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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

THIẾT BỊ THEO DÕI TRẺ CÓ MÀN HÌNH BEURER BY86 

Quý khách hàng thân mến! 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc các 

hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và giữ chúng để sử dụng, hãy chắc chắn nẵm vững 

kiến thức về sản phẩm trước khi sử dụng. 

Bộ sản phẩm bao gồm : 
- Thiết bị điện thoại theo dõi dành cho bố mẹ với chân sạc 

- Thiết bị điện thoại dành cho bé 

- 2 phích cắm bộ chuyển đổi:Đầu ra 6 V / 650 Ma 

- Ni-MH-Akkus (3 Pin AAA 1,2 V) 600 mAh 

- Hướng dẫn sử dụng 

1. NHẬN BIẾT THIẾT BỊ CỦA BẠN

 Chức năng của thiết bị 
Thiết bị điện thoại cho bé này cho phép bạn được tiếp xúc với em bé của bạn vào mọi lúc 

trong khi bạn thực hiện các hoạt động trong phòng khác hoặc trong vườn.16 âm điệu và 2 

kênh khác nhau, hạn chế tối đa sự can thiệp và đảm bảo chất lượng truyền dẫn cao.  

Thiết bị này có các chức năng sau: 

- Màn hình hiển thị âm thanh, 

- Màn hình hiển thị xem em bé đang ngủ hay thức, 

- Màn hình LCD mờ khi không có truyền tiếng ồn, 

- 16 âm điệu và 2 kênh với tần số khác nhau, 

- Phạm vi 800m với tầm nhìn rõ ràng, 

- Kiểm soát âm thanh và ánh sáng 

- Hiển thị mức pin, 

2.THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT

  Chỉ sử dụng thiết bị theo dõi bé khi bạn không thể trực tiếp giám sát. Nó không phải là 

một thay thế cho sự chăm sóc, trách nhiệm và tình thương yêu của bạn dành cho bé! 

- Thiết bị này chỉ không cho sử dụng cho mục đích thương mại. 

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có, khả năng giác quan 

hoặc tâm thần bị hạn chế hoặc bởi những người thiếu sự hiểu biết cần thiết của các thiết 

bị và làm thế nào nó được sử dụng, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách 

nhiệm cho sự an toàn của họ hoặc họ được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị. 

- Việc sử dụng không đúng có thể gây nguy hiểm. 
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3. CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƢỢNG

Hướng dẫn cảnh báo chỉ ra một nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại 

cho sức khỏe. 

Lưu ý an toàn quan trọng cho thấy thiệt hại có thể cho đơn vị / phụ 

kiện hoặc thiệt hại vật chất 

Chú ý thông tin quan trọng. 

Lời khuyên an toàn 

 CẢNH BÁO 

- Giữ những đồ vật nhỏ của thiết bị xa tầm tay của trẻ em 

- Tránh để trẻ tiếp xúc với bao bì  

- Không đặt thiết bị điện thoại theo dõi cho bé trong tầm với của bé 

- Chắc chắn rằng cáp điện của thiết bị xa tầm với của trẻ 

- Đặt thiết bị Điện thoại theo dõi bé cách xa bé ít nhất 2m để đảm bảo âm thanh của nó 

không ảnh hưởng đến bé. 

- Nguy cơ gây cháy nổ nếu sử dụng Pin sai hướng dẫn  

- Không được chạm vào đầu sạc điện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thiết bị kim 

loại 

- Không bao giờ ngâm thiết bị trong nước ,không bọc thiết bị Điện thoại theo dõi bé với 

khăn hoặc bìa. 

- Chỉ sử dụng các đơn vị cung cấp điện bao gồm với việc cung cấp. 

- Đừng kéo, vít lên hoặc bẻ cong cáp nguồn 

- Rút phích cắm bộ chuyển đổi từ nguồn điện khi thiết bị không được sử dụng. 

