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A CSOMAG TARTALMA:
 – Szülő egység (kijelzővel) + hálózati adapter
 – Gyermek egység (kamerával) + hálózati adapter
 – Felhasználói kézikönyv

GYERMEK EGYSÉG FELÉPÍTÉSE:
1. Fényérzékelő
2. Kamera objektív
3. Tápfeszültséget jelző kék LED
4. Mikrofon
5. Éjjellátó infravörös LED
6. Ki- és bekapcsoló gomb
7. Hálózati adapter csatlakozó
8. Hőérzékelő
9. Reset gomb – eszköz párosítás
10. Hangszóró

SZÜLŐ EGYSÉG FELÉPÍTÉSE:
1. Ki- és bekapcsológomb
2. Töltő csatlakozó
3. LCD kijelző
4. Mikrofon
5. Bekapcsolt állapotot jelző kék LED
6.  Csatlakoztatott kamerát jelző piros LED
7.  VOX mód ki- és  

bekapcsolása
8.  Altatódal ki- és  

bekapcsolása
9.  PTT gomb (nyomd-hogy- 

beszélj)
10. Hangszóró
11. OK / Menü gomb
12. Visszalépés gomb
13. Hangerő növelése
14. Hangerő csökkentése
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A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE:
A) Gyermek egység (kamera)
1. Csatlakoztassa az adaptert az eszköz hálózati adapter csatlakozójához, és a hálózathoz.
2. Állítsa a ki- és bekapcsoló gombot „ON” állásba.
3. A kék LED felvillanása jelzi, a kamera üzemkész állapotát.

Megjegyzés: A gyermek egység állandó áramforrást igényel.

B) Szülő egység (kielző)
1. Csatlakoztassa az adaptert az eszköz hálózati adapter csatlakozójához, és a hálózathoz.
2. A kék LED felvillanása jelzi, az akkumulátor töltését.
3. Nyomja meg az “ON / Menü” gombot a kijelző bekapcsolásához.

Megjegyzés: Az optimális akkumulátor kapacitás, és élettartam elérésének érdekében, 
első használat előtt töltse fel teljesen az eszköz akkumulátorát.
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BEÁLLÍTÁSOK, ÉS FUNKCIÓK:
 –  A bekapcsolt, és hatókörön belül elhelyezett gyermek és a szülő eszközök között valós 
idejű videókapcsolat jön létre, ami a szülő eszközön tekinthető meg.

 –  A kamera elhelyezését követően állítsa be az objektívet úgy, hogy a szülő egységen lá-
tott kép éles legyen.

Megjegyzés: A gyermek eszköz telepítésekor ügyeljen arra, hogy azt a gyermek ne érhesse 
el. Ha a szülő egységen látható képen interferenciát tapasztal, akkor ellenőrizze, hogy az 
eszközök ne legyenek más, rádiófrekvenciát kibocsájtó elektronikai eszközök közelében.

Kijelzőn megjelenő ikonok
1. Jelerősség ikon
2. Gyermekszoba hőmérséklet ikon*
3.  Altatódal ikon (a kijelző melletti hangerő 

gombokkal állíthatja be a kívánt hangerőt)
4. VOX funkció állapotjeltő ikon
5. Ébresztés ikon
6. Akkumulátor töltöttségi ikon
7.  Mikrofon állapotjelző ikon (nyomd-hogy- 

beszélj)
8. Dátum, és idő

Megjegyzés: *A baba monitor hőmérője nem hitelesített, a hőmérséklet adatokat csak 
iránymutató információként kezelje.

Hatósugár
Ha a szülő és gyermek egységek közötti távolság túl nagy, akkor a két eszköz közti kapc-
solat nem lesz folytonos, ami a kép és a hang szakadozottságát okozhatja. Ha a két eszköz 
közti távolság túl nagy, akkor az eszközök közötti kapcsolat megszakad, és a kijelzőn feke-
te háttérrel, a „Connecting…” üzenet látszik. Ekkor a szülő egység megpróbál újra csatla-
kozni a gyermek egységhez.

