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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Elektroniczna niania 
BabyCare 

 

 
 
 

Nr. partii: 201804 

 
Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja ma na 
celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia. 
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji 
obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani 
przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków 
elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, 
rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania 
i udostępniania informacji.  
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Dane producenta 
mPTech Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: kontakt@hykker.com 

Strona internetowa: hykker.com 

Punkt dostarczania sprzętu 
mPTech Sp. z o. o. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Wyprodukowano w Chinach 
 

 

Korzystanie z instrukcji obsługi 
Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się nieco różnić od 
rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać 
inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Najnowszą 
wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie: http://www.hykker.com 
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich 
właścicieli. 
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2. Bezpieczeństwo użytkowania 
Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie 
tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 

—NIE RYZYKUJ— 

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania  
z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub 
inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Nie otwieraj obudowy urządzenia ani nie wkładaj w jego otwory 
żadnych metalowych przedmiotów, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. 
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów HYKKER, które dostępne są  
w zestawie z urządzeniem. Nie narażaj przewodów zasilających na przecięcia, 
przytrzaśnięcia, przetarcia, ani na to, że domownik lub zwierzę nadepnie na nie 
lub się o nie potknie – może to doprowadzić do przewrócenia się 
osoby/zwierzęcia, a także ściągnięcia urządzenia z miejsca, w którym leży, co 
grozi jego uszkodzeniem. Stawiaj urządzenia tylko na stabilnej, płaskiej  
i wypoziomowanej powierzchni, lub zawieś tak, aby nie było ryzyka, że spadną 
przypadkowo i narażą użytkownika, dziecko lub przedmioty wokół na 
uszkodzenia.  

—PROFESJONALNY SERWIS— 

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta 
lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez 
niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi 
uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. 

—MODYFIKACJE— 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami.  

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI— 

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)  
o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez 
osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one 
z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich 
bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Elementy akcesoriów są 
niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj 
urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. 

—WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ— 

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to 
niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych,  
a dodatkowo grozi porażeniem elektrycznym. Zalecamy używać nadajnik tylko 
w pomieszczeniach zamkniętych (wymaga ciągłego zasilania z sieci 
energetycznej) a bazę w pomieszczeniach zamkniętych, gdy jest podłączona do 
zasilacza sieciowego. Bazę można używać na zewnątrz budynków, gdy działa na 
zasilaniu z wbudowanego akumulatora, a przy zasilaniu sieciowym tylko 
wewnątrz budynków. 
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—WYSOKIE TEMPERATURY— 

Nie narażaj urządzenia na pracę w wysokich temperaturach, nie zostawiaj go  
w miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła gdyż wysoka 
temperatura ma negatywny wpływ na pracę urządzeń elektronicznych i może 
spowodować skrócenie ich żywotności lub nawet trwałego uszkodzenia. 
Wysokie temperatury mogą także odkształcić i uszkodzić elementy z tworzyw 
sztucznych. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ani nie umieszczaj 
urządzenia w ściśle dopasowanej wnęce – elementy elektroniczne się 
nagrzewają i muszą mieć zapewnioną możliwość skutecznej wentylacji.  
 

3. Specyfikacja techniczna 
3.1 Dane techniczne 

Rodzaj Niania elektroniczna BabyCare 

Zasięg w pomieszczeniu Do 50 m 

Zasięg na otwartej przestrzeni Do 300 m 

Wskaźniki odbiornika 
Diody połączenia i zasilania, diodowy 
wskaźnik głośności 

Wskaźniki nadajnika Dioda zasilania 

Przyciski odbiornika 
Włącznik/wyłącznik zasilania, regulacja 
głośności, diodowy wskaźnik głośności 

Przyciski nadajnika 
Włącznik/wyłącznik zasilania i 
podświetlenia pałąka 

Zasilacz nadajnika / odbiornika 
Wejście 100-240V~ 50/60Hz 150 mA 

Wyjście 6 V  450 mA 

Akumulator odbiornika 550 mAh 
 

3.2 Zawartość zestawu 
 Niania elektroniczna BabyCare (odbiornik i nadajnik) 
 Akumulator do bazy 550 mAh (zamontowany w odbiorniku) 
 Dwa zasilacze sieciowe (takie same) 
 Instrukcja obsługi 
 Karta gwarancyjna 

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, 
skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek 
ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.  

