
מדריך למשתמש

אינטרקום דיגיטלי לתינוק

SC
 - 

11
0 

ם :
דג



תוכן עניינים

1

תוכן עניינים                                                                                                       עמ‘ 1.

הוראות בטיחות                                                                                                  עמ‘ 2.

תכולת האריזה                                                                                                   עמ‘ 3.

התקנה והפעלה                                                                                                 עמ‘ 3-6.

טיפול בתופעות חריגות                                                                                       עמ‘ 6-7.

מפרט טכני                                                                                                       עמ‘ 7.

תעודת אחריות                                                                                                  עמ‘ 8.



שמרו על אמצעי הזהירות הבאים בכדי למנוע שריפה, נזק לגוף או למוצר:
קראו את ההוראות:  יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת

האינטרקום הדיגיטלי לתינוק. שמרו את ההוראות לשימוש עתידי.
שימו לב:

• יש לנתב את כבל השנאי כך שלא יהווה מכשול- אסוף חוטי כבלים חופשיים.
• מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
• אין לחשוף את המוצר למים ולחות.

• אין לחסום את פתחי השידור (הנחה על מיטה, שטיח, ספה וכו').
• אין לחשוף את היחידה למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).

• יש להשתמש בספקי כוח המסופקים ע”י היצרן בלבד .
• יש להשתמש במטלית יבשה על מנת לנקות את היחידות. אין להשתמש במים.

חשוב: מוצר זה מיועד לניטור קולות התינוק בלבד, ואינו משמש כתחליף להשגחת
מבוגר או כמכשיר רפואי מכל סוג שהוא.

הוראות בטיחות לשימוש בשנאי:
• אין לחשוף את השנאי למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).

• יש למנוע את נפילת השנאי.
• יש לחבר את השנאי רק לשקע תקין.

• אין להשתמש בכבל מאריך.
• בעת ניתוק השנאי מהחשמל יש לאחוז בספק (ולא בחוט) ע”מ למנוע נזק לכבל.

• יש לנתב את כבל השנאי כך שלא יהווה מכשול- אסוף חוטי כבלים חופשיים.
• אין להחליף את תקעי השנאי או את הכבל.

 * יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש 
• אין להשאיר את השנאי מחובר לחשמל כאשר אינו מחובר ליחידת התינוק

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות:
אין לחשוף את הסוללות למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש, אש גלויה (נרות וסיגריות).

*שימו לב: המגבלות הבאות נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות לתקשורת
רדיו באזורי מגורים. עם זאת, אין ערובה לכך כי הפרעות לא תתרחשנה גם כאשר
עוקבים במדויק אחר ההוראות. אם נגרמת הפרעה בקליטת רדיו או טלוויזיה, ניתן

לנסות ולתקן את ההפרעה על ידי כמה מהפעולות הבאות:
•כוונו מחדש את אנטנת הטלוויזיה או הרדיו.

• הרחיקו בין האינטרקום לבין הציוד לו הוא מפריע.
• מומלץ לחבר את האינטרקום לשקע נפרד בכדי להימנע מהפרעות תקשורת.

• התייעצו עם טכנאי מוסמך לקבלת עזרה.

הוראות בטיחות
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במידה והתגלתה תקלה במכשיר ויש צורך בתיקונו, יש לפנות לשירות הלקוחות
של חברת הייסנס בטלפון 03-9564622. 

בשום מקרה אין לפרק את המכשיר ולנסות לתקנו באופן עצמאי.



תודה שבחרתם לרכוש אינטרקום של חברת הייסנס, האינטרקום משלב בתוכו את הטכנולוגיה 
המתקדמת ביותר בתחום.

תכולת האריזה:
יחידת הורים 

2 סוללות נטענות ליחידת ההורים.
תושבת טעינה ליחידת ההורים.