- Không bao giờ sử dụng thiết bị 

- Không bao giờ sử dụng các tài liệu hướng dẫn sử dụng không phải của nhà cung cấp 

hoặc cửa hàng ủy quyền. 

Lƣu ý 

- Sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ Khách hàng hoặc đại lý ủy 

quyền. Trước khi đưa ra khiếu nại, xin vui lòng kiểm tra pin đầu tiên và thay thế nếu cần 

thiết.  

- Trong mọi trường hợp bạn không nên mở hoặc sửa chữa các thiết bị của mình, có thể 

dẫn đến sai lệch chức năng có thể không còn được đảm bảo. Không tuân thủ sẽ bị từ chối 

bảo hành. 

- Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc sử dụng các thiết bị của chúng tôi, xin vui lòng liên 

hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc cửa hàng ủy quyền 
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Ghi chú về việc sử dụng pin 

CẢNH BÁO 

- Pin có thể cực kỳ nguy hiểm nếu nuốt phải. Giữ cho pin và tất cả các phần thiết bị ra 

khỏi tầm với của trẻ em. Nếu bé nuốt phải pin, cần đưa đến bệnh viện gần nhất ngay lập 

tức 

- Pin không cần sạc, không cần kích hoạt. Không được làm đoản mạch pin bằng cách nối 

2 cực của pin với nhau 

- Pin có thể chứa các chất độc hại được gây tổn hại cho sức khỏe và môi trường. Do đó, 

pin phải được xử lý phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Không bao giờ vứt pin 

chung với rác thải dân sinh. 

QUAN TRỌNG 

- Pin bị rò rỉ có thể làm hỏng thiết bị. Nếu bạn không sử dụng các thiết bị trong thời gian 

dài, tháo pin ra khỏi ngăn chứa pin. 

- Nếu pin đã bị rò rỉ, đeo găng tay để loại bỏ pin. 

4. MÔ TẢ THIẾT BỊ

Thiết bị điện thoại dành cho bé 

1 Ăng ten phát sóng 

2 Màn hình hiển thị 

3 Microphone 

4 Con lăn điều chỉnh độ nhạy 

5 Công tắc Bật/ Tắt 

6 Ổ cắm cung cấp điện 

Thiết bị điện thoại dành cho cha mẹ 

1 Ăng ten thu sóng 

2 Màn hình hiển thị 

3 Loa phát âm thanh 

4 Điều chỉnh âm lượng 

5 Công tắc Bật/ tắt 

6 Đai kẹp 

7 Ngăn chưa Pin 

8 Đổi giai điệu âm báo (trong ngăn chứa 

pin) 
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Màn hình hiển thị 

  1 Phạm vi kiểm soát 

  2 Chỉ số mức Pin còn lại 

  3 Chỉ số kênh 

  4 Hiển thị :Bé đang ngủ 

  5 Hiển thị: Bé đã thức giấc, đang nằm chơi 

hay đang khóc 

Khởi động 

Thiết lập các giai điệu nhạc chuông âm báo bằng cách đổi thử giai điệu đổi trong ngăn 

chứa Pin, bạn có thể lựa chọn giữa 16 âm báo. Đảm bảo rằng các thiết lập cùng được thực 

hiện giữa thiết bị Điện thoại theo dõi cho cha mẹ và Điện thoại theo dõi bé, nếu không 

kết nối có thể dẫn đến thiết lập không thực hiện được. 

 
Lƣu ý 

Thay đổi các cài đặt âm thanh nếu có sự can thiệp từ các thiết bị khác như điện thoại cho 

bé hoặc Radio để dễ phân biệt âm thanh. 

Bạn có thể chọn để hoạt động các thiết bị bằng cách sử dụng các loại pin có thể sạc lại 

bao gồm, pin dùng một lần hoặc các thiết bị cung cấp điện.  

- Kéo nắp ngăn chứa pin ra từ phía dưới. 

- Lắp bao gồm pin sạc hoặc 3 loại pin AAA  1.5V theo đúng các cực. 

- Đóng nắp ngăn chứa pin. 

