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Introduction

Dear customer!
Thank you for placing trust in us and choosing Lionelo Care.
We provide you with a product perfect for everyday use thanks to the use of high-quality materials 
and modern solutions.
We are sure that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care.
Before you use the product, please read this manual carefully.
Should you have any remarks or reservations concerning the product, please contact us:

pomoctechniczna@lionelo.com

IMPORTANT INFORMATION

NOTE
Please read this manual before you use the device for the first time to see all its functions and use  
it in accordance with intended use.

1. Only adults are allowed to install the device. Keep the device out of reach of children.
2. This device is not a toy. Do not let children play with it.
3. This product does not serve to replace adult supervision.
4. Do not place a baby unit or cables in the baby’s cot or within its reach (at least 1 meter  

of distance must be kept) because the child may get injured or be strangled!
5. Do not use the product near water or sources of heat.
6. Use feeder cables supplied only.
7. Make sure plug contacts and cables do not contact sharp or metal items.

How to use

Step 1: Connect power adapter to baby unit, select the channel A or B by switching the key.
Step 2: Put the parent unit at least 1 meter away from baby unit, connect power supply adapter  
to parent unit. Select the same channel as baby unit.

You can use AAA batteries or rechargeable batteries. The device will work as charger with rechargeable 
batteries connected to power supply. Batteries are not included.

WARNING:
To prevent strangulation with the power cord, always keep the baby unit and the power cord out  
of baby’s reach, at least 1metre away. Do not use extension cords. 
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Overview of parent unit
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3

1. Power / sound light
• Green light indicates powered on
• Flashing indicates sound received.
• Red light indicates low battery

2. Volume adjust
• Turn upwards to increase speaker volume.
• Turn downwards to decrease speaker volume

3. Channel/ Power switch
• Middle position means OFF.
• A/B channel position means ON and active channel.
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Overview of baby unit
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1. Nightlife
• Nightlight is on by pressing night control button.

2. Power light
• It is green when baby unit is powered on.

3. Channel/power
• Middle position means OFF.
• A/B channel position means ON and active channel.

4. Nightlight button
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When power of parent unit is supplied by batteries, it turns red while battery voltage is below 3.3V.
Only if the sound exceeds 50dB, the baby unit can start operation and transmit sound.  
Automatic squelch function to prevent parent from interference noise.
Both Parent unit and baby unit are with charge function.

Charge indication:
Charging under ON status: the power light is red and green.
Charging under OFF status: the power light is red.

This product is intended as an support. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision 
and not intended for use as a medical monitor.

Please do not use other power adapters which may not fit this product configuration.
Please do not expose the baby monitor to extreme cold, heat, wet or direct sunlight.

Make sure the baby unit and the adapter cord are always out of reach of the baby at least 1 meter  
to avoid a possible strangulation hazard.

Never cover the baby unit nor parent unit with anything such as towel or blanket.

While cleaning the devices make sure it is in OFF mode.

Problem Possible cause Solution
Power indicator 
light not working

• Not switched on
• Power not getting to the unit
• Low batteries

• Turn on the unit
• Make sure the units are 

connected to the power supply
• Replace the batteries

Power light 
flashing

• Not connected well
• Batteries low

• Make sure connection is well

Parent unit 
makes loud 
noises

• Units are too close together
• Volume on parent unit may be too high

• Move parent unit away from 
baby unit

• Lower the volume

Weak sound or 
mute coming 
from parent unit

• Volume on parent
• unit is set too low or muted

• Increase the volume

No connection 
between units

• Units may be too far from each other
• Units are set to different channels

• Move parent unit closer to baby unit
• Set channel the same on both units

Pictures are for reference only. The real design of products may differ from pictures presented.
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Wprowadzenie

Drogi Kliencie!
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Lionelo Care.
Oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania dzięki wykorzystaniu  wysokiej 
jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania.
Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

pomoctechniczna@lionelo.com

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA
Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać 
się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

1. Do montażu upoważnione są wyłącznie osoby dorosłe. Urządzenie należy trzymać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci się nim bawiły.
3. Niniejszy produkt nie zastępuję nadzoru osoby dorosłej nad dzieckiem.
4. Nie umieszczaj nadajnika lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu. 

