
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přenos 

teplota v dětském 

pokoji 

noční osvětlení 

dětská jednotka č. 

hlasitost 

míra citlivost mikrofonu a 

nastavení hlasitosti 

síla signálu 

ukazatel stavu nabití 

baterie rodičovské jednotky 

dětská jednotka č.  

vibrační alarm 

typ alarmu 

ukazatel stavu nabití baterie 

dětské jednotky 

ukazatel míry zvuku 

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU – parent unit) 

teplota v dětském pokoji 

Sleep timer 

hlasitost 

míra nastavení hlasitosti 

Sleep timer ZRF  

(funkce nízkého vyzařování) 

ZRF  

(funkce nízkého vyzařování) 

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU – baby unit) 

ukazatel stavu nabití 

baterie dětské jednotky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÁ JEDNOTKA 

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA 

noční osvětlení 

tlačítko ON/OFF, noční osvětlení 

timer/párování 

ukazatel dětské jednotky 

nahoru 

micro US 

VOX 

dolu 

párování dětské jednotky 

tlačítko ON/OFF, vibrace 

nahoru 

micro USB 

dolu 

obousměrná komunikace 

MODE / funkce 

MODE / funkce 



Spárování (propojení) jednotek 

Poznámka: Rodičovská a dětská jednotka jsou již při vyndání z obalu spárovány. Nicméně, doporučujeme 

provést párování nově, aby bylo zajištěno soukromé spárování. Přejete-li si připojit jinou, příp. další dětskou 

jednotku, je zapotřebí provést nové spárování. 

 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a držte tlačítko „BU#“ a zároveň nastavte tlačítko ON/OFF do pozice ON. 

Tlačítko „BU#“ držte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol „PAIR“. 

 

 

 

 

 

 

2. Dětská jednotka: Stiskněte a držte tlačítko „TIMER“ a zároveň nastavte tlačítko ON/OFF do pozice ON. 

Tlačítko „BU#“ držte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol PAIR. 

 

 

 

 

 

 

3. Dětská jednotka: Použijte tlačítka „+/-“ k vybrání dětské jednotky číslo 1, 2 nebo 3. Pro potvrzení volby 

stiskněte tlačítko „M“. Číslo, které vyberete, přestane blikat. 

 

4. Dětská jednotka: Stiskněte opět tlačítko „M“ pro potvrzení párování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. 

Dvě pípnutí potvrdí provedené spárování. 

Chcete-li spárovat více dětských jednotek, opakujte kroky 2, 3 a 4. 

 

5. Obě jednotky: Vypněte obě jednotky nastavením tlačítka ON/OFF do pozice OFF, poté je opět zapněte 

nastavením do pozice ON. Jednotky jsou nyní připraveny k použití. 

 

Důležité: Chcete-li k rodičovské jednotce spárovat více dětských jednotek, musíte tak učinit dříve, než se 

uděláte krok č. 5. Pokud tak neučiníte, musíte celý postup od začátku zopakovat. 

 



Zapnutí a nastavení teplotního alarmu 

Rodičovská jednotka musí být zapnutá. 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a 2 vteřiny podržte tlačítko „M“. Zobrazí se SLEEP TIMER a na displeji 

bude blikat ON nebo OFF. 

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte dvakrát tlačítko „M“. Na displeji se místo SLEEP TIMER zobrazí TEMP 

ALARM HIGH. 

 

 

 

 

 

 

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ zvolte horní teplotní limit. Pokud teplota v dětském pokoji 

překročí tuto nastavenou teplotu, spustí se teplotní alarm. 

4. Rodičovská jednotka: Stiskněte jednou tlačítko „M“. Na displeji se místo TEMP ALARM HIGH zobrazí 

TEMP ALARM LOW. 

 

 

 

 

 

 

5. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ zvolte spodní teplotní limit. Pokud teplota v dětském pokoji 

spadne pod tuto nastavenou teplotu, spustí se teplotní alarm. 

