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Skaitmeninė elektroninė auklė 

 

 

Modelis: MBP160, MBP160-2 
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Funkcijos ir savybės aprašomos šiame naudotojo vadove gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo. 
 

 

 

Pasitikite... 
Savo naująją skaitmeninę elektroninę auklę! 

Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninę elektroninę auklę. Dabar jūs galite girdėti jūsų 

Kūdikį miegantį kitame kambaryje. 

Prašome išsaugoti originalų pirkimo kvitą, garantinio remonto atveju. Garantiniam 

aptarnavimui, jums reikės pateikti pirkimo kvito kopiją. 

Jokia registracija, nereikalinga norint, kad būtų suteiktas garantinis aptarnavimas. 

Kilus klausimų susijusio su šiuo produktu, skambinkite: +370 665 11111 

Šis nautotojo vadovas suteiks jums visą reikalingą informaciją, norint pilnavertiškai 

naudotis šiuo įrenginiu 

Prieš pradėdant naudotis skaitmenine aukle, rekomenduojame į tėvelių įrenginį įdėti 

pilnai įkrautą bateriją. Prašome perskaitykite saugos nurodymus 6 psl. Prieš 

naudodami įrenginį. 

 

 
 

Su produktu susijusiais klausimais, skambinkite: 

US and Canada 1-888-331-3383 

El. paštas: support@motorolamonitors.com 

 

Ar viską turite? 

• 1 x Tėvelių įrenginys su stoveliu. 

• 1 x Kūdikio įrenginys. 

• 1 x Įkraunama Ni-MH baterija tėvelių įrenginiui. 

• 1 x Baterijų skyriaus dangtelis tėvelių įrenginiui. 

• 1 x Įkroviklis tėvelių įrenginiui. 

• 1 x Įkroviklis kūdikio įrenginiui. 

Pakuotėse su keletu kūdikio įrenginių, jūs rasite vienu įkrovikliu daugiau, 

kiekvienam kūdikio įrenginiui. 
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Garsumo lygio indikatorius 

Atvaizduoja garsumo lygį, kurį detektuoja 

kūdikio įrenginys ir garsiakalbio lygį nustatytą 

tėvelių įrenginyje. 

Garso lygis detektuojamas kūdikio įrenginyje: 

Jei joks LED diodas nešviečia, nedetektuojama 

jokio garso. Kuo daugiau LED diodų šviečia tuo 

garsas stipresnis. 

If no LED lights up, no sound is detected. 

Garsiakalbio nustatymas tėvelių įrenginyje: 

Jei šviečia daugiau  LED diodų nustatant 

garsiakalbio garsą, tuomet garsiakalbio garsas 

yra aas. 

Įjungimo / ryšio indikatorius 

Šviečia kai tėvelių įrenginys įjungtas 

ir susietas su kūdikio įrenginiu. 

Nešviečia, kai įrenginys išjungtas ir 

mirksi, kai įrenginys yra per toli nuo 

kūdikio įrenginio. 

Į viršų  / Pagarsinti 

Nuspauskite norėdami padidinti garsą. 

Žemyn  / Pagarsinti 

Nuspauskite norėdami sumažinti garsą. 

Įjungti / Išjungti mygtukas 

Baterijos įkrovos indikatorius. Šviečia kai 

tėvelių įrenginys yra įkraunamas. Mirksi 

kai tėvelių įrenginį reikia įkrauti. Nešviečia 

kai baterija įkrauta arba baterija nėra 

įstatyta į įrenginį. 

Įkroviklio lizdas. 

Garsiakalbis. 

Baterijos skyriaus dangtelis 

Stalinis stovelis. 

