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לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים 

מתוכננים היטב: המותג מונע על ידי חדשנות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים 
שפע של מוצרים המיועדים לבריאות ולרווחה בתחום הטיפול בחום, משקל, לחץ דם, 

טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי, אוויר וטיפול בתינוק. קראו הוראות שימוש אלו 
בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמשים 

אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,
צוות Beurer שלך

1. הכרת המכשיר שלכם
פונקציות של המכשיר

צג ווידיאו זה לתינוק מאפשר לכם לצפות בתינוק שלכם בכל עת בזמן שאתם מבצעים 
פעילויות בחדרים אחרים או בגינה. 23 הערוצים מבטיחים חיבור מאובטח ועם כמה 

שפחות הפרעות אפשריות.

המכשיר כולל את הפונקציות הבאות:
מעקב באמצעות וידיאו• 
פונקציה של ראיית לילה אינפרה אדומה.• 
מצב ECO+/ מצב חיסכון בחשמל• 
שליטה על טווח עם התראה שמיעתית• 
טווח של עד 300 מטר עם צפייה ברורה• 

2. הסבר על הסמלים
הסמלים הבאים מופיעים בהוראות שימוש אלה:

 
אזהרה 

הנחיית אזהרה המציינת סכנה לפגיעה או לנזק לבריאות

 
חשוב לדעת 

הודעת בטיחות המציינת נזק אפשרי למכשיר/לאבזר

הערה
הערה לגבי מידע חשוב
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3. השימוש לשמו נועד מכשיר זה

אזהרה  
השתמשו במכשיר זה למעקב אחר התינוק שלכם רק במקרים בהם אינכם יכולים לצפות • 

בתינוקכם באופן ישיר. מכשיר זה אינו מהווה תחליף להשגחה אחראית ואישית שלכם!
כל שימוש לא נכון במכשיר עלול להיות מסוכן.• 
צג הווידיאו לתינוק מיועד לשימוש ביתי/פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי.• 

4. הערות

אזהרה  
הודעות בטיחות

 תמיד מקמו את המצלמה ואת כבל החשמל הרחק מהישג ידם של ילדים.	 
כבל החשמל עשוי לגרום לחנק או לפגיעה בילדים.

הרחיקו חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים.• 
הרחיקו חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים (סכנה לחנק).• 
לעולם אין למקם את המצלמה בתוך מיטת התינוק או בהישג ידו של ילדכם.• 
מקמו את המצלמה במרחק של 2 מטרים מתינוקכם, זאת על מנת לצמצם כמה שיותר • 

את האפשרות של זיהום כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית ושל זיהום רעשים.
וודאו כי הכבלים אינם נגישים לילדכם.• 
תמיד וודאו כי צג הווידיאו לתינוק מתפקד כראוי טרם השימוש בו ובדקו כי הסוללה • 

שביחידת ההורים טעונה מספיק בעת הפעלת המכשיר בעזרת הסוללה.
לעולם אין לטבול את המצלמה ואת יחידת ההורים בתוך מים. לעולם אין לשטוף • 

אות במי ברז.
לעולם אין לעשות שימוש במצלמה וביחידת ההורים בקרבת לחות.• 
אין לכסות את המצלמה ואת יחידת ההורים במגבת או בכיסוי.• 
השתמשו אך ורק בתקעים החשמליים הכלולים במשלוח מוצר זה.• 
אין לעשות שימוש בכבל החשמל למשיכת תקע החשמל מחוץ לשקע החשמל.• 
מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל שמונה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות • 

גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, בתנאי והושמה עליהם 
השגחה או סופקה להם הנחיה לגביה השימוש במכשיר בצורה בטוחה ובמידה והם 

מודעים לחלוטין לסכנות הנובעות בעקבות השימוש במכשיר זה.
חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.• 
פעולות הניקיון והתחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם נמצאים • 

תחת השגחה.
אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל.• 
הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של תקלות תפעוליות, טרם תהליך ניקוי • 

המכשיר, לאחר טעינה וכאשר המכשיר אינו בשימוש.
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המצלמה, יחידת ההורים והתקעים החשמליים לא יבואו במגע עם משטחים חמים • 
או חפצים בעלי קצוות חדים.

אין לעשות שימוש בחלקים נוספים אשר אינם מומלצים על ידי היצרן או מוצעים • 
בתור אבזרים.

