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INTRODUÇÃO
Parabéns pela aquisição da Babá
Eletrônica Tectoy BET-1200.
Agradecemos sua confiança e
preferência por nossos produtos.
Para usufruir de todo o potencial
e desempenho de seu aparelho,
pedimos
a
gentileza
de
ler
atentamente
este
manual
de
instruções e mantê-lo guardado
para futuras consultas.
Caso continue com alguma dúvida,
mesmo depois de consultar esse
manual de instruções, entre em
contato com nosso SAC através do
telefone (11) 3018-8080
ou pelo e-mail sac@tectoy.com.br.
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1. Informação Importante
Leia atentamente esse manual de
instruções antes de usar o aparelho. Em
hipótese alguma abra o equipamento
ou tente fazer algum conserto sozinho.
Nós nos reservamos o direito de fazer
modificações técnicas e de aparência no
produto sem aviso prévio.

Instruções de Uso
A Babá Eletrônica Tectoy serve para
monitorar o quarto do bebê. A unidade
que fica no quarto do bebê (emissor)
transmite sons vocais e outros tipos de
barulhos para a unidade que fica com os
pais (receptores).

Instruções de Segurança
A Babá Eletrônica foi criada para aqueles
momentos em que você não pode estar no
mesmo ambiente que o seu bebê, MAS O
PRODUTO NÃO SUBSTITUI A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO. Assim, os pais devem
sempre ficar próximos ao monitor durante
o uso do produto. A sua Babá Eletrônica
não é um dispositivo médico nem um
dispositivo que previne casos de síndrome
de morte súbita do recém-nascido ou
qualquer outro tipo de doença que leve à
morte do bebê. É fundamental que você
sempre verifique pessoalmente o bebê.
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•• Nunca coloque nada em cima do
monitor nem ocubra em qualquer
hipótese.
•• Não coloque o produto próximo da
água ou em ambiente úmido.
•• Em viagens, tenha certeza de que a
voltagem do produto corresponde à
tomada que você irá plugar o aparelho.
•• Verifique a forma correta de descartar
as baterias, nunca o faça junto com o
lixo doméstico.
•• Use apenas o adaptador fornecido,
caso contrário, você corre o risco de
danificaro produto.
•• Quando não utilizar o produto por um
longo período, é aconselhável que você
o desconecte da tomada e também tire
sua bateria.
•• Para limpar o equipamento, desligue-o
da tomada e utilize um pano seco,
macio e sem fiapos, que não contenha
quaisquer produtos de limpeza ou
solventes.
•• Como os adaptadores podem
esquentar durante o uso, é necessário
cuidado ao manuseá-los.
•• Não deixe nenhuma das unidades do
produto sob o sol.
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2. CARACTERÍSTICAS
•• Alcance de transmissão de aproximadamente 200m em campo aberto.
•• Transmissão digital de 2.4 GHz.
•• Não é necessária nenhuma instalação,
o produto já está pronto para uso.
•• Design compacto para fácil
portabilidade.
•• Indicador de bateria baixa e sinal ruim.
•• Baterias* recarregáveis inclusas para o
receptor.
•• Adaptador AC incluso para receptor e
transmissor.

*Bateria recarregável de 1.2V e 600 mAh inclusa. Não
é recomendável usar pilhas alcalinas. Caso utilize, não
recarregá-las.
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3. ELEMENTOS OPERACIONAIS
Receptor (Unidade Dos Pais)

5

6

4
7
3

9

2
1

8

10

01. Botão LIGA/DESLIGA
02. Aumentar o volume (+)
03. Diminuir o volume (-)
04. Indicador do nível de som (LEDs
piscando indicam ruídos)
05. Indicador Power On (indicador
de bateria recarregando)
06. LED indicador de sinal
(a luz irá piscar se a conexão
estiver fraca/perdida)
07. Speaker
08. Conector DC (5 V/600 mA)
09. Clipe do cinto (remova
empurrando para baixo)
10. Compartimento da bateria
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Emissor (unidade do bebê)
01. Indicador Power On
02. Conector DC (5 V/600 mA).
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4. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
A Babá Eletrônica Tectoy pode ser utilizada
através das formas de alimentação:

Utilizando o adaptador AC/DC:
- Conecte o adaptador AC no Conector DC
da unidade.
- Ligue o cabo de alimentação a uma
tomada.
- Pressione o botão LIGA/DESLIGA para
ligar o aparelho.
- O LED do Power On indicará que está
recarregando.