Tėvelių įrenginio aprašymas: 

 



 

4 Psl. 
 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bet kokie dideli metaliniai objektai, tokie kaip šįaldytuvai, veidrodžiai, spintos, 

durys, gelžbetonio konstrukcijos tarp tėvelių ir kūdikio įrenginių gali blokuoti 

įrenginių signalą. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Kūdikio įrenginio aprašymas: 
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              Saugos rekomendacija: 

 Įspėjimas: 
 

Uždusimo pavojus. Kūdikiai yra uždusę, įsipainioję laiduose. Laikykite šių įrenginių laidus 
vaikams neprieinamose vietose ir toliau nei 1 metro atstumu. Niekada nenaudokite 
prailgintojų įkrovikliams. Naudokite tik komplekte pateiktus įkroviklius.  
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ĮSPĖJIMAS: 

Šis prietaisas atitinka visus aktualius standartus susijusius su elektromagnetiniais 
laukais ir yra Saugus naudoti, vadovaujantis šio vadovo nurodymais. Todėl įdėmiai 

perskaitykite šį vadovą prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu. 

 

• Surinkimas atliekamas suaugusių asmenų. Laikykite smulkias dalis nepasiekiamas 

vaikams, kai surenkate įrenginį. 

• Šis produktas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti. 

• Skaitmeninė elektroninė auklė nėra pakaitalas atsakingai suaugusiųjų priežiūrai. 

• Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. 

• Laikykite laidus vaikams neprieinamoje vietoje. 

• Neuždenkite įrenginių rankšluoščiais ar antklodėmis. 

• Išbandykite šį įrenginį ir visas jo funkcijas, kad susipažinti su jomis prieš 

pradedant naudotis įrenginiu. 

• Nenaudokite įrenginio drėgnose patalpose ar arti vandens šaltinių. 

• Nenaudokite įrenginio ekstremaliame šaltyje ar karštyje, nepalikite įrenginio 

saulėkaitoje ar arti šildytuvų. 

 

 

DĖMESIO 

Netinkamo tipo baterijos naudojamos įrenginyje gali sprogti. 

Utilizuokite baterijas vadovaudamiesi instrukcijomis. 

Naudokite tik įkraunamas baterijas: 2.4V 400mAh 

 

 

 

Elektroninės auklės nustatymas ir naudojimas: 

• Numatykite vietą elektroninės auklės kūdikio įrenginiui, jog jis galėtų priimti geriausią ir tinkamą garsą iš 
kūdikio lovelės. 
• Pastatykite kūdikio įrenginį ant horizontalaus paviršiaus, pvz. Spintos, spintelės ar lentynos, arba 

primontuokite įrenginį prie sienos. 
• Niekada nedėkite įrenginio ar laidų į kūdikio lovelę. 
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Safety Instructions 

Pradžia 

Kūdikio įrenginio maitinimo šaltinis 

 

 

 
 

 

 

1. Įkiškite DC didesnį DC kištuką į kūdikio įrenginio maitinimo lizdą. 

2. Įjunkite maitinimo šaltinį į 220V rozetę. 

 

PASTABA 

Naudokite tik komplekte esantį maitinimo šaltinį. 

 

 



 

8 Psl. 
 

Tėvelių įrenginio naudojimas ir įkroviklis 

 

Įkraunama baterija esanti komplekte turi būti įstatyta į tėvelių įrenginį. Įkraukite tėvelių 

įrenginį prieš pradedant naudoti pirmąjį kartą, arba tuomet kai įrenginys praneša apie 

išsekusią bateriją. Rekomenduojama krauti baterijas 15 valandų prieš pirmą naudojimą. 

 

 

 

1. Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį. 

2. Įkiškite baterijos kištuką į baterijos lizdą, baterijos skyriuje.  

3. Įstatykite bateriją į baterijų skyrių. 

4. Uždėję atgal  baterijos skyriaus dangtelį, slinkite jį kol jis patikimai užsifiksuos.  

5. Įkiškite mažesnį DC kroviklio kištuką į įrenginio įkrovimo lizdą. 

6. Įjunkite maitinimo šaltinį į 220V elektros rozetę. 

7. Įkrovimo indikatorius ims šviesti. 

 

 

Pastaba 

Naudokite tik komplekte pateiktą įkroviklį ir bateriją. 

Rekomenduojama įstatyti pilnai įkrautą bateriją, tam kad prietaisas veiktų, jei norėsite jį 

perkelti į kitą vietą. 
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 Stalinis stovelis tėvelių įrenginyje 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvelių įrenginys turi stalinį stovelį, savo galinėje dalyje. Norėdami pastatyti įrenginį ant 

stalo, tiesiog atlenkite stovelį kaip nurodyta paveikslėlyje. 