הערה  
טרם פניה לשירות לקוחות, אנא בדקו את הסוללה שביחידת ההורים  והחליפו אותה • 

במידת הצורך.
תיקונים יבוצעו על ידי שירות הלקוחות או ספקים מורשים בלבד. בשום תנאי אין לפתוח • 

או לתקן את המצלמה או את יחידת ההורים בעצמכם, כיוון שלא מובטחת תפקודיות נטולת 
תקלות של המכשיר לאחר מכן. חוסר היענות לעניין זה תגרום לביטול האחריות על המוצר.

במקרה ועולות לכם שאלות בכל הנוגע לשימוש בצג הווידיאו לתינוק, אנא צרו קשר עם • 
הספק או עם מרכז שירות הלקוחות.

אזהרה  
הערות בטיחות לגבי טיפול בסוללות

במקרה של דליפת סוללה, הלבישו כפפות הגנה ונקו את תא הסוללות במטלית יבשה.• 
במידה והעור או העיניים שלכן באים במגע עם נוזל הסוללה, שטפו את האזורים הנגועים • 

במים וגשו לקבל טיפול רפואי.
סכנה להתפוצצות! לעולם אין להשליך סוללות לתוך אש.• 
אין לפרק, לפצל או למעוך את הסוללות.• 
יש להטעין את הסוללות כנדרש טרם השימוש. יש לשים לב בכל עת להנחיות היצרן • 

והמפרטים הטכניים המופיעים בהוראות שימוש אלה בכל הנוגע לטעינה נכונה.
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5. תיאור היחידה
מצלמת "בייבי"

PAIR

1
2

3

8

6

7

5
4

 1.  חיישן בהירות
(פונקציה של ראיית לילה)

מתג הפעלה/כיבוי  .5

עדשת מצלמה לחצן שיוך2.   .6
נורית פונקציה חיבור לתקע חשמל ראשי3.   .7

מיקרופון חיישן טמפרטורה4.   .8

יחידת הורים "צג"
1

29

38

47

56

נוריות LED לרעשים  .1
לחצן חץ תחתון/הפחתת בהירות  .2

לחצן חץ ימני/הגברת עוצמת קול  .3
פונקציית אינטרקום  .4

OK לחצן  .5
לחצן תפריט  .6

ON/OFF לחצן הפעלה/כיבוי  .7
לחצן חץ שמאלי/הנמכת עוצמת קול  .8

לחצן חץ עליון/ הגברת בהירות  .9
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תיאור צג

1X

2X

3
2
1

6h

4h

2h

F

C

4
3

2
*

1*

60

15

5

1

5
4

עוצמת אות  
תצוגת טמפרטורה  

שעון מעורר  
נורת לילה אינפרה אדומה  

שיר ערש  
פונקציית אינטרקום  

שינוי מצב תמונת מצלמה  
מספר מצלמה  

מצב סוללה  
תפריט למצב חיסכון בחשמל  

תפריט מצלמה  
תפריט טמפרטורה  

תפריט שעון מעורר  
תפריט שירי ערש  

תפריט זום (תקריב)  

6. שימוש ראשוני במכשיר
שימוש ראשוני במצלמה 

מקמו את המצלמה על גבי משטח ישר ומוצק וכוונו את עדשת המצלמה לאזור . 1
שברצונכם שיהיה תחת מעקב. וודאו כי אין מכשירי חשמל אחרים בקרבת המצלמה.

אזהרה  
אין למקם את המצלמה בהישג ידו של התינוק!  

חברו את הקצה הקטן של תקע החשמל הראשי של המצלמה למצלמה.. 2
חברו את הקצה האחר של תקע החשמל הראשי לשקע החשמל.. 3
העבירו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב "ON" להפעלת המצלמה. נורת הפונקציה . 4

שבמצלמה תתחיל לזהור בצבע כחול.
לחצו על מצג ההפעלה/כיבוי כלפי מטה לכיבוי המצלמה.. 5
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שימוש ראשוני ביחידת הורים עם סוללה 
הוציאו את אטב ההרכבה.. 1
פתחו את המכסה שבחלק האחורי של יחידת ההורים באמצעות החלקתו כלפי מטה.. 2
הכניסו את הסוללה הכלולה במשלוח המוצר כמוצג באיור.. 3
החליקו את המכסה שבחלק האחורי של יחידת ההורים חזרה למקומו, עד להישמע . 4

צליל הקלקה במקום.
חברו את אטב ההרכבה למקומו חזרה. . 5
לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי  להפעלת יחידת ההורים. במידה והמצלמה כבר . 6

מופעלת, תמונת השידור מהמצלמה תופיע באופן אוטומטי על גבי המסך. במידה 
. והמצלמה עדיין במצב כבוי, אות שמיעתי יושמע והסמל הבא יופיע על גבי הצג: 

