
                                                         NUK ECO Control   

                                                         БЕБЕФОН   DECT  
 

При създаването на този бебефон са използвани най-новите достижения в областта на дигиталните 

технологии за безжична връзка (DECT), с цел да се осигури високо качество на връзката между двете устройства – 

устройството при  родителя и при бебето.  

Тази инструкция ще Ви помогне да използвате бебефона безопасно и икономично. Всеки който включва, 

използва, почиства или приема за употреба от друг този уред, следва да е запознат с цялото съдържание на тази 

инструкция. Затова тази инструкция следва да се пази на място, което ще позволи винаги когато се наложи да може 

да бъде прочетена.   

 

1. НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Този уред може да работи по три различни начина: 

1.Максимално чувствително ниво( ниво 5) 

Когато максимално чувствителното ниво е включено, микрофона е активиран през цялото време. DECT 

технологията означава, че устройството при бебето(предавателя) търси непрекъснато устройството при 

родителя(приемника), предавайки всеки звук без всякакво закъснение. 

2.Нормална употреба 

При нормалната употреба, устройството при бебето престава да предава, когато бебето е тихо. Само проверка на 

връзката между устройствата на родителя и бебето ще се включва на определени интервали от време, което е с цел да 

се намали нивото на радиация в заобикалящото бебето пространство. Устройството при бебето ще се нуждае от 

няколко секунди за въстановявяне на пълната връзка, когато е произведен звук. 

3.Пълна еко  употреба 

Новият DECT бебефон на NUK е оборудван с уникалната нула радиация функция, наричана еко употреба. 

Електромагнитната радиация по време на непрекъснатото предаване от DECT, може да бъде изцяло ограничена. 

Бебето се наблюдава безопасно през цялото време и при възможно най-ниско ниво на радиация. При тази функция на 

уреда, се ограничават дори контролните (за проверка на състоянието)сигнали между устройствата на родителя и 

бебето, така че никаква радиация не може да се появи за времето, през което бебето е тихо. Така че докато бебето спи 

тихо, тази еко функция може да бъде избрана от устройството на родителя. В момента, в който бебето произведе звук, 

устройството при бебето се активира и се свързва директно с устройството при родителя. 

 

 

2.ОПИСАНИЕ 

2.1 Описание на устройството на родителя /приемник/ 

1. Индикатор на звука 

2. Бутон, който при натискане дава възможност на родителя да говори на бебето 

3. Включване/изключване 

4. Намалявяне на силата на звука 

5. Високоговорител 

6. Гнездо за включване на адаптора на силата на електрическата енергия 

7. Микрофон (за разговор с бебето) 

8. Увеличаване силата на звука 

9. Бутон за нагласяне на чувствителността - VOX 

10. Индикатори за наличие на връзка, степен на зареденост на батерията и дали е включена функцията „еко 

употреба” 

 

2.2 Описание на устройството на бебето /предавател/ 

1.Индикатор за силата 

2.Индикатор за батерията 

3.Включване/изключване 

4.Намаляване на звука 

5.Високоговорител  

6. Увеличаване силата на звука 

7.Пейджър /търсач/ – за търсене на устройството на родителя 

8.Вход за включване на адаптора 

9. Микрофон 

 

2.3 Описание на символи, които се появявят  в определени случаи: 

На устройството на бебето: 

- символ за енергия – показва, че устройството на родителя е включено. Не се появява, когато устройството на 

родителя е изключено 

- батерия – светва, когато нивото на зареждане на батерията е ниско 

На устройството на родителя: 

-батерия – свети постоянно, когато устройството е заредено, присветва, когато батерията е с нииско ниво на 

зареждане 

-примигваща линия между двете устройства – присветва, когато няма връзка между двете устройства или 

устройството на родителя е извън обхват. Свети постоянно при добра връзка между устройствата. Изгасва в режим 

еко употреба. 



ЕСО: режим Еко употреба, свети, когато сме задали този режим 

 

 

3. Включване на устройствата за употреба 

3.1 Устройство на родителя 

Устройството на родителя се захранва с две презареждащи се батерии, които са в комплекта на уреда. Тези 

устройства трябва да се зареждат, като се използва адаптора за силата на тока.  

 

ВНИМАНИЕ ! 

