu așezați dispozitivul 
lângă o sursă de încălzire.

3. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum 
ar fi direct sub lumina soarelui sau aruncate în foc.

4. Asigurați-vă că unitatea bebelușului și cablul de ali-
mentare nu pot fi atinse de bebeluș, sunt așezate la 
cel puțin 1 metru de bebeluș sau de leagăn, pentru 
a evita o posibilă ștrangulare.

5. Nu puneți niciodată unitatea bebelușului în leagă-
nul acestuia sau în țarcul de joacă. Nu acoperiți 
niciodată unitatea părintelui sau a bebelușului cu 
prosoape sau pături.

6. Alte produse electronice pot cauza interferențe cu 
aparatul de supraveghere a bebelușului. Încercați să 
instalați aparatul de supraveghere a bebelușului cât 
mai departe de dispozitive electronice: routere fără 
fir, radiouri, telefoane mobile, interfoane, sisteme de 
monitorizare a camerelor, calculatoare, televizoare, 
dispozitive electrocasnice și telefoane fără fir.

Specificații tehnice

Control 
frecvență

Sintetizator PLL controlat de cristal

Frecvență de 
emisie

Unitate bebeluș: 2406 - 2475 MHz
Unitate părinte: 2406 - 2475 MHz

Canale 24

Ecran LCD 4,3" LCD color 
(WQVGA 480x272 pixeli)

Raza de 
acțiune 
nominală

Raza de acțiune reală poate varia 
în funcție de condițiile de mediu din 
momentul utilizării.

Cerințe de 
alimentare

Bateria unității părintelui: 
3.7V Baterie Li-polimer
BYD SCD530-4Adaptor alimentare 
unitate bebeluș:  
EU: Tenpao S006AKV0500100
UK: Tenpao S006AKB0500100 
Intrare: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
200 mA, Ieșire: 5 VDC, 1000 mA
Adaptor alimentare unitate părinte:  
EU: Tenpao S006MV0500100
UK: Tenpao S006MB0500100
Intrare: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
300 mA, Ieșire: 5 VDC, 1000 mA
Pentru echipamentele conectabile 
la priză, priza de perete (adaptor de 
alimentare) trebuie să se afle lângă 
echipament și trebuie să fie ușor 
accesibilă.

Eliminarea bateriilor 
și a produsului

Simbolurile tăiate de pe dispozitiv și 
de pe baterii sau de pe ambalajele lor 
respective, indică faptul că nu trebuie 
aruncate în gunoiul menajer pentru că 
ele conțin substanțe care pot afecta 
mediul înconjurător și sănătatea 
persoanelor.

Simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb, acolo 
unde sunt prezente, indică faptul că bate-
ria conține mai mult mercur (Hg), cadmiu 
(Cd) sau plumb (Pb) decât se specifică în 
Directiva pentru Baterii (2006/66/EC).

Bara plină indică faptul că 
dispozitivul a fost comercializat 
după 13 august 2005.

Ajutați la protejarea mediului încon-
jurător prin eliminarea responsabilă 
a bateriilor.

Declarație de conformitate
Acest produs este destinat utilizării în Europa.
Acest dispozitiv respectă cerințele de bază din Direc-
tiva 1999/5/EC referitoare la Echipamentele radio și 
la echipamentele terminale de telecomunicații.

Vtech Telecommunications Ltd. declară prin pre-
zenta că acest Aparat digital audio de supraveghere 
a bebelușilor BM4200 respectă cerințele de bază și 
alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/EC.

Declarația de conformitate pentru BM4200 este 
disponibilă la http://www.vtech.com/rtte-directive.

Specificațiile pot fi modificate  
fără notificare în prealabil.
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