שימוש ראשוני ביחידת ההורים עם תקע חשמל ראשי 
חברו את הקצה הקטן של תקע החשמל הראשי של יחידת ההורים ליחידת ההורים.. 1
חברו את הקצה האחר של תקע החשמל הראשי לשקע החשמל.. 2
יחידת ההורים מופעלת באופן אוטומטי. לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי לכיבוי היחידה. . 3

במידה ויחידת ההורים והמצלמה מופעלות כבר, תמונת השידור מהמצלמה תופיע 
באופן אוטומטי על גבי המסך של יחידת ההורים.

7. הפעלה
7.1 ראיית לילה אינפרה אדומה

על מנת להבטיח שתמונות שידור ברורות ניתנות לצפייה על גבי המסך גם כאשר חשוך, 
צג הווידיאו לתינוק מפעיל באופן אוטומטי את פונקציית ראיית הלילה האינפרה אדומה 
בחושך. כאשר פונקציית ראיית הלילה האינפרה אדומה מופעלת, סמל של ירח (  ) 

יוצג על גבי המסך.
7.2 כוונון עוצמת הקול

יחידת ההורים כוללת 5 דרגות עוצמת קול.
לכוונון עוצמת הקול, לחצו על לחצן (  ) או על לחצן (  ).

7.3 כוונון הבהירות
ליחידת ההורים יש 5 דרגות בהירות.

לכוונון הבהירות, לחצו על לחצן (  ) או על לחצן (  ).
7.4 פונקציית אינטרקום

יחידת ההורים כוללת פונקציית אינטרקום.
להפעלת פונקציית האינטרקום, לחצו על לחצן (  ) שביחידת ההורים ודברו לתוך 

היחידה. המילים שאמרתם ישמעו כעת להישמע במצלמה. להפסקת פונקציית 
האינטרקום, שחררו את לחצן (  ).
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7.5 תפריט הגדרות 
באפשרותכם לכוון את ההגדרות הבאות בתפריט של יחידת ההורים: פונקציית 

זום )תקריב(, שירי ערש, שעון מעורר, יחידת טמפרטורה, הוספה/מחיקה/צפייה 
במצלמה, החלפת תמונת מצלמה ומצב של חיסכון בחשמל.

לכניסה לתפריט ההגדרות, הפעילו את יחידת ההורים ולחצו על לחצן (  ). • 
תפריט ההגדרות הבא מופיע בתחתית מסך המצלמה:

באפשרותכם לנווט בתפריט בעזרת לחצנים (  ) ו- (  ).

 פונקציית זום )תקריב( 
יחידת ההורים כוללת פונקציית זום (תקריב) להגדלת גודל התמונה המשודרת. 

להפעלת פונקציית הזום, בצעו את השלבים הבאים:
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה  (  /  ) לבחירה בפונקציית זום שאתם • 

.(2x 1 אוx) רוצים
 •.( OK )  אשרו באמצעות לחצן

 שירי ערש 
באמצעות יחידת ההורים, באפשרותכם להפעיל אחד מתוך חמישה שירי ערש אשר 

יתנגן במצלמה. להפעלת אחד משירי הערש, בצעו את השלבים הבאים:

 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאל/ימין (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 

 השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בשיר הערש שאתם• 
רוצים (1, 2, 3, 4 או 5).

 •.( OK ) אשרו באמצעות לחצן

 שעון מעורר 
באפשרותכם לכוון שעון מעורר ביחידת ההורים – השעון המעורר יישמע ביחידת ההורים 

לאחר 2, 4 או 6 שעות, לפי בחירתכם. להפעלת השעון המעורר, בצעו את השלבים 
הבאים:

 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה  (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפרק הזמן שלאחריו ברצונכם • 

שהשעון המעורר יושמע.
 •.( OK ) אשרו באמצעות לחצן
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 יחידת טמפרטורה 
 (°C) באפשרותכם לכוון את המכשיר כך שיציג את הטמפרטורה במעלות צלזיוס

 .(°F) או במעלות פרנהייט
 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה ביחידת הטמפרטורה • 

המבוקשת.
 •.( OK ) אשרו באמצעות לחצן

   הוספת מצלמה  
באפשרותכם לחבר יחידת הורים אחת לארבע מצלמות לכל היותר.

