
07661- Interfon INTOTDEAUNA CU TINE
Continutul pachetului

- Unitate copil

- Unitate parinti
- Doua adaptoare de comutare 100-240V~50/60Hz6V 500mA
- 2 acumulatori NiMH1.2V,550mAh(pt unitatea parintilor)

- Instructiuni de utilizare

Avertismente generale

 Deoarece constituie o sursa de potential pericol, nu lasati la indemana copiilor elementele care fac parte din ambalaj(pungi din plastic, cutii din carton etc)

 Inainte de utilizare, verificati produsul si componentele sale sa nu fie deteriorate . In caz contrar, nu utilizati aparatul si adresati-va unui personal calificat sau distribuitorului.

 NU incercati niciodata sa reparati dumneavoastra aparatul. Adresati-va service-ului autorizat

 Nu desfaceti aparatul. Unitatea copilului, unitatea parintilor, acumulatorii si adaptorii de retea nu contin piese care pot fi folosite de catre utilizator. In cazul in care aparatul nu mai functioneaza corespunzator, adresati-va Service-
ului competent Artsana. In cazul in care desfaceti aparatele mai sus mentionate va puteti electrocuta.

 Interfonul numeric MEREU ALATURI DE TINE nu poate fi utilizat ca instrument medical si nici nu poate inlocui parintele in supravegherea copilului, el fiind destinat doar ca suport pentru parinti in supravegherea celui mic.
Orice alt tip de utilizare este considerata improprie.

 Nu asezati unitatea copilului si unitatea parintilor la indemana copiilor. Asezati-le pe suprafete plane si stabile

 Depozitati unitatea copilului, unitatea parintilor, acumulatorii si adaptoarele de retea Ac/DC in locuri unde nu au acces copiii (cablurile adaptoarelor pot constitui pericol de strangulare)

 Este necesar sa verificati periodic starea de functionare a unitatii copilului si a unitatii parintilor, mai ales inainte de fiecare utilizare verificand ca receptorul de semnal este amplasat la distant prevazuta de utilizare.

 Distanta maxima operationala este de aprox 300m in camp deschis, fara obstacole ( portabilitatea putand fi considerabil redusa in interiorul locuintelor si in functie de pozitionarea peretilor, prezenta structurilor metalice,
campuri electromagnetice de origine interna sau externa, ziduri din beton armat, sau din cauza bateriilor descarcate etc.)

 Nu utilizati unitatea copilului , unitatea parintilor, acumulatorii si adaptorii de retea, ex;unandu-le agentilor climaterici (ploaie, soare etc) Daca utilizati produsul in exterior, unitatea parintilor trebuie sa functioneze numai cu
acumulatori (inclusi). Adaptorii de retea din pachet, nu sunt conceputi pentru utilizarea in exterior.

 Pentru evitarea supraincalzirii, tineti unitatea copilului, unitatea parintilor, acumulatorii si adaptoarele de retea departe de surse de caldura ca : radiatoare electrice, cuptoare, ferestre expuse razelor soarelui etc.

 Nu utilizati niciodata (mai ales in caz de bransament la reteauaelectrica gratie adaptoarelor de retea) cele doua unitati aproape de zone cu umezeala : bai, cadite, masini de spalat, chiuvete sau suprafete ude Nu le scufundati in apa
si nu le udati. Daca au cazut in apa nu mai folositi unitatile si adaptorii si adresati-va unui personal calificat.

 Asezati unitatea copilului, unitatea parintilor si adaptorii Ac/DC, in asa fel incat sa fie permisa ventilarea potrivita astfel incat sa nu se supraincalzeasca.

 Nu utilizati produsul aproape de lampi fluorescente( neon) sau alte aparate electrice cum ar fi: televizoare,motoare de calculator, telefoane etc. deoarece pot interfera in functionarea interfonului.

 Utilizati numai adaptoare AC/DC furnizate de catre producator sau unele de acelasi tip si cu aceleasi caracteristici electrice pentru a nu deteriora unitatea copilului si/sau unitatea parintilor(pot constitui pericol pentru utilizator)

 Inlocuirea cablului de alimenrae a adaptoarelor nu este posibila. In caz de deteriorare nu il mai utilizati si inlocuiti-l cu unule de acelasi tip sau identic.

 Atentie, nu utilizati adaptoare de alt tip decat cele furnizate pentru produs de Artsana SpA, deoarece aceasta ar face ca produsul sa devina neconform normelor tehnice specific si stabilite de CE , aducand astfel prejudicii
securitati si integritatii produsului. IN caz de inlocuire adresati-va distribuitorului sau la Artsana SpA.