 

6. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „M“. Rodičovská jednotka se vrátí do běžného režimu. Horní a 

spodní teplotní limity jsou nastaveny. 

 

Důležité: Oba teplotní limity mohou být změněny.  

 

Horní teplotní limit může být pomocí tlačítka „+“ nastaven až na +50°C, spodní teplotní limit pomocí tlačítka „-

“ až na -19°C.  

 

 



Nastavení citlivosti mikrofonu na dětské jednotce 

Dětská jednotka musí být zapnutá. 

1. Dětská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ nastavíte citlivost mikrofonu. Graf ve spodní části displeje zobrazuje 

aktuální míru nastavené citlivosti. Nastavíte-li vyšší citlivost, zachytí chůvička i ty nejmenší zvuky. Při nastavení 

nižší citlivosti, zachytí chůvička až silnější zvuky. 

 

 

 

Nastavení hlasitosti reproduktoru na dětské jednotce 

Hlasitost reproduktoru na dětské jednotce má význam při použití zpětné komunikace. 

Dětská jednotka musí být zapnutá. 

1. Dětská jednotka: Stiskněte jednou tlačítko „M“. Ve spodním levém rohu displeje se zobrazí ikona 

reproduktoru namísto ikony MIC SENS. 

2. Dětská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ nastavte hlasitost. Po 5 vteřinách se na displeji znovu zobrazí ikona 

MIC SENS. 

 

 

 

Použití funkce časovače SLEEP TIMER k záznamu doby nečinnosti - jak ho aktivovat, deaktivovat, 

resetovat a zkontrolovat zaznamenané hodiny spánku. 

Funkci TIMER spánku lze aktivovat, deaktivovat nebo resetovat buď na dětské nebo rodičovské jednotce. 

 

1. Dětská jednotka: Stisknutím a podržením tlačítka „TIMER“ po dobu 2 sekund funkci časovače aktivujete 

nebo deaktivujete. Chcete-li funkci časovače resetovat, stiskněte krátce tlačítko „TIMER“. 

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko „M“ po dobu 2 sekund. Zobrazí se SLEEPER TIMER a na 

displeji bude blikat ON nebo OFF. 

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ funkci časovače zapnete nebo vypnete. 

4. Rodičovská jednotka: Stisknutím tlačítka „M“ svůj výběr potvrdíte. 

 

Pro kontrolu zaznamenaných hodin spánku stiskněte krátce tlačítko „M“ na rodičovské jednotce a posouvejte 

pomocí tlačítek „+/-“. 

 

 

 



Nastavení citlivosti mikrofonu dětské jednotky přes rodičovskou jednotku 

Dětská jednotka i rodičovská jednotka musí být zapnuté a připojené. 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a na 2 vteřiny podržte tlačítko „M“. Zobrazí se SLEEP TIMER a na displeji 

bude blikat ON nebo OFF. 

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte jednou tlačítko „M“. Na displeji se místo SLEEP TIMER zobrazí MIC 

SENSE. 

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ upravte citlivost mikrofonu. 

Sloupcový graf MIC SENS ve spodní části displeje dětské jednotky ukazuje aktuální nastavenou citlivost 

mikrofonu. 

Je-li citlivost zvýšena, budou i slabší zvuky snadněji detekovány. 

Je-li citlivost snížena, musí být zvuk hlasitější, aby aktivoval dětskou jednotku. 

4. Rodičovská jednotka: Stisknutím tlačítka „M“ potvrdíte vybranou citlivost mikrofonu a vrátíte se na původní 

obrazovku. 

 

 

 

Nastavení obousměrné komunikace (talkback funkce) 

Dětská i rodičovská jednotka musí být zapnuté a propojené. 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a držte tlačítko „talk back“ a mluvte na dítě. Přestanete-li tlačítko držet, je 

obnovena komunikace od dítěte směrem k rodiči. 

Můžete si vybrat dětskou jednotku, ke které chcete mluvit – zvolíte stisknutím tlačítka „BU#“. 

