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Használati útmutató 
 
Termék neve: BABYLINE 2.1 

Termék típusa: BÉBIŐR 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával, és Lionelo Care-t választotta. A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldások felhasználásával a mindennapi használatra 

tökéletes termékeket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a termék kielégíti az Ön igényeit, mivel a legnagyobb gondossággal tervezték. A termék használata előtt 

olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

FONTOS INFORMÁCIÓ 

JEGYZET 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt először használja a készüléket, hogy megnézze az összes funkcióját és tudja használni a terméket rendeltetésszerűen. 

1. Csak a felnőttek telepíthetik a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. 

2. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszhassanak vele. 

3. Ez a termék nem szolgálja a felnőtt felügyelet helyettesítését. 

4. Ne helyezzen bébi egységet vagy kábelt a gyermekágyba vagy annak közelébe,  (legalább 1 méter távolságot kell tartani), mert a gyermek megsérülhet, vagy megfojthatja 

amennyiben eléri! 

5. Ne használja a terméket víz vagy hőforrás közelében. 

6. Csak a mellékelt tápkábeleket használja. 

7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók és a kábelek nem érintkeznek éles vagy fém elemekkel. 

Hogyan kell használni 

1. lépés: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a babaegységhez, válassza ki az A vagy B csatornát a kulcs váltásával. 

2. lépés: Helyezze a szülőegységet legalább 1 méterre a babaegységtől, csatlakoztassa a tápegységet a szülőegységhez. Válassza ki ugyanazt a csatornát, mint a babaegységet. 

 

Használhatja az AAA elemeket vagy újratölthető elemeket. A készülék töltővel fog működni, az akkumulátorokhoz csatlakoztatott újratölthető elemekkel. Az elemeket nem 

tartalmazza. 

FIGYELEM: 

A tápkábellel való fojtás elkerülése érdekében mindig tartsa a babaegységet és a tápkábelt a babától távol, legalább 1 méter távolságra. Ne használjon hosszabbító kábelt. 

 

A szülőegység áttekintése 

1. Teljesítmény / hangfény 

• A zöld fény jelzi, hogy be van kapcsolva 

• A villogó fény jelzi, hangot észlelt. 

• A piros fény alacsony akkumulátort jelez 

 

2. Hangerő beállítása 

• Fordítsa felfelé a hangszóró hangerejének növeléséhez. 

• Fordítsa lefelé a hangszóró hangerejének csökkentéséhez 

 

3. Csatorna / tápkapcsoló 

• Középső pozíció: KI. 

• Az A / B csatorna pozíciója ON és aktív csatornát jelent. 

 

A babaegység áttekintése 

1. Éjszakai élet 

• Az éjszakai fény világít az éjszakai vezérlőgomb megnyomásával 

 

2. Teljesítményjelző lámpa 

• Ha a készülék be van kapcsolva, zöld színű. 

 

3. Csatorna / teljesítmény 

• Középső pozíció: KI. 

• Az A / B csatorna pozíciója ON és aktív csatornát jelent. 
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4. Éjszakai gomb 

Ha a szülőegység akkumulátorról működik, a jelzőfény pirosra vált, ha az akkumulátor feszültsége 3,3 V alatt van. 

Ha a hang meghaladja az 50 dB-t, a csecsemőegység elindíthatja és továbbíthatja a hangot. 

Automatikus zsinórfunkció megakadályozza a szülők interferencia zaját. 

Mind a szülő, mind a baba egység töltési funkcióval rendelkezik. 

 

Töltöttség jelzése: 

Töltés az ON állapotban: a tápellátás jelzőfénye piros és zöld. 

Töltés az OFF állapotban: a tápellátás jelzőfénye piros 

 

A termék célja, hogy támogassa a szülőket. Ez nem helyettesíti a felelősségteljes és megfelelő felnőtt felügyeletet, és nem orvosi monitorként szolgál. 

Kérjük, ne használjon más tápegységet, amely nem felel meg a termék konfigurációjának. 

Kérjük, ne tegye ki a babafigyelőt extrém hidegnek, hőnek, nedvesnek vagy közvetlen napfénynek. 

Győződjön meg róla, hogy a csecsemőegység és az adapterkábel legalább 1 méterre van a csecsemőtől, hogy elkerülje az esetleges megfojtás veszélyét. 

Soha ne takarja le a babaegységet és a szülőegységet semmilyen törülközővel vagy takaróval. 

Az eszközök tisztítása közben győződjön meg róla, hogy az OFF állapotban van. 

 

 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől 