 ASigurati-va ca voltajul adaptoarelor Ac/DC (vezi datele tehnice situate pe adaptoareAc/DC) corespund retelelor electrice pe care le folositi si ca stecherul adaptoarelor este compatibil cu prizele instalatiilor voastre electrice.

 Bransati adaptoarele AC/DC la prizele de alimentare electrica, usor accesibile pentru voi dar care sa nu se afle la indemana copiilor.Pozitionati cablurile adaptoarelor de asa maniera incat sa nu se afle sub obiecte si sa nu fie
aproape de copil astfel incat sa nu poata constitui un eventual pericol(alunecari, strangulari)

 Unitatea copilului, unitatea parintilor si adaptoarele se pot incalzi usor in timpul functionarii. Acest fapt este normal.

 Debransati adaptoarele AC/DC de la sursa de current electric daca nu utilizati interfonul.

 Inlocuirea acumulatorilor trebuie executata numai de catre un adult iar acumulatorii noi trebuie sa contina aceleasi caracteristici tehnice cu cele descrise aici.

AVERTISMENT!
PENTRU A EVITA RISCUL SOCURILOR ELECTRICE, NU INLATURATI PROTECTIA SI NU INCERCATI SA DESFACETI ADAPTOARELE DE RETEA.
NU UDATI ADAPTOARELE , UNITATEA COPILULUI, UNITATEA PARINTILOR SI NU LE EXPUNETI LA UMEZEALA. NU INCERCATI SA LE DESFACETI, ACEASTA POATE CONSTITUI O SURSA DE PERICOL SI
PRODUSUL ISI PIERDE GARANTIA.

1. CONFIGURATIE SI CARACTERISTICI
1.1 Unitate copil

1.Alimentarea cu adaptor de comutare 100-240V , 50/60Hz/6V , 500mA
2. BUton pornit/oprit
3. Indicator luminous de alimentare si de conexiune;
(a) Verde: conexiune cu unitatea parintilor
(b) Verde intermitent: absenta sau pierdere de conexiune cu unitatea parintilor
(c) OFF: unitate copil oprita
4. Conector de alimentare unitate copil.
5. Microfon
1.2 Unitate Parinti
1. Alimentare cu 2 acumulatori NiMH550mAh(9)(inclusi),dotati cu contact de recunoastere cu ajutorul adaptoarelor de sector de comutare 100-240V , 50/60Hz/6V , 500mA(1)
2. Buton Pornit/Oprit
3. Buton pentru reglare volum (3a si 3b)
4. 3 luminite care indica volumul sunetului emis de copil.
5. Indicator luminos de alimentare, conexiune si nivel incarcare baterii.
(a) verde: conexiune cu unitatea copilului
(b) verde intermitent: absenta sau pierdere de conexiune cu unitatea copilului.
(c) OFF: unitate parinti oprita
(d) Rosu: acumulatori aproape descarcati.
(e) Rosu intermittent: in curs de reincarcare acumulatori, prin adaptor (1)
(f) OFF acumulatori incarcati
6: difuzor integrat pentru redarea sunetelor emise de copil.
Acesta acopera simultan urmatoarele functiile suplimentare:
a) Functie de semnalizare absenta sau pierdere conexiune intre unitate copil si unitate parinte: in jur de 5 secunde dupa ce indicatorul luminos alimentare si conexiune incepe sa clipeasca in culoarea

verde,emite semnale acustice din 2 in 2 secunde. Imediat ce conexiunea cu unitatea copilului s-a restabilit, semnalul sonor se dezactiveaza si indicatorul luminos de conexiune(5) se aprinde in culoarea
verde.

b) B) Functia de indicare a acumulatorilor descarcati: un semnal acustic va fi emis din 2 in 2 secunde si indicatorul luminos de alimentare, conexiune si descarcare de acumulatori(5) se aprinde in culoarea rosu.
Cand acumulatorii NiMH sunt pusi la incarcat, semnalul acustic se dezactiveaza si indicatorul luminos al nivelului de descarcare al acumulatorilor(5)incepe sa clipeasca in culoarea rosie si ramane asa pana
la incarcarea lor completa.