להוספת מצלמה ליחידת ההורים, בצעו את השלבים הבאים:
השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה  (   /   ) לבחירה בפריט התפריט  .• 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפריט התפריט  .• 
אשרו באמצעות לחצן ( OK ). 1, 2, 3, 4 מופיעים על המסך.• 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה במספר ואשרו באמצעות • 

לחצן ( OK ).  מופיע על המסך והיחידה מחפשת מצלמה.
כעת לחצו על לחצן PAIR שבחלק האחורי של המצלמה עד להישמע צליל אקוסטי • 

ועד שתמונת השידור מהמצלמה שנוספה מופיעה על גבי המסך.

הערה  
באפשרותכם לרכוש מצלמות נוספות משירות הלקוחות של חברת Beurer תחת • 

פריט שמספרו 163.569.

   מחיקת מצלמה
אם ברצונכם למחוק את החיבור למצלמה, בצעו את השלבים הבאים:

 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
 •. השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפריט התפריט 
אשרו בעזרת לחצן ( OK ). 1, 2, 3, 4 מופיעים על גבי המסך.• 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה   לבחירה במספר המצלמה שברצונכם למחוק.• 
 •.( OK ) אשרו בעזרת לחצן 
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   צפייה במצלמה
אם ברצונכם לבחור בתמונת שידור מהמצלמה, בצעו את השלבים הבאים:

 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
 •. השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפריט התפריט 
אשרו בעזרת לחצן ( OK ). 1, 2, 3, 4 יופיעו על גבי המסך.• 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה במספר המצלמה בה • 

ברצונכם לצפות.
 •.( OK ) אשרו בעזרת לחצן

    החלפת תמונת מצלמה
במידה ויש לכם מספר מצלמות רשומות, פונקציית "החלפת תמונת מצלמה" זמינה. 

כאשר פונקציה זו מופעלת, התמונות המשודרות מתוך המצלמות הרשומות מופיעות על 
גבי המסך בצורה של לולאה המתחלפת בכל 12 שניות. להפעלת פונקציה זו, בצעו את 

השלבים הבאים:
 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
 •. השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפריט התפריט 
 •.( OK ) אשרו בעזרת לחצו

 מצב חיסכון בחשמל 
יחידת ההורים כוללת מצב של חיסכון בחשמל. כאשר אתם מפעילים את מצב החיסכון 

בחשמל, המסך נכבה אוטומטית לאחר 5, 15 או 60 דקות, לפי בחירתכם.
 •. השתמשו בחצי הכיוונים שמאלה/ימינה  (   /   ) לבחירה בפריט התפריט 
השתמשו בחצי הכיוונים למעלה/למטה (  /  ) לבחירה בפרק הזמן שלאחריו המסך • 

ייכבה באופן אוטומטי (5 דקות, 15 דקות או 60 דקות).
 •.( OK ) אשרו בעזרת לחצן

8. מידע יעיל לגבי הצג לתינוק
במידה ואתם מפעילים את יחידת ההורים בעזרת הסוללה, הדבר מצמצם את השדה • 

האלקטרומגנטי משדות חשמליים ומגנטיים לחלופין.
באפשרותכם להגדיל את טווח הקליטה של המוניטור לתינוק באמצעות מיקום המצלמה • 

כמה שיותר גבוה ובקרבת דלת או חלון ובאמצעות כך שתבטיחו שהסוללה אינה חלשה מדי.
גלי רדיו אחרים עשויים להפריע לשידור של המוניטור התינוק. לכן, אין למקם את המוניטור • 

לתינוק בקרבת מכשירים כגון מיקרוגל, ראוטר  וכו'.
הגורמים הבאים יכולים להפריע לשידורי מוניטור התינוק או לקצר את טווח השידור שלו: • 

ריהוט, קירות, בתים, עצים, גורמים סביבתיים (כגון ערפל, גשם).
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9. תחזוקה וניקיון
חיי השירות של המצלמה ושל יחידת ההורים תלויים הטיפול נכון בהן.

חשוב לדעת  
הוציאו את הסוללה מיחידת ההורים במידה וצג הווידיאו לתינוק אינו בשימוש למשך פרק • 

זמן ממושך.
להשגת הקיבולת המרבית מהסוללה שלכם , רוקנו את הסוללה לכל הפחות פעם בשישה • 

חודשים. לשם כך, נתקו את יחידת ההורים ממקור החשמל המרכזי ורוקנו את הסוללה 
באמצעות שימוש רגיל במכשיר. לאחר מכן הטעינו אותה שוב במלואה.

קיבולת הסוללה המרבית ניתנת להשגה רק לאחר שהוטענה מספר פעמים ותלויה בגורמים • 
רבים (מצב הסוללה, טמפרטורת הסביבה, אמצעי ותדירות הטעינה וכו').