НИКОГА не използвайте нормални батерии за устройството на родителя. Те не могат да се презареждат и при 

зареждане ще го повредят . 

 

1. Махнете капака на сектора за батериите. 

2. Поставете 2 х ААА презареждащи се батерии, като внимавате за полюсите. 

3. Поставете отново капака на сектора за батериите. 

4. Използвайки намиращият се в комплекта адаптор, включете устройството в електрическата мрежа. 

5. Когато батериите се заредят, иконата показваща нивото на зареждане на батериите ще показва три чертички. 

Бележка: Ако в устройството на родителя няма батерии, но е включена в електрическата мрежа, устройството също 

ще може да работи. Моля винаги да използвате правилния тип батерии: NiMH ААА 1.2 волта , максимално 750mAh. 

Когато батериите са празни,връзката с устройството на бебето ще е прекъсната. Първото зареждане на батериите 

трябва да е не по-малко от 10 часа. 

 

3.2 Устройство на бебето 

Можете да включите устройството на бебето като използвате алкални батерии или го включите към електрическата 

мрежа чрез адаптора , който е част от комплекта на бебефона. Даже ако решите да включите устройството към 

електрическата мрежа, ние Ви препоръчваме да поставите и батериите. Това ще ви гарантира, в случай на 

прекъсване подаването на ток по електрическата мрежа, да не прекъсвате връзката си с бебето. 

1. Махнете капака на сектора за батериите. 

2. Поставете 4 х АА алкални батерии, като внимавате за полюсите. 

3. Поставете отново капака на сектора за батериите. 

4. Използвайки намиращият се в комплекта адаптер, включете устройството в електрическата мрежа. 

Използвайте само нормални алкални батерии в устройството на бебето. 

 

3.3 Важни препоръки 

- избягвайте държането на уреда във влажна среда или да го заливате с течност 

- никога не потапяйте нито една от частите на уреда във вода или течност 

- почиствайте уреда използвайки влажна кърпа 

- не дръжте уреда на студено или горещо място, както и на прякя слънчева светлина 

- уреда трябва да се поставя на твърда, суха, равна и незапалима повърхност 

- за да се предпазите от токов удар, не разглобявайте устройствата на родителя и    бебето, както и адапторите 

- използвайте само адапторите за електрическа ениргия, които са в комплекта на бебефона 

- не режете кабела на адаптора, за да смените буксата, това е много опасно 

- избягвайте поставянето на метални контактори/метални кламери или ключове/ между полюсите на батерията и 

зареждащите проводници 

-  вижте дали отбелязаната сила на тока на адаптера към уреда съответства на тази на електрическата мрежа, в която 

включвате бебефона  

- проверете дали препоръчвания волтаж съответства на волтажа на тока в електрическата мрежа 

-  уверете се, че устройството за бебето и адаптора на силата на тока са винаги на разстояние недостъпно за бебето 

- никога не поставяйте устройството за бебето в бебешкото креватче или кошара 

- никога не покривайте устройствата, например с дрехи, кърпи, одеала и т.н. 

- ако поставите устройството на родителя до предавател или друго DECT устройство, връзката с бебешкото 

устройство може да се загуби 

- моля да имате предвид, че всяко оплакване или рекламация в периода на гаранция няма да бъдат приемани/ ще се 

считат за невалидни/ ако уреда е използван, в нарушение на дадените в тази инструкция указания, както и в случай, 

че е извършван някакъв ремонт или ако не са изпозвани оригиналните части.  

- този уред не е предназначен за употреба от лица, включително и деца, които имат ограничени физически, сензорни 

или умствени способности или с недостатъчен опит или знания, както и в случаите когато някой е поставен под 

грижите на друго отговорно за неговата безопасност  лице или е получил от такова лице инструкции за използването 

на уреда. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят  с уреда. 

Следвайте изискванията на местното законодателство относно изхвърлянето на опаковъчните материали, 

изтощените батерии и др./ виж 4.7 /. 

 

4. Инструкции и съвети относно безопасността  

4.1 Общи указания 

Бебефона е проектиран да улавя звуци и се използва за наблюдаване на бебета, малки деца и тези, които изискват 

допълнителна грижа. Моля да имате предвид, че този уред не е предвиден да замести родителското наблюдение. 

Проверявайте функционирането на този уред винаги преди упоктребата му. Съветваме Ви да проверявате регулярно 

връзката между устройствата на прибора докато той е включен за употреба. 