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już 
ono potrzebne. 

 Wygląd produktu(kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na 
zdjęciach i grafikach w niniejszej instrukcji. 
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4. Rozmieszczenie elementów 
4.1 Odbiornik 
 

Diodowy 
wskaźnik 
głośności 

Głośnik 

Pałąk do 
zawieszania 

Dioda 
połączenia z 
nadajnikiem 

Dioda 
zasilania 

Gniazda 
pionowe 

Przyciski 
regulacji 
głośności 

Gniazdo 
zasilania 

Włącznik / 
wyłącznik 
zasilania 

Klips do 
zaczepiania 

Pokrywa 
komory 
baterii 
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4.2 Nadajnik 
 

 

 
 

Mikrofon 

Pałąk do 
zawieszania (z 

podświetleniem) 

Włącznik / 
wyłącznik 

podświetlenia 
pałąka 

Dioda 
zasilania 

Włącznik / 
wyłącznik 
zasilania 

Gniazdo 
zasilania 
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5. Użytkowanie 
5.1 Nadajnik 
Wygląd 

Uruchomienie 

Wyjmij nadajnik oraz jedną z ładowarek sieciowych (są identyczne)  
z opakowania. Rozwiń przewód ładowarki i podłącz mniejszą końcówkę do 
gniazda w nadajniku. Dużą wtyczkę ładowarki podłącz do gniazdka sieciowego. 
Nadajnik ustaw na stabilnej i równej powierzchni w taki sposób, aby nie było 
ryzyka, że spadnie na dziecko lub inną powierzchnię lub sprzęty powodując 
uszkodzenie ich lub samego nadajnika. Możesz także wykorzystać uchwyt do 
zawieszenia nadajnika.  

 Nadajnik powinien być ustawiony tak, aby dziecko nie miało dostępu do niego, ani 
do przewodu zasilającego.  
 

Nadajnik powinien być tak ustawiony, aby otwór mikrofonu był skierowany na 
obiekt monitorowania, czyli miejsce, gdzie przebywa dziecko.  
 

Zasilacz 
sieciowy 

Dioda zasilania 
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Tylko w takiej pozycji będzie on spełniał swoją rolę, czyli wyłapywał wszelkie 
odgłosy, jakie wydaje dziecko. Po włączeniu nadajnika do prądu będzie on 
gotowy do pracy, czyli aktywuje się. Można go wyłączyć przytrzymując 
wyłącznik przez 3 sekundy. Ponowna aktywacja nadajnika wymaga przyciśnięcia 
wyłącznika przez 3 sekundy. 
Jeśli jest to przydane lub wymagane, to można aktywować podświetlenie pałąka 
(tryb nocny) drugim przyciskiem. Podświetlenie gaśnie, gdy mikrofon nie 
zarejestruje żadnego dźwięku przez 15 minut od aktywacji. W każdej chwili 
można je wyłączyć korzystając z przycisku. 
Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy odłączyć od niej przewód ładowarki 
lub odłączyć ładowarkę od gniazdka sieci energetycznej. 
 

5.2 Odbiornik 
Wygląd 

Uruchomienie 

Wyjmij odbiornik oraz drugą ładowarkę sieciową (są identyczne) z opakowania. 
Rozwiń przewód ładowarki i podłącz mniejszą końcówkę do gniazda  
w odbiorniku. Dużą wtyczkę ładowarki podłącz do gniazdka sieciowego.  

Zasilacz 
sieciowy 

Dioda zasilania 
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Odbiornik ustaw na stabilnej i równej powierzchni w taki sposób, aby nie było 
ryzyka, że spadnie na osobę, zwierzę lub powierzchnię lub sprzęty powodując 
uszkodzenie ich lub samego urządzenia. Możesz także wykorzystać uchwyt do 
zawieszenia odbiornika.  