Utilizando a bateria:
- Remova o clipe do cinto.
- Retire a tampa do compartimento da
bateria.
- Conecte a bateria ao compartimento
para recarregá-la.
- Volte a tampa do compartimento e o
clipe do cinto para suas posições de
origem.
Nota:
a duração da bateria é de aproximadamente 3 horas. Quando for usá-la durante
longos períodos, por exemplo, à noite, é
recomendável utilizar o produto com o
adaptador AC.
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5. OPERANDO O PRODUTO
Ligando/Desligando a BET-1200
Pressione o botão LIGA /DESLIGA em cada
unidade. Para desligar, pressione e segure
o botão LIGA /DESLIGA da unidade.

Volume
Você pode ajustar o volume por onde ouve
seu bebê, usando as teclas da unidade dos
pais. Isso não vai afetar a sensibilidade do
seu monitor do bebê, apenas o volume dos
sons que você ouve através da unidade dos
pais.

Luzes indicadoras
01. O LED indicador de som irá
piscar quando houver ruídos.
02. O LED indicador Power On
irá piscar quando o nível da
bateria estiver baixo.
03. O LED indicador de link irá piscar se
a conexão estiver fraca/perdida.
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6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Receptor (unidade dos pais).
1 Emissor (unidade do bebê).
2 Adaptadores AC.
2 Baterias recarregáveis.
1 Manual de instruções com certificado
de garantia.

7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se houver problemas com o
dispositivo, consulte a seguinte
informação em primeiro lugar.
Em caso de problemas técnicos, você
pode entrar em contato com nossa
linha de atendimento pelo telefone
(11) 3018-8080. Para reclamação
sobre os termos de garantia, fale com
o local onde adquiriu o produto.
PROBLEMA

SOLUÇÃO

O emissor
não liga

- Verifique a conexão do
adaptador AC/DC.
- Confirme se o botão
LIGA/DESLIGA
está funcionando
corretamente.
- Recarregue.
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O receptor não
liga

- Verifique a conexão do
adaptador AC/DC.
- Confirme se o botão
LIGA/DESLIGA está funcionando corretamente.

A bateria não
está recarregando

- O adaptador AC/
DC pode não ter sido
conectado.
- Verifique a conexão da
bateria no receptor.

A conexão foi
perdida.

- Verifique se ambos os
aparelhos (emissor e
receptor) estão ligados.
- Veja se o adaptador
AC/DC está conectado
corretamente.
- Coloque o emissor e o
receptor perto um do
outro, desligue ambas
as unidades e os vire de
costas um para o outro
para retomar o link.
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“Este
produto
está
homologado
pela ANATEL, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela
Resolução 242/2000, e atende aos
requisitos técnicos aplicados”
Para maiores informações, consulte o
site da ANATEL www.anatel.gov.br

MODELO: BET-1200

1645-13-8295

(01)07891196980053
“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas
operando em caráter primário”.
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Número de Série:

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo
prazo de 1 (um ) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:
A- 90 (noventa) dias, de acordo com o código de defesa do
consumidor. B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de garantia adicional oferecida ao consumidor.
Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência
Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da
respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos
por esta garantia. A presente garantia, contudo, não cobre
defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo
com as informações contidas no manual de instruções, uso
não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos
por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica
Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais
como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação
em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.
Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota
fiscal de compra pelo primeiro proprietário.
Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será
coberto pela garantia. Não estão cobertos pela garantia adicional os adaptadores AC e as baterias recarregáveis.
Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra)
que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o
desgaste impeça o funcionamento do produto.
TEC TOY S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11° andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP 04548-005 - Indústria Brasileira.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br
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Serviço de Atendimento
ao Consumidor (SAC):
(11) 3018-8080
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