Бебефона се използва за улавяне на звуци при определените по-горе условия. Всяко друго лице, което се намира или 

може да се намира в стаята, бивайки наблюдавано, следва да бъде информирано за наличието на бебефон в стаята. 

Не можем да гарантираме, че при наличие на друга безжична система в близост или при атмосферни влияния, те 

няма да повлияят на качеството на връзката. 

Ако бебефона не се използва, моля изключете устройството, използвайки бутона за включване/изключване. Ако 

бебефона няма да бъде използван за дълъг период от време, разкачете адаптора и извадете батериите. 

 

4.2 Двойна употреба 

Не може с едно устройство за родителя да се осъществява връзка с две устройства за бебето и обратно. Ако искате да 

наблюдавате две деца е необходимо да си закупите втори бебефон. 

4.3 Обхват 

Работния обхват на бебефона е около 50 метра в затворено помещение и 300 метра на открито. Моля да имате 

предвид, че големите сгради, металните конструкции, атмосферните влияния както и наличието на други безжични 

устройства може да повлияе на обхвата. 

4.4 Продължителност на живота на батериите 

На родителското устройство – за около 24 часа без използване на енергия от мрежата, ако батериите са били заредени 

На устройството на бебето - за около 24 часа без използване на енергия от мрежата, ако батериите са били заредени 

4.5 Захранване с ток 

Адаптор 

 Да се използва само адаптора за силата на тока които е в комплекта на бебефона. Използването на друг адаптор може 

да предизвика увреждане на бебефона. 

Консумацията на електрическа енергия от адаптора за силата на тока е както следва: 

-устройство на бебето- когато е изключено: 00W   

                                        когато е включенои беебто спи: по-малко от 0.1W 

                                         когато бебето плаче: 0.9W 

- устройство на родителя- когато е заредено: 1.5W 

                                        когато ес напълно заредени батерии: по-малко от 0.1W 

Батерии 

Само презареждащи се батерии със следните характеристики могат да се инсталират на устройството на родителя: 

-тип ААА/HR03 

-презареждащи се-NiMN 

-мощност-750mAh 

Нормални батерии могат да се инсталират само на устройството на бебето, като препоръчваме те да са алкални 

 

Индикатор за силата на тока на устройството на родителя-показва дали съответното устройство се зарежда , както и 

до какава степен то е заредено. 

Адаптора за силата на тока може да остане включен и сед като зареждането приключи без да има опасност от 

презареждане. 

 

4.6  Поддръжка 

Не използвайте химически препарати за почистването на бебефона. Той може да се почиства само с влажна кърпа. 

Преди да почистите бебефона винаги го изключвайте от електрическата мрежа. 

 

4.7  Изхвърляне на бебефона след приключване на жизнения му цикъл 

 Препоръчваме да не изхвърляте бебефона в стандартния контейнер, като препоръчваме електрическата – 

електронната част да бъдат занесени за рециклиране  на предвидените за целта места. Същото се отнася и за 

батериите, които се препоръчва да се занесат след употреба до местния център за рециклиране на химически 

отпадъци. 

  

5. Използване за наблюдение на бебето 

Моля прочетете тази инструкциявнимателно и знайте,че този бебефон е предназначен само да Ви подпомага. Той не 

може да замести отговорността на родителя да наблюдава и да се грижи за своето дете. 

5.1 Включване и изключване на уреда. 

За да включите или изключите уреда, натиснете бутона ON/OFF за около 2 секунди. 

5.2 Проверка на връзката 

Устройството на родителя започва да търси устройството на бебето когато и то е включено.Символа за връзка ще 

светне и надписа SEARCHING ще се появи на дисплея. В случай , че устройството на родителя не може да открие 

това на бебето в период от 30 секунди /зощото то все още не е включено, батерията на устройството на бебето не е 

заредена или дистанцията е прекалено голяма/ текста NOT LINKED ще се появи на екрана и на всеки 10 секунди ще 

има и звуков сигнал.  

      5.3Усилване на високоговорителя на устройството на родителя 

Когато устройството на бебето улови звук, то ще го предаде до устройството на рдителя. Усилването или 

намаляването на звука става с бутоните „+” и „-”, като има 5 нива на усилване, които се изобразяват с чертички на 

дисплея.  