 (min. 1 metr odległości), ponieważ istnieje ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka!
5. Nie korzystaj z produktu w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
6. Korzystaj wyłącznie z zasilaczy dostarczonych w zestawie.
7. Unikaj kontaktu styków wtyczki oraz przewodów z przedmiotami ostrymi lub metalowymi. 

Instrukcja obsługi

Krok 1: Podłącz zasilacz do urządzenia znajdującego się w pokoju dziecka (zwanego dalej nadajnikiem) 
i wybierz kanał A lub B, przesuwając przycisk Włącznika do odpowiedniej pozycji.
Krok 2: Umieść urządzenie rodziców (zwane dalej odbiornikiem) w odległości przynajmniej jednego 
metra od nadajnika, a następnie podłącz do niego zasilacz. Wybierz ten sam kanał, co w przypadku 
nadajnika.

Do zasilania urządzenia można również użyć baterii typu AAA lub akumulatorków. Baterie nie  
są dołączone do zestawu.

UWAGA:
Aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia przewodem zasilania, należy zawsze umieszczać nadajnik 
oraz przewód poza zasięgiem dziecka. Nie należy używać przedłużaczy.
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Podstawowe informacje o urządzeniu rodziców (odbiorniku)

1
3

1. Kontrolka zasilania/dźwięku
• Gdy dioda świeci zielonym światłem, oznacza to, że urządzenie jest włączone.
• Mruganie diody sygnalizuje dźwięk w pobliżu nadajnika.
• Dioda świecąca czerwonym światłem sygnalizuje niski poziom energii baterii.

2. Potencjometr głośności
• Przekręć w górę, aby zwiększyć siłę głosu.
• Przekręć w dół, aby zmniejszyć siłę głosu.

3. Przycisk wyboru kanału/Włącznik
• Gdy przycisk znajduje się w pozycji środkowej urządzenie jest wyłączone.
• W pozycji A/B urządzenie jest włączone, a litera oznacza aktywny kanał.

2
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Overview of baby unit

1

2
3
4

1. Czuwanie
• Aby włączyć funkcję czuwania, naciśnij przycisk czuwania.

2. Kontrolka włącznika
• Gdy dioda świeci zielonym światłem, oznacza to, że nadajnik jest włączony.

3. Przycisk wyboru kanału/Włącznik
• Gdy przycisk znajduje się w pozycji środkowej urządzenie jest wyłączone.

4. W pozycji A/B urządzenie jest włączone, a litera oznacza aktywny kanał.
5. Przycisk funkcji czuwania
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Gdy odbiornik zasilany jest za pomocą baterii, a napięcie spadnie poniżej 3.3V, wskaźnik zasilania świeci 
czerwonym światłem informując o konieczności ich wymiany.
Nadajnik włącza się dopiero wówczas, gdy nadajnik wykryje dźwięk o głośności większej niż 50dB.  
Dźwięk ten jest następnie przekazywany do odbiornika. Nadajnik wyposażony jest w funkcję redukcji 
szumów, dzięki czemu rodziców nie budzą dobiegające z głośników zakłócenia sygnału.

Funkcją niniejszego produktu jest pomoc w opiece nad dzieckiem. Nie może on jednak zastąpić 
odpowiedzialnego i właściwego nadzoru osób dorosłych, jak również nie powinien być wykorzystywany 
jako urządzenie monitoringu medycznego.

Do zasilania produktu nie należy używać zasilaczy innych niż dedykowane przez producenta.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci ani bezpośredniego 
światła słonecznego.

Upewnij się, że nadajnik wraz z przewodem zasilającym umieszczone są w odległości przynajmniej jednego 
metra od dziecka, tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia.