 

 

PASTABA 

Pastatykite tėvelių įrenginį ant horizontalaus ir lygaus paviršiaus. 
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Getting Started 

Elektroninės auklės naudojimas: 
 Prašome įdėmiai perskaityti šias instrukcijas, ir perspėjame, jog elektroninė auklė yra tik pagalbinis priežiūros 
prietaisas. Įrenginys nėra atsakingos ir tinkamos kūdikių priežiūros pakaitalas.  

Įjungti arba išjungti kūdikio prietaisą: 

 

 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos  

indikatorius ims šviesti.  

 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami išjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos  

indikatorius nustos šviesti.  

 

Įjungti arba išjungti tėvelių prietaisą:  

 

 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos  

indikatorius ims šviesti. 

 Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos  

indikatorius ims šviesti. 

 

 

 

Pastaba 

Jei tėvelių įrenginį pastatysite per arti kūdikio įrenginio, galite girdėti aukšto tono triukšmą. Tai nėra gedimo 

požymis. Įrenginiai sukurti taip, jog turi veikti tam tikru atstumu vienas nuo kito pvz. Skirtinguose kambariuose ir 

t.t. 

Jei įjungimo/sąsajos indikatorius mirksi, tai reiškia jog, prietaisai nesusieti. Įsitikinkite, jog abu prietaisai įjungti 

ir sumažinkite atstumą tarp įrenginių, tačiau ne mažiau, nei 1 metras.  

 

Pareguliuokite garsiakalbio garsumą tėvelių įrenginyje, 

Jūs galite keisti garsiakalbio garsą nuo 1 iki 3 lygio, arba išjungti garsą. 

• Nuspauskite          arba           tėvelių įrenginyje kai juo nesinaudojate. 

Garso lygio indikatorius švies , kai reguliuosite garsiakalbio garsą. 

Šviečiančių LED diodų skaičius indikuoja koks garso lygis yra nustatytas.r Digital Audio Baby Monitor 
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Prietaiso utilizavimas (Atliekų tvarkymas)  

Produkto gyvavimo ciklo pabaigoje, Jūs neturėtumėte utilizuoti produkto kartu su 
buitinėmis atliekomis. Pristatykite šį įrenginį į elektronikos įrenginių utilizavimo punktus. 
Sutartiniai ženklai ant produkto pakuotės ir šio vadovo, nurodo kaip turi būti 
utilizuojamas šis produktas. 

 

Kai kurios šio produkto  medžiagos gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, jei 
atiduosite šį produktą utilizavimui. Perdirbant elektronikos atliekas, jūs atliekate svarbų 
indėlį į aplinkos apsaugą. 

Prašome susisiekti su vietine atliekų tvarkymo įmone, jei jums reikalinga papildoma 

informacija apie atliekų surinkimo taškus jūsų regione. 

Utilizuokite baterijas aplinkai saugiu būdu, laikantis atliekų tvarkymo taisyklių nustatytų 

Jūsų šalyje. 
 

Valymas 

Valykite elektroninę auklę su švelniai sudrėkinta šluoste arba antistatine šluoste. 

Nenaudokite cheminių valymo priemonių ar abrazyvinių šveitiklių. 

Valymas ir priežiūra 

• Nevalykite jokios įrenginio dallies su tirpikliais, skiedikliais ar kitais chemikalais, 
tai gali pažeisti įrenginį. 
• Laikykite prietaisus atokiau nuo karštų ir drėgnų vietų, stiprios saulės, ir neleiskite 

prietaisui sušlapti. 

• Mes sudėjome visas pastangas, kad Jūsų elektroninė auklė atitiktų aukštus 

patikimumo standartus. Visdėlto, jei įvyktų koks nors gedimas, prašome nemėginti jo 

taisyti savarankiškai, bet kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.  