7. Inchiderea compartimentului acumulatorilor NiMH
8. Conector de alimentare si/sau incarcare a acumulatorilor NiMH
9. 2 acumulatori NiMH550mAh()(inclusi) dotati cu contact de recunoastere cu ajutorul adaptoarelor de sector de comutare 100-240V 50/60Hz/6V , 500mA(1)
2. DESCRIERE CARACTERISTICI
2.1. Unitate copil
2.1.1. Alimentare
- inserati mufa adaptorului (1)in conectorul de alimentare(4) situat pe o parte a aparatului
- inserati mufa adaptorului intr-o priza de curent usor accesibila.



AVERTISMENT
- Verificati periodic adaptoarele (1). In cazul in care cablul de alimentare sau componentele din plastic contin deteriorari, nu le mai utilizati si adresati-va unui technician specializat

- Nu lasati adaptoarele (1)bransate la prize de current electric atunci cand nu utilizati aparatele sau nu sunt conectate la adaptoare(1)

- 2.1.2.MODALITATI DE UTILIZARE- pornire/reglare
Unitatea copilului trebuie amplasata la o distanta de aproximativ 1-1,5 m de copil pe o suprafata plana si stabila, cu microfonul (5)orientat catre copil.
ATENTIE: emitatorul, adaptorul si cablul de alimentare nu trebuie lasate la indemana copiilor.

- Buton Pornit/Oprit unitatea parintilor(2)

- Apasand acest buton timp de 3 secunde, unitatea copilului porneste. Presiunea nu trebuie sa fie prelungita deoarece unitatea copilului risca sa nu porneasca. Presand inca o data butonul (2) pentru 3 secunde, unitatea
copilului se va opri.
2.2. Unitate parinti
2.2.1. Alimentare:
ATENTIONARE: Incarcarea acumulatorilor trebuie efectuata numai cu ajutorul adaptorului de retrea (1) si aceasta se poate realiza numai cu unitatea parintilor, pornita sau oprita.

In caz de alimentare cu adaptor (1) sau de reincarcare acumulatori NiMH:
-- inserati mufa adaptorului (1)in conectorul de alimentare(8) situat pe lateral aparatului
- inserati mufa adaptorului intr-o priza de current usor accesibila.
AVERTISMENTE:

- Verificati periodic adaptoarele (1). In cazul in care cablul de alimentare sau componentele din plastic contin deteriorari, nu le mai utilizati si adresati-va unui technician specializat
- Nu lasati adaptoarele (1)bransate la prize de curent electric atunci cand nu utilizati aparatele sau nu sunt conectate la adaptoare(1)
2.2.2. MODALITATI DE UTILIZARE – PORNIRE SI REGLARE
- buton(2) corespunde butonului de Pornit/Oprit

- Apasand acest buton timp de 3 secunde, unitatea parintilor porneste. Presiunea nu trebuie sa fie prelungita deoarece unitatea parintior risca sa nu porneasca. Presand inca o data butonul (2) pentru 3 secunde, unitatea
parintilor se va opri.

- Buton de reglare volum difuzor+ si – (3a-3b)
Apasand o data butonul <+> 93a) volumul creste un nivel. Apasand butonul <-> (3b), volumul descreste cu un nivel.Aparatul este prevazut cu 10 trepte de volum. NIvelul este reglat din fabricatie sa porneasca la nivelul 5.
De cate ori nivelul creste sau descreste cu un nivel, se va auzi un semnal acustic.
Cand volumul aunge la nivel maxim/minim, se vor auzi 3 semnale acustice consecutive. Dispozitivul pastreaza in memorie reglarea precedent-ne referim la momentul opririi si repornirii aparatului.
2.2.3 Indicator luminos si acustic de functionare.
- indicatorul luminos de alimentare, de conexiune si de nivel incarcare acumulatori(5), furnizeaza 6 informatii diferite:
- indicator unitate pornita si conexiune corecta cu unitatea copilului
- indicator luminos(5) se aprinde in culoarea verde
-indicator de pierdere sau absenta conexiune cu unitatea parintilor in timpul functionarii
- indicator luminos(5)se aprinde in culoarea verde intermitent si dupa 5 secunde porneste un semnal acustic emis din2 in 2secunde.
-Imediat ce conexiunea este restabilita semnalul acustic este dezactivat si un semnal luminos(5) se aprinde in culoarea verde.
REMARCA: la pornire, unitatea parintilor cauta canalul potrivit pentru a se conecta cu unitatea copilului si in tot acest timp, indicatorul luminous (5) clipeste(aprox 5 secunde), pana cand legatura este stabilita.

- Indicator unitate inchisa:
Indicator luminos(5) oprit.