Aby zapewnić cyrkulację powietrza w urządzeniach nie należy nigdy przykrywać odbiornika ani nadajnika.

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Dioda zasilania 
nie świeci

• Urządzenie nie jest włączone
• Brak zasilania
• Niski poziom energii baterii

• Włącz urządzenie
• Upewnij się, że urządzenia są 

podłączone do zasilania
• Wymień baterie

Dioda zasilania 
mruga

• Brak prawidłowego połączenia
• Poziom energii baterii jest zbyt niski

• Upewnij się, że przewody 
zasilania są podłączone 
prawidłowo

Odbiornik emituje 
głośne dźwięki 
zakłóceń

• Odbiornik i nadajnik są umieszczone 
zbyt blisko siebie

• Poziom głośności odbiornika jest zbyt duży

• Zwiększ odległość pomiędzy 
odbiornikiem a nadajnikiem

• Zmniejsz poziom głośności

Odbiornik nie 
emituje sygnału 
dźwiękowego lub 
jest on zbyt cichy

• Poziom głośności odbiornika • Zwiększ poziom głośności

Brak połączenia 
pomiędzy 
odbiornikiem  
a nadajnikiem

• Urządzenia są umieszczone zbyt 
daleko od siebie

• Kanał odbiornika różni się od kanału 
nadajnika

• Zmniejsz odległość pomiędzy 
odbiornikiem a nadajnikiem

• Wybierz ten sam kanał w obu 
urządzeniach.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na 
zdjęciach.
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WARRANTY CARD
KARTA GWARANCYJNA

 
Model: …………………………..

SN: ………………………….......
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Warranty conditions:

1. The Lionelobrand with its registered office at A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland guarantees  
that the equipment is operational in accordance with the technical-operating conditions described  
in the manual.

2. The warranty is granted for a 24 months period from the date of sale. If the Buyer is a company  
(VAT invoice), the warranty is granted for a 12-month period.

3. The warranty is valid in the country of purchase.
4. Revealed manufacturing defects shall be removed during the warranty period free of charge  

by the Authorised Manufacturer Service.
5. Any defects or damages discovered and reported within the warranty period will be removed free  

of charge within 21 working days, but in justifiable cases (for instance, spare parts must be brought from 
abroad) this period may be extended by another 30 days.

6. Any defects or damages to the equipment should be reported and delivered to the service site 
immediately after being revealed.

7. Warranty for LCD displays, touch screens, and batteries is 6 months from the date of purchase. In case 
of displays of a diagonal ranging from 2.5” to 10.1”, the presence of up to 3 incorrect pixels (white, black, 
green, red or blue) is acceptable.

8. Accessories included with the devices (e.g. Chargers, remote controls, keyboards, mice, earphones, cables) 
are under 3 month warranty from the date of purchase.

9. In case of an unjustified complaint (complaint of efficient equipment or the mechanically damaged one), 
the person who reports the complaint will be charged for transportation cost.

10. The customer is entitled to replacement of the equipment to another with the same or similar 
specifications if the service determines that the removal of defects is not possible.

11. The service is not responsible for any loss of data.
12. The warranty will be respected only if the customer attaches (to the faulty device) a damage description, 

all of the accessories received  
at the moment of the equipment purchase, and proof of purchase containing the date of sale.

13. The warranty does not cover: mechanical, electrical, thermal or intentional damages and defects caused 
by them, as well as any defects  
and disadvantages arising from the use of the device that do not affect its proper operation, damages 
resulted from improper usage or non-compliance of the instructions described in the manual. This also 
applies to signal fading due to the distance from the transmitter, poor antenna installation and damages 
of the equipment, due to fact, that it has not been delivered to the service in a safe container. 

14. The Service may refuse to repair products in case of damage to the warranty seal or any traces  
of unauthorised repair.

