
HU  Kamerás bébiőr 

Használati útmutató 

 

 

 

 



Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Most már láthatja és hallhatja, ahogy a baba alszik a másik 

szobában, vagy figyelheti az idősebb gyermekeket a játszószobában. 

Mielőtt elkezdi használni a bébiőrt javasoljuk, hogy helyezze be és teljesen töltse fel az elemet az 

szülői egységben, ha leválasztja a hálózati tápfeszültségről, hogy azt egy másik helyre vigye. Kérjük, 

olvassa el a biztonsági utasításokat az egységek telepítése előtt. 

Tartozékok: 

1db szülői egység hálózati adapter 

1db babaegység 

2db hálózati adapter 

 

1. LCD kijelző 

2. Jelző LED 

3. LED-es jelzőfény 

4. Menü gomb /zene lejátszó vezérlőgomb 

5. Bekapcsoló gomb 

6. Hangerő - gomb / le gomb (menüben) 

7. Hangerő + gomb / fel gomb (menüben) 

8. AV gomb 

9. Mikrofon 

10. Hangszóró 

11. Hálózati adapter csatlakozója 



 

1. Fényérzékelő 

2. Infravörös LED-ek 

3. Kamera lencse 

4. Áramvezetés 

5. Mikrofon 

6. Hangszóró 

7. Csavar 

8. Hőmérséklet szenzor 

9. Hálózati adapter csatlakozója 

A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások 

 A készülék használatakor mindig be kell tartani néhány alapvető, elővigyázatossági szabályt, ami 

véd tűz keletkezése, áramütés és sebesülések ellen. Különösen: Tartson be minden utasítást és 

ajánlást, ami a terméken található! 

 Használat előtt a terméket egy felnőttnek fel kell készítenie üzemelésre. Az itt leírt termék 

kizárólag segéd funkciót tölt be. Nem helyettesíti, hogy egy felelősségteljes felnőtt felügyeljen a 

gyermekre, és nem szabad ilyen gondozás helyettesítéseként használni. A termék nem 

használható életfunkciók orvosi felügyeletére. Tilos az itt leírt terméket víz, pl. kád, mosdókagyló, 

konyhai mosogató, zuhanyfülke, mosógép, medence közelében, sem nedves pincében használni.  

ÓVATOSAN! 

Kizárólag az ebben az utasításban meghatározott paraméterű akkumulátorokat szabad használni. 

A vevőkészülékben nem megfelelő típusú akkumulátorok használata robbanásveszéllyel jár. 

Kizárólag az ehhez a termékhez gyárilag mellékelt akkumulátorokat szabad használni. Kizárólag az 

ehhez a termékhez gyárilag mellékelt tápegységet szabad használni. A nem megfelelő polaritású 

vagy feszültségű hálózati tápegység komolyan károsíthatja a készüléket. 



Tilos folyékony vagy porlasztott tisztítószereket használni. A készülék ápolásához kizárólag 

enyhén megnedvesített törlőrongyot szabad használni. Az akkumulátorok cseréje előtt mindig ki 

kell húzni a hálózati vezetéket. Tilos a tápegység kábelét elvágni, hogy a dugaszt másikra lehessen 

kicserélni, mivel ez veszélyezteti a biztonságot. Úgy kell a hálózati kábelt elhelyezni, hogy ne 

feküdjön rajta semmilyen tárgy. Nem szabad olyan helyre tenni, ahol valaki ráléphet, 

megránthatja vagy elvághatja. Az itt leírt terméket kizárólag olyan feszültségforráshoz szabad 

csatlakoztatni, aminek jellemzői megegyeznek a névleges adatok címkéjén megadottakkal. Abban 

az esetben, ha nem biztos az otthoni hálózat paramétereiben, konzultálni kell az eladóval, vagy 

az elektromos energia szállítójával. Nem szabad túlterhelni az elektromos dugaszolóaljzatokat, és 

nem szabad hosszabbítót sem használni. Nem szabad ezt a készüléket borulékony asztalra, 

polcra, sem más instabil tárgyra helyezni. Nem szabad az itt leírt terméket olyan helyen 

elhelyezni, ahol nincs hatékony szellőzés. A burkolatának alján és hátsó falában található rések 

teszik lehetővé, hogy a levegő szabadon mozogjon a belsejében. Ezeket nem szabad letakarni, pl. 