- Các thiết bị cung cấp điện phải được kết nối để sạc pin. Chỉ báo mức pin cho thấy rằng 

điện thoại đang sạc. Ngay khi pin được sạc, biểu tượng pin xuất hiện hoàn chỉnh trong 

màn hình. 

- Quá trình sạc kéo dài khoảng 10 giờ khi tắt thiết bị. 

 
Ghi chú 

Chuẩn bị để sử dụng các thiết bị này lần đầu. 

- Trước khi sử dụng, pin sẽ được sạc đầy. Quá trình sạc pin kéo dài trong khoảng 10 giờ. 

Thiết bị này có thể hoạt động xấp xỉ 16 đến 22 giờ sau đó.  

- Bạn sẽ nhận được công suất tối đa từ pin của bạn nếu bạn sạc lại hoàn toàn ít nhất một 

lần mỗi 6 tháng. Để làm điều này, ngắt kết nối thiết bị từ nguồn điện và chạy thiết bị bằng 

cách sử dụng bình thường cho đến khi Pin hết điện hoàn toàn.Sau đó sạc đầy pin và tiếp 

tục sử dụng. 

- Dung lượng pin tối đa phụ thuộc nhiều yếu tố như trạng thái pin, nhiệt độ môi trường 

xung quanh, phương tiện và tần suất sạc vv.) 
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Ghi chú 

Quan sát các chỉ báo mức pin trong màn hình hiển thị và thay pin trong thời gian. 

Nguồn điện hoạt động 
Sử dụng các adapter, kết nối với thiết bị vào một ổ cắm. 

6. HOẠT ĐỘNG

- Vị trí thiết bị dành cho bé ở 1 vị trí cách bé khoảng 2 m 

- sử dụng công tắc bật /tắt hoặc đổi kênh đổi và chọn một trong hai kênh. 

- Màn hình hiển thị sẽ bắt đầu sáng lên và kênh đã chọn sẽ được hiển thị. 

- Chuyển sang nhận thông tin bằng cách chọn cùng một kênh như kênh đã thiết lập trên 

máy phát. 

- Màn hình hiển thị trên điện thoại cho cha mẹ sẽ bắt đầu sáng lên và kênh đã chọn được 

hiển thị. Kiểm tra kết nối giữa hai thiết bị - các thiết bị không nên được nhiều hơn 

hơn một mét xa nhau, hoặc này có thể tạo ra phản hồi. 

- Nếu máy phát không nhận được bất kỳ âm thanh, biểu tượng 'em bé ngủ' xuất hiện và 

đèn nền tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.  

- Nếu máy phát được truyền tải âm thanh, biểu tượng cho 'em bé được tỉnh táo' xuất hiện 

và đèn nền tự động chuyển  

- Nếu kết nối giữa hai thiết bị bị cắt đứt, một tín hiệu âm thanh âm thanh trên thiết bị điện 

thoại dành cho cha mẹ sẽ phát ra và biểu tượng để kiểm soát phạm vi sẽ xuất hiện. 

 
Ghi chú 

Sử dụng điện thoại theo dõi bé trong phòng của bé, thiết bị cũng có thể được sử dụng bởi 

những người khiếm thính. Bạn có thể đeo thiết bị ở thắt lưng để tiện sử dụng. 

7. CÀI ĐẶT

Độ nhạy tiếng ồn 

Xoay con lăn điều chỉnh độ nhạy microphone ('Nhạy') lên hoặc xuống để thiết lập độ 

nhạy tiếng ồn. Nếu bạn đã thiết độ nhạy cao, thiết bị điện thoại cho bé sẽ nhạy hơn với 

tiếng ồn để gửi thông báo đến điện thoại cho cha mẹ. 

Âm lƣợng 

Đẩy điều chỉnh âm lượng tăng hoặc giảm trên thiết bị điện thoại theo dõi dành cho cha 

mẹ để có được âm lượng phù hợp. 

8. THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ ĐIỆN THOẠI THEO DÕI BÉ

- Chức vụ thu sóng và phát sóng cần để thẳng đứng để đảm bảo truyền tải tối ưu dữ liệu. 

- Pin hoạt động của điện thoại theo dõi bé giảm thiểu electrosmog điện từ và từ xen kẽ 

các lĩnh vực. 
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- Bạn có thể tăng phạm vi hoạt động của thiết bị theo dõi bé bằng cách để chúng lên càng 

cao càng tốt ở gần cửa ra vào hoặc cửa sổ và đảm bảo rằng pin không quá yếu. 

- Sóng radio khác có thể cản trở quá trình truyền thông tin .Do đó, không để Điện thoại 

theo dõi bé ở gần các thiết bị như lò vi sóng, WLAN, vv.Các yếu tố khác sau đây có thể 

cản trở quả trình truyền thông tin hoặc rút ngắn phạm vi hoạt động của nó: Đồ nội thất, 

các bức tường, nhà cửa, cây cối, các yếu tố môi trường (như sương mù, mưa). 

9. THAY PIN

Các thiết bị chỉ báo mức pin trong màn hình. Nếu pin quá yếu, các thiết bị tự động tắt và 

bạn nên thay pin. 

 
Lƣu ý 

Khi thay pin, sử dụng pin cùng loại và chức năng, luôn luôn thay tất cả các pin cùng một 

lúc. 

10. CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN

Tuổi thọ của thiết bị phụ thuộc vào việc sử dụng cẩn thận của bạn: 

QUAN TRỌNG 

-Tháo pin ra nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài. 

- Bảo vệ các thiết bị tránh để va chạm, ẩm ướt, bụi, hóa chất, điện từ từ trường và để xa 

thiết bị khỏi các nguồn nhiệt quá nóng 

- Nếu bẩn, lau thiết bị bằng một miếng vải khô và sạch.Không sử dụng các chất tẩy rửa 

có khả năng mài mòn thiết bị. 

Lỗi thƣờng gặp Cách xử lý 

Màn hình không chiếu sáng khi chuyển đổi Kiểm tra xem 

- adapter cắm có vào điện hay không 

- pin được sạc / không quá yếu, 

- pin đã được lắp đúng. 

Không có tín hiệu truyền âm thanh ở thiết 

bị nhận 

Kiểm tra 

- Đã bật công tắc ở thiết bị chưa, 

- Thiết bị có cùng thiết lập giai điệu âm 

báo? 

- Có chọn cùng kênh 

- kiểm tra pin 

- Chú ý phạm vi tối đa 

Nhận được thông tin sai lệch Điện thoại theo dõi này sử dụng công nghệ 

vô tuyến, thông tin liên lạc vô tuyến điện 

khác có thể gây nhiễu. Nếu điều này xảy ra, 

chuyển sang kênh khác hoặc thay đổi các 

thiết lập giai điệu âm báo 
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Kết nối luôn luôn bị ngắt và có sự can 

thiệp. 

Kiểm tra xem một thiết bị kỹ thuật như lò 

vi sóng được đặt giữa máy thu và máy phát. 

Đặt lại vị trí các thiết bị nếu cần thiết. 

Thiết bị không khởi động được Thay pin hoặc kết nối các thiết bị với 

adapter nối điện trực tiếp 

13. CHI TIẾT KỸ THUẬT

- Tần số 864 MHz; kích thước 6 x 4 x 11 cm; trọng lượng 398 g 

- Phạm vi khoảng 800 m hoạt động tốt  thời gian trung bình sử dụng từ ~ 16h đối với thiết 

bị dành cho cha mẹ trong một lần sạc pin và  ~ 22h  đối với thiết bị dành cho bé 

- Thời gian sạc cho pin khi thiết bị đang tắt khoảng 10h, khi thiết bị được bật khoảng 20h 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
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Cơ sở: 141 Xã Đàn – Kim Liên - Đống Đa- Hà Nội 
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