SVARBU: 

Visada išjunkite prietaiso įkroviklį prieš valydami prietaisą. 
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Cleaning 

Sutrikimų diagnostika ir šalinimas 

Įjungimo/ Sąsajos indikatorius tėvelių įrenginyje nešviečia: 

• Patikrinkite ar įrenginys įjungtas. 

• Patikrinkite ar baterija įstatyta teisingai ir ar yra įkrauta. 

• Įkraukite įrenginį, tinkamu įkrovikliu. 

Įjungimo/ Sąsajos indikatorius mirksi: 

• Tėvelių ir kūdikio įrenginiai yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet 

ne mažiau, nei 1 metras. 

• Kūdikio įrenginys gali būti neįjungtas. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką kūdikio 

įrenginyje. 

Įkrovimo indikatorius tėvelių įrenginio ekrane mirksi. 

• Įrenginio baterija išsekusi. Įkraukite įrenginio bateriją, tinkamu įkrovikliu. 

Tėvelių įrenginys pypsi. 

• Tėvelių įrenginys prarado sąsają su kūdikio įrenginiu. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet 

ne mažiau nei 1 metras.  

• Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką. 

• Baterija gali būti išsekusi. Prijunkite tėvelių įrenginį prie tinkamo  įkroviklio ir įkraukite bateriją.  

Negirdimas garsas ar kūdikio verksmas iš tėvelių įrenginio. 

• Nustatytas per žemas garso lygis tėvelių įrenginyje. Padidinkite garso lygį. 

• Tėvelių ir kūdikio įrenginiai yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet 

ne mažiau, nei 1 metras. 

Troubleshooting 

Elektroninė auklė skleidžia aukšto tono garso signalą: 

• Tėvelių įrenginys yra per arti kūdikio įrenginio. Įsitikinkite, jog abu įrenginia yra mažiausiai 1 

metro atstumu vienas nuo kito. 

• Garsiakalbio garsumo nustatymas tėvelių įrenginyje gali būti per aukštas. Sumažinkite garsumo 

nustatymą. 

Tėvelių įrenginio baterija greitai išsikrauna.  

•  Garso lygis tėvelių įrenginyje nustatytas per aukštas, todėl įrenginys naudoja daug energijos. 

Sumažinkite garso lygį tėvelių įrenginyje. 
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Bendra informacija 

 
Jei, Jūsų įrenginys veikia netinkamai. 

1. Perskaitykite šį naudotojo vadovą. 

2. Apsilankykite svetainėje: www.motorola.com 

3. Susisiekite su aptarnavimo centru. 

El. paštas: support@motorolamonitors.com 

Atsarginės tėvelių įrenginio baterijos užsakymui, susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 

Ribota produktų ir priedų garantija ("Garantija") 

Dėkojame , kad įsigijote šį Motorola produktą kuris pagamintas pagal licenziją, gamintojo Binatone 

Electronics International LTD ("BINATONE") 

Kuomet taikoma garantija?  

Motorola prekiniu ženklu pažymėtas produktas ("Produktas") arba sertifikuoti priedai ("Priedai") įsigyti 
naudojimui su šiuo produktu  yra kokybiškai pagaminti, ir neturi darbo ar medžiagų defektų. Garantinis 
apranavimas taikomas gedimams garantiniu laikotarpiu, jei įrenginys naudojamas naudojimo 
intrukcijoje numatyta tvarka.  
 

Kas yra užtikrinama? 

Ši garantija taikoma tik galutiniam naudotojui ir negali būti perkeliama.  

Ką BINATONE darys? 

Gamintojas BINATONE arba autorizuoti platintojai, kurie per komerciškai pagrįstą laikotarpį, 
nemokamai suremontuos arba pakeis visus produktus ir priedus garantinio aptarnavimo taikymo 
atveju. Aptarnavimo metu gali būti naudojamos atnaujintos, naudotos ar ankščiau įsigytos dalys ir 
produktai, bei priedai.  

 

 

http://www.motorola.com/
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Techninė Specifikacija: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Specifikacija gali keistis, be atskiro išankstinio perspėjimo 

 

   

 

 

   

  

  

 

   

  

 

  

  

Kanalai 