Megjegyzés: Ha a két eszköz hatókörön belül sem tud csatlakozni egymáshoz, akkor ismé-
telje meg a párosítási folyamatot, a „Kamera – Párosítás” bekezdés alapján.
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MENÜ:
 –  Nyomja meg az „OK / Menü” gombot a 
szülő egységen a menü megnyitásához. A 
menüpontok között, a fel, és le iránygombok-
kal válthat. A „Vissza” gombbal léphet vissza 
egy menüszintet. 

 – A menüben 6 ikont talál:

1. Kamera – Párosítás*
2. Ébresztés – Ébresztési beállítások
3. Beállítások – Alapvető beállítások
4. VOX – VOX mód beállítások
5. Nyelv – Nyelvi beállítások
6. Rendszer információk

Megjegyzés: *Ha már elvégezte a gyermek és szülő eszközök párosítását, akkor ezt a 
folyamatot nem kell megismételnie. A funkciót akkor használja ha újra szeretné párosí-
tani az eszközöket, például jelvesztést követően.

• 1 – Camera – Párosítás
Az eszközök újra párosításához nyomja meg az 
„OK / Menü” gombot kétszer. Nyomja meg, és 
tartsa lenyomva a gyermek egységen található 
„Reset” gombot. Sikeres párosítást követően, a 
„Register Successful” üzenet jelenik meg a kijel- 
zőn.

• 2 – Alarm – Ébresztési beállítások
Nyomja meg a „PTT” gombot (mikrofon szimbó-
lum) a kurzor mozgatásához. Válassza ki a fel és 
le iránygombokkal a kívánt értéket, majd nyomja 
meg az „OK” gombot az ébresztési idő beállítá-
sához. 

• 3 – Settings – Alapvető beállítások
Itt végezheti el a dátum és idő, dátum és időfor-
mátum, hőmérséklet mértékegység, frekvencia, 
és az LCD háttérvilágítás beállításokat. Nyomja 
meg a „PTT” gombot (mikrofon szimbólum) a 
menübe történő belépéshez.
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• 4 – VOX – VOX mód beállítások
Itt kapcsolhatja ki és be a VOX módot, és állíthatja be annak érzékenységét. A VOX mód 
bekapcsolását követően, az eszköz energiatakarékos készenléti állapotba kapcsol, amíg 
az eszköz környezetében a hangerő a beállított küszöbérték alatt van. A funkció kiválóan 
alkalmas éjszakai gyermekfelügyelethez. A kamera és a mikrofon automatikusan vissza-
kapcsol, ha gyermeke felsír, vagy bármilyen egyéb zajt észlel az eszköz, így Ön azonnal 
látni, és hallani fogja, hogy gyermeke mit csinál. A VOX mód érzékenységét a funkció hasz-
nálata előtt be kell állítani.

• 5 – Languages – Nyelvi beállítások
Itt állíthatja be az eszköz menüjének nyelvét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:
 – Működési frekvencia: 2.4 GHz 
 – Működési hőmérséklet: -10 ~ 45°C
 – Működési páratartalom: <85%
 – Hatótávolság: akár 300 méter (nyílt területen)

Kijelző: 
 – LCD kijelző mérete: 3.2” TFT LCD
 – LCD kijelző felbontása: 320×240@20fps
 – Akkumulátor: Li-Polymer 750 mAh
 – Méretek: 120 × 70 × 17 mm

Kamera:
 – Képérzékelő: 0.3 MP CMOS
 – Éjjellátó maximális távolsága: 5 méter
 – Fény- és hőmérsékletérzékelő
 – Méretek: 67 × 106 × 25 mm

AZ ESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA:
1. Olvassa el a mellékelt felhasználói kézikönyvet.
2.  A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem 

vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.