15. If the fault is not covered by the manufacturer’s warranty, paid repair may be offered by the Service.
16. All reclaimed items are checked by the Authorised Service for correct operation.
17. Neither BrandLine Group Sp. z o. o. nor the Authorised Service is responsible for any damages or losses 

arising from the inability to use the device being repaired.
18. The equipment that has not been collected from the service site within 3 months can be charged with 

storage cost appropriate to the storage time.
19.  Delivery of the equipment which is incomplete or lacks of proper packaging, is equivalent to the failure 

of the warranty conditions by the Buyer, and it can provide a basis to refusal of the repair or extension  
of the repair period.

20. In case of sending a product for repair, when no defect is found, the expenses for the expert assessment 
shall be fully borne by the consumer.

21. If a product (sent for repair) works properly, and the reason of its invalid operation is a low battery,  
the consumer shall bear the cost of the expert assessment.

22. The product warranty shall not exclude, limit or suspend the Customer rights resulting from the 
guarantee.



Warranty conditions:

1. Marka Lionelo z siedzibą w Poznaniu przy ul . A. Kręglewskiego 1, gwarantuje sprawne działanie sprzętu 
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.  
W przypadku zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest  
na okres 12 miesięcy.

3. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.
4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.
5. W przypadku zakupu towaru przez Internet, Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia 

reklamacji przez stronę internetową www.lionelo.com i dostarczenia uszkodzonego sprzętu do 
Autoryzowanego Serwisu Producenta na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i 
dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest 
udzielana w miejscu złożenia reklamacji.

6. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte 
bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części 
zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone, a wadliwy sprzęt dostarczony do serwisu, 
niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

8. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD, ekranów dotykowych oraz akumulatorów wynosi 6 miesięcy od daty 
zakupu. W wyświetlaczach od 2,5” do 10,1” dopuszczalne jest występowanie do 3 błędnych pikseli (białe, 
czarne, zielone, czerwone, niebieskie).

9. Gwarancja dla akcesoriów dołączonych do urządzeń (np. ładowarki, piloty, klawiatury, myszki, słuchawki, 
przewody) wynosi 3 miesiące od daty zakupu.

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja sprzętu sprawnego lub uszkodzonego 
mechanicznie) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.

11. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry 
techniczne w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
13. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia opisu 

uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz dowodu 
zakupu zawierającego datę sprzedaży.

14. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne i ingerencję cieczy lub celowe 
uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, usterki oraz wady wizualne powstałe wskutek użytkowania, 
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, usterki 
niemające wpływu na prawidłową pracę urządzenia, zaniki sygnału spowodowane odległością  
od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową oraz uszkodzenia sprzętu, który nie został 
dostarczony do serwisu w bezpiecznym opakowaniu.

15. Serwis może nie wykonać naprawy usterek w przypadku uszkodzeń plomby gwarancyjnej i śladów 
nieautoryzowanej naprawy.

16. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie 
usługi odpłatnej.

17. Każdy reklamowany sprzęt Autoryzowany Serwis sprawdza pod względem poprawności działania.
18. BrandLine Group Sp. z o. o. i Autoryzowany Serwis nie odpowiadają za szkody  

i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego  
w naprawie.

19. Nieodebranie sprzętu z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować naliczeniem kosztów 
magazynowania urządzenia do czasu odbioru.

20. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczny  
z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji  
i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub przedłużenia okresu naprawy.

21. W przypadku odesłania produktu na naprawę serwisową, gdzie nie stwierdzono usterki, konsument 
będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).

22. W sytuacji, gdy produkt odesłany na serwis jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była 
rozładowana bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.

23. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  
z rękojmi.



 
 

 
Lionelo Service – Support 

 
List of Authorized Service Centers: 

Lista autoryzowanych centrów serwisowych: 
 

lionelo.com/en/service 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki! 
 
 
 
 

 
Croatia 

Uvoznik: Viva-net d.o.o. 
A.T. Mimare 8 