azzal, hogy puha felületre, paplanra, takaróra, kanapéra vagy szőnyegre állítják, mivel ez a 

készülék túlmelegedésével fenyeget. Nem szabad ezt a terméket fűtőtest vagy forró levegőt fújó 

hősugárzó közelében vagy felette elhelyezni. Nem szabad a szellőző réseken semmilyen tárgyat 

bedugni a készülék belsejébe, mivel ezek veszélyes feszültség alatt lévő elemekkel érintkezhetnek 

vagy zárlatot okozhatnak. Tilos a terméket bármilyen folyadékkal leönteni. Nem szabad 

szétszerelni a készüléket, mivel ez növeli az áramütés veszélyét. Minden javítást erre jogosult 

szervizben kell elvégeztetni. A fedélen kívül, aminek levételét ez a használati utasítás engedélyezi 

a felhasználónak, bármilyen alkatrész kinyitása vagy leszerelése kiteszi a veszélynek, hogy 

feszültség alatt lévő alkatrészekhez ér, és más veszélyt is okozhat. A készülék helytelen 

összeszerelése akár áramütést is okozhat az ismételt használatbevételkor. Minden alkalommal, 

amikor bekapcsolják a bébiőrzőt, és amikor a készlet valamelyik darabjának helyét 

megváltoztatják, ellenőrizni kell a vett hang minőségét. Időszakonként ellenőrizni kell a bébiőrző 

összes elemét, hogy nem sérültek-e meg.  

Az elektronikus bébiőrző nyilvánosan hozzáférhető rádiófrekvenciákat használ, és tudatában kell 

lenni a veszélyeknek, amit ez a tény jelent a felhasználó magánélete számára. A készülék felvehet 

magánbeszélgetéseket, és lehetővé teheti a lehallgatásukat más elektronikus bébiőrrel, vezeték 

nélküli telefonokkal, rádiófrekvencia szkennerekkel stb. Nem szabad megengedni, hogy a 

gyermekek játszanak ezzel a termékkel. A jelen terméket nem használhatják olyan személyek 

(beleértve a gyermekeket), akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozottak, 

sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tudással és tapasztalattal, amennyiben a 

biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket, vagy nem kaptak tőle instrukciókat, hogyan 

kell a készüléket használni. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! 

Figyelmeztetések  

A terméket 10°C és 39°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Nem szabad kitenni a terméket 

extrémen alacsony vagy magas hőmérséklet hatásának. Védeni kell a közvetlen napfény ellen, és 

nem szabad közel tenni hőforrásokhoz. Tilos kitenni az akkumulátorokat túl magas 

hőmérsékletnek, többek között közvetlen napsugárzásnak, vagy tűzbe dobni őket. Az adó (a 

gyermek szobájában elhelyezett készülék), valamint annak hálózati kábele mindig olyan 

távolságban kell legyen, hogy a gyermek ne érje el, legkevesebb 1 méterre a gyermektől vagy 

annak ágyától, mivel ha eléri a kábelt, megfojthatja vele magát! Semmilyen esetben nem szabad 

az adót a gyermek ágyába vagy bölcsőjébe tenni. Nem szabad semmivel letakarni sem az 

adókészüléket, sem a vevőkészüléket, pl. törölközővel vagy pokróccal. Más működő elektronikus 

készülékek zavarhatják a bébiőr működését. Hogy ezt el lehessen kerülni, az adó és a vevő 



bébiőrt úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legtávolabb legyen a zavar lehetséges forrásától, pl. 

vezeték nélküli routertől, rádiótól, mobiltelefontól, kaputelefontól, riasztó berendezéstől, 

televíziótól, számítógéptől, konyhai berendezésektől vagy vezeték nélküli telefontól. 