     5.4Говорене на бебето /TALK- BACK/ 

Натиснете и задръжте докато говорите бутона TALK  на устройството на родителя. Ако искате да усилите звука на 

устройството на бебето използвайте бутоните „+” или „-” от устройството на бебето.  

   5.5 Чувствителност 



Вие можете да регулирате чувствителността на възприемане на звуците от устройството на бебето използвайки 

устройството на родителя. Натиснете бутона VOX на устройството на родителя, с бутоните „+” и „-„ изберете 

желаното ниво. Натиснете отново бутона VOX , за да потвърдите избраното. Има 5 нива на чувствителност – от най-

ниското 1 до най-високото 5. При най-високото ниво микрофона е включен през цялото време.  

   5.6 Търсене на устройството на родителя 

Вие можете да използвате тази възможност,за да позвъните на устройството на родителя ако бебето се нуждае от 

помощ или ако не знаете къде се намира това  устройство. Устройството на родителя трябва да бъде включено за да се 

използва тази възможност. 

 Натиснете бутона от устройството на родителя със символ наподобяващ лупа, за да активирате функцията за 

съобщаване за проблем за 120 секунди. Текста PAGING ще се покаже на дисплея. 

Вие можете да прекратите тази функция като натиснете бутона със символ наподобяващ лупа отново или като 

натиснете който и да е бутон от устройството на родителя. 

Силата на звука при тази функция е фиксирана. Ако усилването на звука на устройството на родителя е изключена, 

то ще се включи и ще остане такова за времето докато трае търсенето на устройството на родителя. 

    5.7Пълна еко употреба 

Когато тази функция е активирана, няма да има радиация като цяло между устройството на бебето и това на 

родителя, когато бебето е тихо.  

Натиснете бутона „+” и задръжте за 2 секунди .Функцията FULL ECO  ще се активира.  

За да изключите функцията отново натиснете за 2 секунди бутона „+”. 

 

6. Допълнителна информация  

 

6.1 Проверка на връзката 

Когато устройството на родителя е в контакт с устройството на бебето, индикатора за наличие на връзка /изобразени 

са двете устройства/ свети непрекъснато. Когато устройството на бебето е извън обхват / или изключено/ индикатора 

започва да мига . Ако връзката не се възстанови за 30сек, устройството на родителя ще издава бипкащ звук на всеки 

10сек. След възстановяване на връзката светлинния индикатор отново свети постоянно. 

Бележка: Когато е активирана функцията FULL ECO функцията проверка на връзката няма да функционира и 

индикатора ще остане изключен. 

6.2 Индикатор на батерията 

Когато индикатора на батерията показва три чертички, това означава, че батерията е напълно заредена. Две 

чертички означава, че батерията е 2/3 заредена. Една чертичка означава, че батерията е 1/3 заредена. Когато в 

правоъгълника на индикатора няма нито една чертичка, това означава, че батерията е напълно разредена. 

Устройство на бебето: 

-  индикатора на батерията няма да се показва когато устройството на бебето се зарежда от електрическата мрежа 

чрез адаптор, а само когато това става посредством батерии. 

- когато батериите са разредени, индикаторът за батериите ще започне да мига. Съветваме ви да смените батериите 

или да включите устройството с адаптора към мрежата. 

- ако  не смените батерията или не свържете устройството на бебето с електрическата мрежа то ще се изключи след 

известно време. Индикатора за наличие на връзка на устройството на родителя също ще започне да мига. След смяна 

на батериите или включване в мрежата, връзката ще се възстанови нормално. 

Устройство на родителя: 

Когато батерията е заредена индикатора ще свети. Когато батериите са празна – индикатора ще започне да мига и ще 

подава четири кратки звукови сигнала на всеки 10сек. Трябва да включите адаптора към мрежата, за да се 

възстанови нормалната връзка и индикатора отново ще свети. 

 

6.3 Възстановявяне на базовите настроки 

Устройството на родителя – натиснете и задръжте за около 4сек. бутона  „-„. След като чуете двойния бипкащ сигнал 

сте възстановили настройките. 

Устройство на бебето - натиснете и задръжте за около 4сек. бутона  „-„. След като чуете двойния бипкащ сигнал сте 

възстановили настройките: 

Устройство на бебето: 

Ниво на чувствителност – 3 

Сила на звука – 3 

Есо режим – изключен. 