הגנו על המצלמה ועל יחידת ההורים מפני חבטות, לחות, אבק, חומרים כימיים, שינויים • 
דרסטיים בטמפרטורה, שדות אלקטרומגנטיים ומקורות חום קרובים (תנורים, תנורי חימום).

נקו את המצלמה/יחידת ההורים בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין לעשות שימוש בתכשירי • 
ניקוי מגרים.

10. מה לעשות במקרה של בעיות?
"הצג" של יחידת ההורים אינו 

נדלק
בדקו האם

תקע החשמל הראשי מחובר כראוי• 
הסוללה מוכנסת למקומה כראוי• 
הסוללה מלאה, זקוקה לטעינה או פגומה• 

אות אקוסטי נשמע מ-"הצג" של 
יחידת ההורים

בדקו האם
המכשיר עבר את טווח הקליטה המרבי• 
תקע החשמל הראשי למצלמה מחובר כנדרש• 
המצלמה מופעלת• 
סוללת יחידת ההורים זקוקה לטעינה• 

יחידת ההורים מופעלת, אולם 
היא אינה משמיעה רעש

לכוונון עוצמת הקול המבוקשת ביחידת ההורים, • 
לחצו על לחצני החצים הימני או השמאלי בזמן הפעלה.

הטעינו מחדש את סוללת יחידת ההורים• "צג" יחידת ההורים נכבה בעצמו
יתכן ויחידת ההורים במצב של חיסכון בחשמל. בדקו האם • 

מצב החיסכון בחשמל נבחר בתפריט ונטרלו אותו היכן שצריך.
האות חלש, החיבור ממשיך 

להיות קטוע או שקיימת הפרעה.
אם מכשיר טכני נוסף כגון מיקרוגל נמצא בשטח שבין • 

המצלמה לבין יחידת ההורים, הוציאו את המכשיר הטכני או 
כבו אותו.

בדקו האם גורמים אחרים, כגון עצים או כל דבר אחר, • 
נמצאים בין המצלמה לבין יחידת ההורים, והחליפו את מיקום 

המכשירים עד שיחידת ההורים מאותת על חיבור.
בדקו האם המצלמה ויחידת ההורים נמצאות בטווח הקליטה • 

המרבי.
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במידה ואין יכולת לשדר, 
באפשרותכם לכוון מחדש 
את אותות המכשיר באופן 

דיגיטלי = שיוך.

 הפעילו את המצלמה ואת יחידת ההורים.. 1
  מחקו את המצלמה שבתפריט יחידת ההורים ולאחר מכן . 2

הגדירו שוב את המצלמה כמתואר בחלק של "הוספת 
מצלמה".

11. השלכת המוצר
את הסוללות יש להשליך בתיבות איסוף מיוחדות שנועדו לכך, בנקודות מחזור או 

אצל ספקים של מכשירי חשמל. אתם נדרשים מבחינה חוקית להשליך את הסוללות.
מסיבות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר יחד עם הפסולת 

הביתית בסיום חיי העבודה שלו. השליכו את המכשיר במקום איסוף מתאים או 
 EC- WEEE בנקודת מחזור מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן

(השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו 
קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת.

12. נתונים טכניים
23 23 ערוצים• 
תדר 2.4 – 2.483 גיגה הרץ• 
מקלט דיגיטלי• 
מסך TFT 1.8 אינץ'• 
טכנולוגיה אינפרה אדומה• 
 •ECO מצב
מידות המצלמה: X 6.5 X 5.8 9 ס"מ• 
מידות יחידת ההורים: X 6.9 X 2.4 11.5 ס"מ• 
משקל: מצלמה 91 גרם: יחידת הורים 80 גרם: סוללה 38 גרם.• 
טווח של עד 300 מטרים עם במרחב פתוח.• 

כבל חשמל כלול (5V USB/ 600 mA)הפעלה
(2100mA) סוללת ליתיום יון

חיי סוללה נטענת (תלוי במצב 
הסוללה, בטמפרטורת הסביבה, 
באמצעי ובתדירות הטעינה וכו')

יחידת הורים: 12 שעות

אנו ערבים בזאת לכך שהמוצר תואם את התקן האירופאי R&TTE 1999/5/EC. אנא צרו 
קשר בכתובת שירות הלקוחות המצוינת בזאת על מנת להשיג מידע נוסף, כגון הצהרת 

.CE תאימות

751.594 - 0215 
םייונישו תואיגשל ןותנ
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