Kezdő lépések: 

Babaegység 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Csatlakoztassa a tápegység kis dugóját a babaegységhez és a másik végét a hálózati aljzatba. 

Megjegyzés: csak a mellékelt tápegységet használja! 

2. A zöld LED jelzi, hogy a babaegység működik. 

 

Szülő egység:  

 

 

 

 

 

 

 

A szülői egységet használata előtt ajánlott tölteni. Ez lehetővé teszi az egység működését 

áramkimaradás esetén. 

1. Csatlakoztassa a tápegység dugóját a szülői egységhez és a másik végét a hálózati aljzatba. 

Megjegyzés: csak a mellékelt tápegységet használja! 

2. Az LCD-képernyő néhány másodperc után automatikusan bekapcsol és elindul. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig A szülő egység 

bekapcsolásához. 

 

 



Elhelyezése: 

Helyezze a babaegységet egy ideális helyre, és irányítsa a kamera objektívet a megfigyelni kívánt 

terület felé. Állítsa be a babaegységet, amíg elégedett lesz a szülői egység képével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Ne helyezze a babaegységet a babákhoz túl közel! Ha a kép vagy a hang megzavarja, próbálja meg az 

egységeket más helyre tenni és biztosítsa, hogy ne legyenek közel más elektromos berendezésekhez! 

Kamera párosítása  

A mellékelt baba egység már regisztrálva van, nem kell újból regisztrálnia, kivéve, ha a baba egység 

elveszti a kapcsolatot az anyaegységgel. 

Éjszakai látás 

A babaegység 8 nagy intenzitású infravörös jelet tartalmaz, hogy tiszta képeket kapjunk a sötétben. 

Hang lejátszó 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig, ami bekapcsolja a hang 

lejátszót, és a babaegységen keresztül hallhatja a babát. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. 

Beszélő funkció 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülőegység gombját, hogy beszéljen a gyerekkel a 

babaegység hangszóróján keresztül. A szimbólum a képernyő alján jelenik meg. 

Hangerő beállítása 

Amikor a videót lejátsza nyomja meg a gombot a hangerő csökkentéséhez vagy a hangerő 

növeléséhez. A kijelzőn az aktuális hangerő 5 másodpercig látható 

 

Az szülőegység alaphelyzetbe állítása 

Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 8 másodpercig a szülői egység újra indulásáig. 

 

 



Monitor képernyő ikonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jelerősség jelző 

2. A babaszoba hőmérséklete 

3. Hang 

4. Riasztás aktiválva 

5. Akkumulátor jelző 

6. Az AV funkció aktiválva van 

7. Dátum és idő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüpontok 

Nyomja meg a menü gombot, 4 ikont fog látni 

1. Kamera 

2. Riasztás 

3. Beállítások 

4. Rendszer információ 



A fel vagy a le gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort egy elem kiválasztásához, és a menü 

gomb megnyomásával belép a kiválasztott almenübe. 

Kamera regisztráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a menü gombot a bejegyzés regisztrálásához, majd nyomja meg a páros gombot a 

babaegység hátán 10 másodpercen belül. 

Riasztás 

 

Nyomja le az AV gombot a kiválasztásához a fel gombbal az értéket tudja meg változtatni.  

Beállítások 

Nyelv 

A nyelvbeállítás menü lehetővé teszi, hogy a következő nyelvek közül választhasson: 

Angol/Francia/Spanyol/Portugál/Olasz/Német/Török 

 

 

 



Idő és dátum 

A menü két funkciót tartalmaz 

• Idő / dátum beállítása 

• Formátuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja le az AV gombot a kiválasztásához a kurzor le gombbal az érték megváltoztatásához. 

Hőmérsékleti egység 

Kapcsolja a készüléket celsius vagy fahrenheit fokra. 

Villogás elleni védelem 

Beállíthatja a 50/60 HZ frekvenciát, hogy illeszkedjen a világításhoz, hogy ne zavarja a babát. 

Üzemmód 

Lehetővé teszi a normál módot illetve a VOX módot (hangra kapcsol csak be) 

VOX érzékenysége 

Át tudja kapcsolni az érzékenységet alacsony/közepes/magas szintre. 