Устройство на родителя: 

Сила на звука - 1 

7. Проблеми и начини за отстраняването им 

Индикатора за наличие на връзка на устройството на родителя не се включва: 

-проверете дали устройството е включено 

-проверете дали батериите са поставени правилно и дали са заредени 

-заредете устройството като го включите към електрическата мрежа 

 

Индикатора за наличие на връзка на устройството на родителя мига: 

-проверете дали устройството на родителя и това на бебето не са извън обхват едно от друго. Намалете дистанцията 

между устройствата. Устройството на бебето може би е изключено и ако това е така натиснете бутона POWER за да го 

включите. 

 



Индикатора за слаба батерия  на устройството на бебето мига: 

-алкалните батерии са разредени. Сменете батерите с нови или включете устройството към електрическата мрежа 

чрез адаптора 

 

Индикатора за слаба батерия  на устройството на родителя мига: 

-презареждащите се батерии са се разредили.За да ги заредите свържете устройството с електрическата мрежа 

посредством адаптора. 

 

Устройството на родителя издава звуков сигнал: 

-връзката с устройството на бебето е загубена 

-намалете дистанцията между устройството на родителя и това на бебето 

- устройството на бебето може би е изключено и ако това е така натиснете бутона POWER за да го включите. 

- презареждащите се батерии на устройствоот на родителя са се разредили.За да ги заредите свържете устройството с 

електрическата мрежа посредством адаптора. 

 

Устройството на родителя не възпроизвежда звуци идващи от устройството на бебето: 

-нивото на усилване на звука на устройството на родителя е твърде ниско или изключено. Увеличете силата на 

звука./виж 5.3/ 

-нивото на чувствителност на микрофона на устройството на бебето може би е настроено да е твърде ниско. 

Увеличете чувствителността /виж 5.5 

-устройстваат на родителя и бебето може би са извън обхват. Намалете дистанцията 

-не забравяйте, че за установяване на връзката винаги са неоходими около 30 секунди /виж 6.1/ 

 

Устройството на родителя е твърде чувствително към звуци: 

-микрофона на устройството на бебето е настроен на висока степен на чувствителност. Намалете степента на 

чувствителност на микрофона на устройството на бебето.  

 

Устройството на бебето произвежда силен звук: 

-устройството на родителя и на бебето са твърде близо едно до друго. Уверете се, че двете устройства са на разстояние 

не по-малко от 1.5м едно от друго. 

-силата на звука на устройството на родителя е твърде висока. Намалете силата на звука. 

 

Алкалните батерии на устройството на бебето се разреждат бързо 

-чувствителността на микрофона на устройството на бебето е настроена високо и така то предава сигнали много 

често. Намалете нивото на чувствителност на микрофона на устройството на бебето, използвайки устройството на 

родителя. 

-силата на звука на устройството на бебето е настроена да е висока, което е причина за висока консумация на енергия. 

Намалете силата на звука на устройството на бебето. 

 

Презареждащите батерии на устройството на родителя се разреждат бързо 

-силата на звука на устройството на родителя е настроена да е висока, което е причина за висока консумация на 

енергия. Намалете силата на звука на устройството на родителя. 

Обратното говорене от родителя към бебето не работи – уверете се, че силата на звука на устройството на бебето е 

достатъчно висока. 

 

Ако бебефона продължава да не работи добре, изключете го от електрическата мрежа и отстранете батериите. 

Изчакайте малко и отново го включете. В случай, че проблема продължава да съществува, моля свържете се с 

обслужващия ви сервиз /представителя за определена територия/ 

 

8. Декларация за съответствие 

Този бебефон е в съответствие със съществените препоръки и  изисквания  на Европейска директива № 

1999/5/ЕС. Тази декларация можете да разгледате в следния сайт www.nuk.com. 

 

9. Техническа спецификация 

Брой канали – 120. 

Честоти – 1881.792 – 1897.344 MHz 

Устройство на бебето – 6V/450mA, 4 бр. алкални батерии тип АА 

Устройство на родителя - 6V/300mA, 2бр. презареждащи батерии тип ААА 750 mAH 

Сила на предаване – макс. 250 mW 

Температура по време на работа – от 10 до 40 градуса 

Температура при съхранение – от 0 до 60 градуса 
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