 Odbiornik powinien być ustawiony tak, aby nikt przechodzący obok przypadkowo 
nie zrzucił urządzenia lub nie potknął się o przewód zasilający. 
 
Odbiornik może działać także na zasilaniu wbudowanym akumulatorem, dzięki 
czemu można go odłączyć od zasilania i zabrać ze sobą, jeśli wychodzi się do 
innego pomieszczenia lub na zewnątrz budynku.  

 Pamiętaj o zasięgu maksymalnym, który określono na do 50 metrów wewnątrz 
budynku i do 300 metrów na otwartej przestrzeni. Każda, ściana, przedmiot, czy inne 
przeszkody sprawiają, że zasięg się zmniejsza.  
 
Urządzenie można także mieć cały czas przy sobie, a to dzięki klipsowi 
zamontowanemu na obudowie. Można je dzięki niemu przyczepić do paska 
spodni lub kieszeni ubrania.  

 Pamiętaj, że na odbiorniku jest wskaźnik połączenia z nadajnikiem. Gdy gaśnie, 
połączenie jest nieaktywne i odbiornik nie przekazuje żądanych odgłosów 
zarejestrowanych przez mikrofon nadajnika. 

 Pamiętaj, że odbiornik ma akumulator o ograniczonej pojemności i nie może on 
działać w ten sposób zbyt długo. Dlatego zalecamy sprawdzać wskaźnik zasilania, gdy 
urządzenie jest odłączone od ładowarki sieciowej.  
 

Stan diody 
zasilania 

Stan akumulatora Akcja 

Nie świeci 

Nie zainstalowano akumulatora 
i podłączono zasilacz sieciowy. 

Akumulator jest zainstalowany, 
ale nie jest podłączony zasilacz 
sieciowy. 

Upewnij się, że akumulator 
jest zamontowany, a zasilacz 
sieciowy jest podłączony do 
odbiornika. 

Mruga na 
czerwono 

Niski poziom naładowania 
akumulatora – może działać 
tylko przez krótki czas.  

Naładuj akumulator i nie 
przerywaj tego procesu. 
Podłącz do zasilacza 
sieciowego i nie odłączaj go. 

Świeci na 
czerwono 

Akumulator jest ładowany. 

Utrzymuj połączenie  
z zasilaczem sieciowym w 
celu pełnego naładowania 
akumulatora.  

 



© 2018 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone. Elektroniczna niania BabyCare 

10 

Funkcje odbiornika 
Odbiornik ma wskaźnik głośności składający się z pięciu diod (rys. poniżej).  

 
Gdy połączenie pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem jest aktywne, to wskazują 
one poziom odgłosów rejestrowanych przez mikrofon odbiornika.  
Gdy regulowany jest poziom wzmocnienia odgłosów rejestrowanych przez 
mikrofon odbiornika, kolejno zapalane lub gaszone diody pokazują poziomy 
wzmocnienia. 

 

Regulacja głośności. 

 

Dioda sygnalizująca połączenie z nadajnikiem. 

 

Dioda sygnalizująca stan akumulatora. 

 

Włącznik/wyłącznik zasilania. 

 

5.3 Użytkowanie zestawu 
Nadajnik najlepiej umieścić 
około 1 metra od granicy 
zasięgu dziecka (patrz rysunek 
poniżej).  
Umieść odbiornik w zasięgu 
słuchu i wzroku opiekuna, ale 
nie mniej niż 2 metry od 
nadajnika, żeby uniknąć 
sprzężenia zwrotnego dźwięku. 
Jeśli takie sprzężenia będą 
występowały, to zmniejsz 
głośność w odbiorniku lub 
odsuń go od nadajnika. 

 Maksymalna odległość 
między urządzeniami wynosi do 
50 metrów w budynku i do 300 metrów na otwartej przestrzeni. 
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6. Rozwiązywanie problemów 
W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem produktu prosimy 
zapoznać się z poniższą listą. Jeśli lista nie rozwiąże problemu, niezwłocznie 
skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta. 
 

Nie mogę 
włączyć 

nadajnika. 

Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do 
nadajnika. 
Sprawdź gniazdko sieci energetycznej i upewnij się, że 
zasilanie jest prawidłowe i stabilnie. 
Sprawdź nadajnik podłączając drugi, sprawny zasilacz do 
sprawdzonego gniazdka sieci energetycznej. 

Nie mogę 
włączyć 

odbiornika. 

Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do 
nadajnika. 
Sprawdź gniazdko sieci energetycznej i upewnij się, że 
zasilanie jest prawidłowe i stabilnie. 
Sprawdź nadajnik podłączając drugi, sprawny zasilacz do 
sprawdzonego gniazdka sieci energetycznej. 
Jeśli uruchamiasz odbiornik bez podłączonego zasilacza 
sieciowego, to upewnij się, czy akumulator jest 
zamontowany prawidłowo. 
Jeśli uruchamiasz odbiornik bez podłączonego zasilacza 
sieciowego, a akumulator jest zamontowany prawidłowo, to 
sprawdź, czy jest naładowany. 
Jeśli akumulator jest rozładowany, to odbiornik może 
włączyć się dopiero po półgodzinnym ładowaniu. 

Odbiornik nie 
może połączyć 

się z nadajnikiem. 

Sprawdź, czy obydwa urządzenia są podłączone do zasilania 
i uruchomione. 
Sprawdź, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 
odległości do 50 m w budynku i do 300 m na otwartej 
przestrzeni (każda przeszkoda zmniejsza zasięg).  
Sprawdź, czy jakieś urządzenie radiowe (telefony DECT, 
radiotelefony, krótkofalówki) nie zakłócają transmisji. 
Wyłącz nadajnik i odbiornik od zasilania na około 15 sekund, 
podłącz zasilanie, uruchom nadajnik i odbiornik w odległości 
około 1,5-2 m między nimi, a następnie sprawdź, czy połączą 
się.  
Jeśli dysponujesz więcej niż jednym zestawem Niani 
elektronicznej BabyCare sprawdź, czy łączysz elementy z 
tego samego zestawu – porównaj numery seryjne na 
tabliczkach znamionowych umieszczonych na spodzie 
nadajnika i odbiornika – powinny być takie same. 
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Odbiornik na 
zasilaniu 

akumulatorowym 
działa bardzo 

krótko. 

Sprawdź, czy zasilacz sieciowy prawidłowo ładuje 
akumulator w odbiorniku. Użyj drugiego zasilacza 
sieciowego. 
Naładuj akumulator do pełna – jeśli był rozładowany to 
ładowanie powinno trwać przez co najmniej 10 godzin 
(maksymalnie 1 dzień). 

W odbiorniku 
słychać głośne 
piski i trzaski. 

Zmniejsz wzmocnienie głośności w odbiorniku. 
Odsuń odbiornik od nadajnika. 
Sprawdź, czy jakieś urządzenie radiowe (telefony DECT, 
radiotelefony, krótkofalówki) nie zakłócają transmisji. 

 

7. Konserwacja urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 

1. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt domowych. 
2. Unikaj kontaktu urządzeń z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia 

części elektronicznych. 
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie 

żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części  
z tworzyw sztucznych. 

4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja  
w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie 
używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

 
 
Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 
 
Symbol oznacza zgodność produktu z dyrektywą 2011/65/UE o 
zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do 
środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

 

 
Symbol oznaczający karton, papier. 
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8. Bezpieczeństwo otoczenia 
Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie 
może powodować niebezpieczeństwo. 
 

Uwaga 
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 

nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do 
podanych zaleceń i ostrzeżeń. 

 

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 
 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na 
śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub 

wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma 
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady 
poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów  
w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają 
się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego 
dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik 
powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem 
zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt. 
 

10. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów 
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w 
Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest 
oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol 
oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory 

nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw 
domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie 
wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami 
komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać  
z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling 
oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega 
osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących  
w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować 
się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem. 
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11. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 
mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie Niania 
elektroniczna BabyCare jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym dresem internetowym: 

http://www.myphone.pl/certyfikaty 
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