יחידת תינוק 
שנאי ליחידת התינוק

יחידת הורים:
הערה: תופסן החגורה (1) ותושבת הסוללות (2) מסופקות כאשר אינן מחוברות למכשיר,

בהתקנה ראשונה ניתן לעבור ישירות לשלב 3.
1. הסר את תופסן החגורה (1) על ידי משיכתו קלות כלפי מטה (ראה איור)

2. הסר את מכסה תושבת הסוללות (2) על ידי משיכתו קלות כלפי מטה (ראה איור)
3. הכנס את שתי הסוללות הנטענות, המסופקות, לפי הסימון המקובל ( + - ) 

חשוב! יש לוודא כי הסוללות הוכנסו לתושבת הסוללות כנדרש. וסגור את מכסה תושבת הסוללות (2)
4. החזר את תופסן החגורה (1) למקומו.

5. הכנס את תקע שנאי תושבת הטעינה לשקע קיר תקין.
6. הדלק את יחידת ההורים – המתן כ-15 שניות מרגע ההדלקה והכנס את יחידת ההורים 

לתושבת הטעינה (כ- 16 שעות לטעינה מלאה בהתקנה ראשונה).
אזהרה:

אין להשתמש ביחידת ההורים בסוללות לא נטענות , אלא רק בסוללות הנטענות המסופקות!
הערה:

בשימוש ראשון או לאחר אחסנה ארוכה, נדרש להטעין את הסוללות כ- 16 שעות לפני השימוש. 
כמו כן, יחידת ההורים אינה נדלקת כאשר אין בתוכה סוללות, גם אם היא מחוברת לתושבת הטעינה.

התקנה

תופסן החגורה(1)

3תושבת הסוללות(2)



הפעלה

יחידת התינוק:
1. חבר את השנאי ליחידת התינוק במקום המיועד (7) ואת תקע השנאי לשקע קיר תקין.

אזהרה:
השתמש רק בשנאי המסופק, שימוש בשנאי אחר יכול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר. 

כמו כן, אין לעשות שימוש בשנאי מחוץ לבית.
2. לחץ על מתג ההדלקה (3) ומקם את היחידה במרחק של מטר וחצי לפחות ממיטת התינוק 

על מצע שטוח ויציב. 
אין למקם את יחידת התינוק בתוך מיטת התינוק וודא כי חוטים עודפים מהשנאי אינם 

בהישג ידם של ילדים\ תינוקות. 

יחידת התינוק  
1. מתג הפעלה\ כיבוי (3) יחידת התינוק.

   הדלקת היחידה נעשית על ידי לחיצה קצרה על המתג.
   כיבוי היחידה נעשה על ידי לחיצה ארוכה (3 שניות) על המתג.

2. מנורת לילה (4) 
3. מיקרופון (5) : קולט את הקולות בחדר התינוק ומעביר אותם ליחידת ההורים.

4. איתור היחידה הניידת (6) – לחיצה ארוכה (3 שניות) תפעיל צפצוף ביחידת ההורים,
   מיועד לאתר את יחידת ההורים במידה ואינה נמצאת (בדומה לאיתור טלפון אלחוטי).

   לאחר איתור יחידת ההורים, לחיצה על כל אחד מכפתוריה יפסיק את הצפצוף.
5. חיבור DC7V     - מיועד לחיבור השנאי ליחידה.

יחידת ההורים:
6. תופסן חגורה (1)

7. כיסוי תושבת הסוללות (2). לשימוש רק עם סוללות נטענות (מסופקות)
8. נורית הפעלה (13)

   מצב סוללה/טעינה (13)
9. נורית לחיווי עוצמת הקול הנשמע (8).
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10. לחצני ווליום (9)
11. נורת תקשורת (10)

    נורה ירוקה קבועה מצביעה על תקשורת תקינה עם יחידת התינוק.
    נורה ירוקה מהבהבת מצביעה על העדר תקשורת בין היחידות .

12. כפתור הפעלה\ כיבוי (12)
    לחיצה ארוכה (3 שניות) מכבה/ מדליקה את היחידה.

13. רמקול המשמיע את קול התינוק מיחידת התינוק ביחידת ההורים (11)

לאחר סיום הליך ההפעלה, ניתן יהיה לשמוע ולראות (באמצעות הבהוב נורה ירוקה) (8) את 
הקול המושמע בחדר התינוק באמצעות יחידת ההורים.