 

 

 

Zapnutí nočního osvětlení na dětské jednotce / aktivace hlasem 

1. Dětská jednotka: Posuňte tlačítko ON/OFF do pozice nočního osvětlení. 

2. Dětská jednotka: Stisknutím tlačítka „VOX“ zvolíte nepřetržité noční osvětlení nebo aktivaci nočního 

osvětlení hlasem (VOX). 

 

 

 

Balení obsahuje příslušenství – MOUNTING KIT - které Vám umožní umístit Váš baby monitor pohodlně tam, 

kde jej potřebujete. 

 



Jak zamezit alarmu MIMO DOSAH při změně počtu dětských jednotek 

Je-li rodičovská jednotka spojena (spárována) s více než jednou dětskou jednotkou, vyhledává rodičovská 

jednotka neustále signály od všech dětských jednotek, se kterými je spárována. To znamená, pokud 

k rodičovské jednotce spárujete 2 dětské jednotky, ale rozhodnete se využít jen jednu (vypnutím další dětské 

jednotky), rodičovská jednotka spustí alarm MIMO DOSAH, který upozorňuje, že není v kontaktu s jednou 

dětskou jednotkou. Tomu se můžete vyvarovat 3 různými způsoby (doporučujeme použít metodu popsanou 

v části A): 

A. Pokud se na rodičovské jednotce zobrazí alarm MIMO DOSAH (a dětská jednotka, kterou nechcete využít 

je vypnutá), pak se v horním pravém rohu zobrazí číslo, které znázorňuje dětskou jednotku, se kterou se 

ztratil kontakt. 

 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte jednou „M“ a na displeji se zobrazí USE +/- BUTTON 

(Další stisknutím tlačítka „M“ se na displeji zobrazí opět MIMO DOSAH (OUT-OF-RANGE)) 

 

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „+“ a na displeji se zobrazí ALARM OFF. 

 

3. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „+“ a na displeji se zobrazí ALARM IS OFF. 

 

Doporučujeme používat tento způsob vypnutí alarmu, protože po zapnutí dětské jednotky je alarm MIMO 

DOSAH automaticky aktivován. 

 

B. Spárujte pouze ty jednotky, které chcete právě používat. Tento způsob je složitější, protože vyžaduje 

přístup jak k dětské, tak k rodičovské jednotce a při každé změně v počtu dětských jednotek musíte provést 

nové spárování jednotek, které si přejete využít. 

 

C. Na jednotce, kterou již nechcete využívat, zapněte funkci Zero Radiation. Tím se alarm MIMO DOSAH trvale 

vypne. Tento způsob nedoporučujeme, protože poté nebudete nikterak upozorněni, že rodičovská jednotka 

ztratila kontakt s dětskou jednotkou. Tato metoda vyžaduje, že je dětská jednotka zapnuta ve stejnou dobu 

jako rodičovská jednotka. Tento postup je dále popsán v části Vypnutí / Zapnutí Zero-Radiation funkce (ZRF). 

 

 

 

 



Změna mezi dětskými jednotkami v modu STANDBY (pohotovostním režimu) 

Dětské jednotky a rodičovská jednotka musí být zapnuté a spojené. 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „BU#“ a vyberte, ze které dětské jednotky si přejete získat 

informace o teplotě a stavu baterie. 

 

 

Změna mezi dětskými jednotkami v modu PŘENOSU 

Je-li z dětské do rodičovské jednotky přenášen zvuk, rozsvítí se v horní části LCD displeje rodičovské jednotky 

LED dioda. Jsou tam 3 LED diody s rozdílnými barvami (modrá, zelená a červená). Barva LED diody 

znázorňuje, ze které dětské jednotky je zvuk přenášen. Je-li ve stejném okamžiku přenášen zvuk z více jak 

z jedné dětské jednotky, jedna LED dioda bude svítit nepřetržitě, zatímco jedna nebo dvě další LED diody 

budou blikat (v závislosti na tom, zda-li bude jedna nebo druhá jednotka přenášet také zvuk). Blikající LED 

dioda upozorňuje, že další dětská jednotka vysílá zvuk, ale není ji slyšet z rodičovské jednotky. Svítící LED 

dioda upozorňuje, že jedna dětská jednotka vysílá zvuk, který je slyšet z reproduktoru rodičovské jednotky. 