- Indicator pentru acumulatori descarcati(9).
Indicatorul luminos(5) se aprinde in culoarea rosu. Simultan, un semnal acustic este emis din 2 in 2 secunde.Daca doriti sa continuati utilizarea produsului va recomandam sa incarcati acumulatorii (9) conectand adaptorul
de retea(1) la priza electrica si la unitatea parintilot(8). Cand incarcarea porneste, semnalul acustic se opreste.
-Indicator acumulatori (9)in curs de incarcare:
Cand incepe incarcarea acumulatorilor, Semnalul luminous clipeste in culoarea rosu.
Lasati acumulatorii la incarcat pana cand semnalul luminos se stinge.(5)
Puteti utiliza unitatea parintilor pentru a asculta sunetele emise de copil si in timpul incarcarii acumulatorilor dar aceasta va intarzia incarcarea completa a acumulatorilor.
-Indicator de incarcare completa a acumulatorilor:
Indicatorul luminous (5) este oprit

- 3 luminite indica nivelul sunetului emis de copil(4) . Aceste luminite se aprind pentru a indica cele 3 nivele de intensitate a sunetului captat de microfonul (5) unitatii copilului. Aceasta permite parintilor sa controleze
sunetele emise de copil. Atunci cand volumul unitatii parintilor (6)este oprit, unitatea este dezactivata.

- ■□□ prima luminita se aprinde cand nivelul sunetului emis de copil este relativ slab

- ■■□ prima si a doua luminita se aprind atunci cand nivelul sunetului emis de copil creste

- ■■■ cele trei luminite se aprind atunci cand nivelul intensitatii sunetului emis de copil este relativ crescut

AVRTISMENT: Dupa pornirea unitatii parintilor,verificati pornirea unitatii copilului.
Dupa pornirea unitatilor, verificati intotdeauna ca receptionarea semnalului transmis sa fie posibila la distanta respectiva, sau in zona prevazuta. Efectuati verificarea cu un membru al familiei, controland transmisia si mutand
unitatea parintilor pana cand receptionarea semnalului este corecta.
3.Montarea acumulatorilor unitatii parintilor

AVERTISMENT: Aceasta operatiune trebuie executata numai de catre un adult.

AVERTISMENT: RECOMANDARI DE UTILIZARE A ACUMULATORILOR
Utilizati numai acumulatori NiMH pentru unitatea parintilor, avand cod: 20256300100
Inlaturati acumulatorii daca sunt descarcati sau daca nu utilizati aparatul o perioada mai lunga de timp. Astfel evitati eventualele pierderi de lichid toxic si deteriorarea aparatului.
NU scurtcircuitati bornele bateriilor
REMARCA: daca durata de functionare a acumulatorilor se reduce excesiv, aceasta arata ca sunt epuizati si trebuie inlocuiti.(aceasta este normal deoarece si acumulatorii au o perioada de functionare care se
epuizeaza in timp)
Acumulatorii unitatii parintilor se vor incarca numai cu ajutorul adaptorului de retea(1) furnizat(cod: 20256300200)

- Nu incercati sa incarcati baterii care nu sunt acumulatori si nu se pot reincarca.

- Acest produs nu este conceput pentru a functiona cu baterii pe baza de lithium.

AVERTISMENT Utilizarea improprie poate genera pericole.

- Nu lasati niciodata acumulatorii descarcati in unitatea parintilor (exersand functia principal de receptor), incepeti imediat incarcarea lor (sau inlocuirea daca aceasta este necesar) deoarece lasarea lor in aceasata situatie in
aparat ar putea genera pierderea de lichid toxic, coroziv.

- Daca bateriile bgenereaza pierderi de lichid, protejati-va mainile si inlocuiti-le imediat curatand cu atentie compartimentul bateriilor sau alte obiecte daca/au fost atinse. Spalati bine mainile si clatiti cu apa din abundenta.
NU amestecati diferite tipuri de baterii si nu amestecati baterii noi cu baterii consumate.

- Inlocuiti bateriile cu unele noiNiMH3x1,2V,550mAh, typ AAA(incluse)in unitatea parintilor(exersand functia de receptor) verificand polaritatea dupa cum este indicat pe produs.

- Inlaturati bateriile din produs inainte de a le arunca.

- Nu lasati acumulatorii sau ustensilele utilizate la schimbarea lor, la indemana copiilor.

- Nu aruncati bateriile descarcate in foc, in natura sau acolo unde aruncati gunoiul menajer.