הדלקה:
לחץ על לחצן ההפעלה\ כיבוי ביחידת ההורים (12) והתינוק (3) והמתן  כ- 15 שניות עד ליצירת 

קשר בין היחידות  ורק לאחר מכן החזר את יחידת ההורים לתושבת הטעינה.

הערה: אם אין תקשורת בין יחידת ההורים ליחידת התינוק, הנורה הירוקה (10) ביחידת ההורים 
תהבהב. נדרש לבחון את התקלה לפי המפורט בעמוד 6-7 "טיפול בתופעות".

עוצמת שמע ביחידת ההורים:
כוון את עוצמת הקול ביחידת ההורים על ידי שימוש במתגים (9) מומלץ לעשות זאת כאשר 

ישנו קול מחדר התינוק, הנקלט ביחידת ההורים והמאפשר לך להחליט מהי עוצמת הקול 
המתאימה עבורך. 

מצב טעינת הסוללה ביחידת ההורים:
יחידת ההורים יכולה לעבוד עד כ-10 שעות כאשר אינה נמצאת בתושבת הטעינה, ובתנאי 

שהסוללות ביחידת ההורים טעונות במלואן.
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טיפול בתופעות חריגות

כאשר הסוללות ביחידת ההורים תתרוקנה ותידרש טעינה מחודשת שלהן, תופיע התראה 
קולית (צפצופים) והתראה חזותית (הבהוב) של הנורה האדומה כאשר היא אינה ב

תושבת הטעינה. טעינת הסוללה תעשה באמצעות תושבת הטעינה. יחידת ההורים תמשיך 
לפעול כסדרה בעת טעינתה בתושבת הטעינה. הסוללה תהיה טעונה במלואה כאשר יחידת 

ההורים ממוקמת בתושבת הטעינה והנורה האדומה לא מהבהבת.
מנורת לילה ביחידת התינוק (4):

נורה היוצרת אור עדין מאוד ליצירת אווירה מרגיעה בחדר התינוק.

בעיה
 

הנורה האדומה ביחידת ההורים איננה 
נדלקת כאשר מחברים את המתח

הנורה הירוקה ביחידת ההורים 
מהבהבת ולא נשמע קול (10)

 
קול התינוק אינו נשמע אך יש חיווי 

ויזואלי (8) ביחידת ההורים על קליטת 
קול (נורה  מהבהבת)                                       

הנורה האדומה ביחידת ההורים 
מהבהבת כאשר היא אינה בתושבת 

הטעינה (13)

אין תקשורת בין יחידת ההורים ליחידת 
התינוק  

פתרון   
 

1. בדוק שהחיבור לחשמל מבוצע כהלכה.
 2. וודא שקיימות סוללות ביחידת ההורים.

1. ייתכן ויצאת מטווח הקליטה האפשרי בין 
היחידות, קרב בין היחידות והמתן 15 שניות על 

מנת שהיחידות יחדשו את התקשורת בניהן.
2. נדרש לבצע אתחול לשתי היחידות על ידי 

כיבוי שתיהן והדלקתן.
3. יחידת התינוק כבויה, יש להדליק את יחידת התינוק.

וודא כי עוצמת הקול של יחידת ההורים אינה על מצב 
"השתק"                                          

הסוללות התרוקנו - הטען את יחידת ההורים על ידי 
הנחת יחידת ההורים בתושבת הטעינה. (מומלץ עד 

לטעינה מלאה)

1. יחידת ההורים אינה דולקת – הדלק את יחידת ההורים.
2. יחידת התינוק מנותקת או לא דולקת – חבר את 

יחידת התינוק לשנאי והדלק אותה.
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מפרט טכני

בעיה

 
 

צפצוף חזק ישמע מיחידת ההורים 
(פידבק)

פתרון  

3. אין התאמה בין יחידת ההורים ליחידת התינוק. על 
מנת לחדש את התקשורת פעל לפי סדר הפעולות 

הבא:
• נתק את הסוללה ביחידת ההורים.
• נתק את המטען מיחידת התינוק.

• לחץ על כפתור ההפעלה (3) ביחידת התינוק וחבר 
את השנאי כאשר הנך עדיין לוחץ על כפתור 

ההפעלה והמתן עד שנורת הלילה תהבהב ואז שחרר 
את הלחיצה.