Pokud všechny 3 dětské jednotky vysílají zvuk v jednom okamžiku, pak zvuk z dětské jednotky č. 1 má 

přednost před dětskou jednotkou č. 2, která má dále přednost před dětskou jednotkou č. 3. 

Dětská jednotka 1 = modrá, dětská jednotka 2 = zelená, dětská jednotka 3 = červená. 

Pokud více jak jedna dětská jednotka přenáší zvuk; 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „BU#“ a vyberte, kterou dětskou jednotku si přejete slyšet. LED 

diody obnoví svůj status (blikající / nepřetržité světlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypnutí / zapnutí Zero-Radiation funkce (ZRF) 

Aktivací ZRF přestane dětská jednotka nepřetržitě přenášet signály k rodičovské jednotce. Radiace = nula. 

V pohotovostním režimu (pokud mikrofon na dětské jednotce nezaznamenává žádný zvuk), neuvidíte 

informace o teplotě nebo stavu baterie z dětské jednotky, na které je funkce ZRF aktivována. Tyto informace 

se na rodičovskou jednotku přenesou až ve chvíli, kdy dětská jednotka zaznamená zvuk. 

Upozornění: Je-li zapnuta funkce ZRF, je automaticky vypnut alarm MIMO DOSAH. Z tohoto důvodu, užívejte 

ZRF pouze tehdy, jste-li si jisti, že jsou obě jednotky v dostatečném dosahu. 

 

 

Dětská a rodičovská jednotka musí být zapnuté a navzájem propojené. 

 

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a po 2 sekundy podržte tlačítko „M“. Zobrazí se 

SLEEP TIMER a na displeji začne blikat ON nebo OFF.  

 

2. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „M“. Na displeji se změní SLEEP TIMER 

na ZRF. 

 

3. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek „+/-“ funkci ZRF zapněte nebo vypněte. 

Pokud funkci ZRF aktivujete, ikona ZRF se zobrazí jak na dětské, tak i na rodičovské 

jednotce. 

 

4. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „M“ pro potvrzení volby. 

Opakujte kroky 2 a 3, pokud máte spárováno více dětských jednotek. 

 

5. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko „M“ třikrát a dostanete se do výchozí 

pozice. 

 

 

 

 

 



Alarmy / Upozornění 

 

Alarm MIMO DOSAH je aktivován po 30 sekundách, když: 

1. dětská a rodičovská jednotka jsou mimo komunikační dosah 

2. dětská jednotka je vypnutá 

3. baterie v dětské jednotce jsou náhle vybité 

Spustí se akustický alarm, na LCD displeji se zobrazí OUT OF RANGE a LCD světlo začne blikat. 

 

 

Teplotní alarm je aktivován, když: 

1. aktuální teplota překročí navolený horní limit 

2. aktuální teplota klesne pod navolený spodní limit 

Spustí se akustický alarm, na LCD displeji se zobrazí TEMP ALARM a na displeji bude blikat aktuální teplota 

spolu s HIGH nebo LOW. 

 

 

Alarm slabé baterie je aktivován, když: 

1. klesne-li stav baterie v dětské jednotce pod určitý limit 

2. klesne-li stav baterie v rodičovské jednotce pod určitý limit 

Spustí se akustický alarm, bude blikat ikona stavu baterie (na rodičovské nebo dětské jednotce) a na LCD 

displeji se zobrazí BATTERY POWER LOW. 

 

 

 

Požární alarm může být aktivován pouze po dokoupení požárního detektoru (na dotaz u dovozce). Je-li tento 

alarm aktivován, spustí se akustický alarm a na displeji se zobrazí SMOKE.   
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