- Eliminati bateriile consumate intr-un loc special amenajat pentru acest gen de produse, conform legilor in vigoare.

- In caz de neutilizare prelungita, extrageti bateriile din produs.
3.1. Instalarea/inlocuirea acumulatorilor in unitatea parintilor
In momentul achizitionarii interfonului, acumulatorii(9) se afla in ambalaj
Extrageti cu atentie acumulatorii (9) din ambalaj



Extrageti capacul compartimentului bateriilor(7) presand aproape de incheietura superioara si extrageti-l delicat.(fig1). Fixati cei 2 acumulatori NiMH 1.2V tipAAA respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs. Puneti
capacul compartimentului bateriilor(7) fixandu-l inapoi in produs(fig2)
3.2 Inlocuirea acumulatorilor in unitatea parintilor
Daca durata de incarcare a acumulatorilor se reduce considerabil inseamna ca acestia trebuie inlocuiti. Acest fapt este normal deoarece si acumulatorii se epuizeaza in timp.
Extrageti capacul compartimentului bateriilor(7) presand aproape de incheietura superioara si extrageti-l delicat.(fig1).

Extrageti cu atentie acumulatorii (9)epuizati si inlocuiti-i cu acumulatori noi, similari sau identici cu cei recomandati noiNiMH3x1,2V,550mAh, de tip AAA(cod: 20256300100 solicitati direct de la Artsana SpA),
respectand poalritatea dupa cum este indicat pe produs.(fig2)
FISA TEHNICA
-Transmitere vocala cu ajutorul unui sistem bazat pe tehnologie digitala DECT
Suprafata operationala in aer liber, fara obstacole, este de 300m*

*distanta operational a maxima este de 300m in camp deschis, fara obstacole si cu acumulatorii perfect incarcati (distanta se poate reduce considerabil in interior in functie de situatiile ambientale particulare, dispunerea
peretilor, structurile metalice din pereti, campurilor electromagnetice de origine externa sau interna, pereti din beton armat sau din cauza acumulatorilor daca nu sunt complet incarcati)
Unitate copil
Alimentare externa:
Prin adaptor de retea 100-240V , 50/60Hz/6V , 500mA
Transmisie:

- Banda de frecventa transmisie: 1880-900MHz

- Putere semnal: 250mWmax
Fabricat in China
UNITATE PARINTI
Alimentare:
Interna: 2 acumulatori NiMH 550mAh tip AAA
Externa prin adaptor de retea 100-240V 50/60Hz/6V 500mA
Reincarcati acumulatorii NiMH cu adaptorul 100-240V 50/60Hz/6V 500mA
Receptie:

- Banda de frecventa tarnsmisie: 1880-1900MHz
- Putere semnal 250mWmaxi

Fabricat in China
Adaptor retea
Mod S003IV0600050
INtrare: 100-240V 50/60Hz150mA

Iesire: 6V 500mA

Polaritate:
Fabricat in China
Acumulatori

Capacitate nominala: 500mAh(0,66Wh)
Tensiune nominal: 12V
Acumulatorii NiMH furnizeaza o prestatie optima daca sunt utilizati la temperatura ambientala normala(20°C±5°C)
Fabricat in China
Legenda simboluri

Curent alternativ monofazic; Curent continuu; Numai pentru utilizare in interior;

Aparat de clasa II cu dubla izolatie; Conform Directivelor CE in vigoare ; ATENTIE: cititi instructiunile de utilizare!

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul
Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii
umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie
predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator
final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către
sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare
cu amănuntul.
Declaratie de Conformitate
Prin prezenta,ARTSANA SpA declara ca acest produs este conform dispozitiilor directivelor 1999/5/CE O copie a declaratiei de conformitate este vizibila la adresa: www.chicco.com-sectiunea produse.
ARTSANA SpA isi rezerva dreptul sa modifice in orice moment si fara preaviz ceea ce este descris in modalitatile de utilizare. Reproducerea , transmiterea si traducerea chiar partiala in alta limba si sub orice forma este
strict interzisa, fara autorizatie ARTSANA SpA.
GARANTIE: Acest produs beneficiaza de garantie pentru defectiunile de conformitate, in conditii normale de utilizare si respectand instructiunile din aceasta brosura.Garantia nu se va aplica in cazul in caredefectiunea
provine dintr-o utilizare improprie.
Durata garantiei pentru defectiunile de fabricatie se aplica in functie de conditiile prevazute de normele nationale aplicabile in tara dumneavoastra.

Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26

http://www.chicco.com-sectiunea/