• בתוך 3 שניות, לחץ והשאר לחוץ את לחצן מאתר 
יחידת ההורים (6) עד אשר נורת הלילה תהבהב 

באיטיות ואז שחרר את הלחיצה.
• כעת יחידת התינוק נמצאת במצב חיפוש יחידת 

ההורים.
• בתוך 30 שניות, הדלק את יחידת ההורים (12) 
והמשך ללחוץ על כפתור ההפעלה, הכנס את 

הסוללות והמשך להחזיק עד שנורת ההפעלה (30) 
ונורת הקול יהבהבו (8)

• שחרר את כפתור ההפעלה והמתן עד שההבהובים 
ביחידת התינוק וההורים יפסקו (עד 30 שניות).

• בסוף התהליך, יחידות התינוק וההורים יתקשרו ביניהן.
 

נובע מקרבה של יחידת ההורים ליחידת התינוק - 
נדרש להרחיק ביניהן

7

DECT - טכנולוגית שידור
- טווח – בשטח פתוח עד 300 מטר, בשטח בנוי הטווח מתקצר.

100-240VAC 50/60Hz -שנאי יחידת תינוק: כניסה -
7V DC , 420mA – יציאה                              

100-240VAC 50/60Hz -שנאי יחידת ההורים: כניסה -
7V DC , 420mA - יציאה                             

- סוללות יחידת ההורים : 2 סוללות 1.2V, 450mAh NI-MH AAA נטענות בלבד!!!
- מספר שעות עבודת יחידת ההורים ללא חיבור לחשמל – עד 10 שעות . 

המדריך נכתב בלשון זכר ,אך מיועד לשני המינים 
Baby intercom SC-110

Hisense monitor
אישור משרד התקשורת – 51-37050

Marketed by:
Hisense LTD

www.hisense.co.il
03-9564622

V.1.INT(SC110).HEB.06.13
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1.  תעודה זו מקנה אחריות טכנית בלבד על מכשיר האינטרקום הדיגיטלי לתינוק SC-110, ואין 
לחברת הייסנס בע”מ כל אחריות על אופן השימוש במכשיר או על מידת יעילותו בשמירה על 

התינוק או בכל שימוש אחר בו יעשה הלקוח.

2. האחריות על המוצר תהיה מוגבלת לעלות תיקון המוצר, וחלקים יוחלפו בו על פי שיקול 
דעתה הבלעדי של חברת הייסנס בע”מ.

3.  המכשיר יוצר מתוך כוונה לצמצם התקלות למינימום האפשרי. עם זאת, אפשרות לתקלה 
טכנית אפשרית.

4.  האחריות הינה לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה, עפ”י הפרטים אשר ימולאו בתעודה זו 
בצירוף חשבונית רכישה.

5.  במשך תקופת האחריות יבוצע הטיפול בתקלה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת 
הייסנס בע”מ. מימוש האחריות לשם תיקון או החלפה יבוצע במעבדות החברה בכתובת:

הייסנס בע”מ, משה בקר 23 ראשל”צ.
שירות הלקוחות פעיל:

בין השעות 8:00-15:30 , במספר הטלפון  03-9564622
ובין השעות 15:30-21:00, במספר הטלפון 052-4563855

6.  האחריות הינה תקפה אלא אם בוצע שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות, או ניזוק 
מכאנית, או נשבר או נטבל בנוזל, או בוצע בו נסיון לתיקון ע”י מי שאינו הוסמך על ידינו, או ניזוק 

כתוצאה מדליפת סוללות. 

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בגין תיקון או החלפת חלקים, זאת באם 
השימוש במוצר לא היה על פי ההוראות הנ”ל.

8.  האחריות הינה בתוקף כאשר כל הפרטים הרשומים מטה הינם מלאים ובצירוף חשבונית הקניה.

אנא שמרו תעודה זו והציגו אותה במידה ותזדקקו לשירות היצרן.

 תאריך ומקום הקניה                                            
 

 שם המוכר וחתימתו                                             

פרטי הקונה                                                        

 

תעודת אחריות



www.hisense.co.il