LCD háttérvilágítás 

Be tudja állítani az LCD-kijelző fény erejét és az LCD-háttérvilágítás aktív időtartamát a menüben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendszer információ 

Az alábbi rendszerinformációkat tartalmazza: 

- szoftver verzió, a hardver-verzió kiépítési dátuma 

Felszerelés a falra 

Használja az alábbi sablont, hogy a megfelelő helyeken jelölje be a falat a fali rögzítőcsavarok 

lyukainak fúrásához! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyezze be a 4 mm-es fejű csavarokat a lyukakba és csavarja be őket. Majd igazítsa be a 

babaegységet a csavarokkal és nyomja lefelé. Állítsa be a kamerát a megfigyelni kívánt terület felé. 

Állítsa be a babaegységet, amíg elégedett lesz a szülői egység képével. 
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SK  Elektronická opatrovateľka s kamerou 

Používateľská príručka 

 

 

 

 



Ďakujeme, že ste produkt kúpili. Odteraz môžete sledovať a počúvať dieťatko ako spinká v druhej 

izbe, alebo sledovať väčšie dieťa počas hry. 

Predtým, než začnete výrobok používať, odporúčame vložiť a úplne nabiť batérie v jednotke pre rodiča, 

pokiaľ odpojíte zo sieťového napätia, premiestnite na iné miesto. Prosíme, aby ste pred inštaláciou 

jednotlivých jednotiek si prečítali bezpečnostné predpisy. 

Príslušenstvo: 

1 ks jednotky pre rodiča 

1 ks jednotky pre bábätko 

2 ks sieťového adaptéra 

 

1. LCD dispej 

2. LED signál 

3. Signalizačné svetlo LED  

4. Tlačidlo menu /tlačidlo ovládania prehrávača hudby 

5. Tlačidlo zapnutia 

6. Hlasitosť, tlačidlo - / gombík dole (v menu) 

7. Hlasitosť, tlačidlo + / gombík hore (v menu) 

8. Tlačidlo AV 

9. Mikrofón 

10. Reproduktor 

11. Prípojka sieťového adaptéra 



 

12. Senzor svetla 

13. Infračervené LED- y 

14. Šošovka kamery 

15. Prívod elektriny 

16. Mikrofón 

17. Reproduktor 

18. Skrutka 

19. Senzor teploty 

20. Prípojka sieťového adaptéra 

Dôležité odporúčania ohľadom bezpečia 

Počas používania zariadenia treba dodržiavať niekoľko základných bezpečnostných predpisov, 

ktoré chránia proti výskytu požiaru, otrasu elektrinou a poraneniam. Špeciálne: dodržiavajte všetky 

pokyny a odporúčania, ktoré sú uvedené na výrobku! 

Pred začatím používania musí byť výrobok pripravený na používanie dospelou osobou. Výrobok 

má vylúčene pomocnú funkciu. Nenahradí dozor dospelej osoby, nie je dovolené používať ako 

náhradu osobného dozoru. Výrobok nie je možné používať na lekárske sledovanie životných 

funkcií. Výrobok je zakázané používať v blízkosti vody, napr. vaňa, umývadlo, kuchynské úmyvadlo, 

sprchová kabínka, práčka, bazén, ani vo vlhkej pivnici.  

OPATRNE! 

Odporúčame používať vylúčene batérie s parametrom uvedenom v tejto príručke. Pokiaľ používate 

v prijímacom zariadení batérie nevhodného tipu, riskujete výbuch. Používajte vylúčene batérie, 

ktoré sú k zariadeniu priložené z výroby. Používajte vylúčene originálny adaptér. Sieťový adaptér s 

nevhodnou polaritou, alebo s nevhodným napätím môže vážne pokaziť zariadenie. 

Je zakázané používať tekuté alebo rozprašovacie čistiace prostriedky. K čisteniu zariadenia 

vylúčene používajte mierne zvhlčenú utierku. Pred výmenou batérií vždy treba odpojiť z elektrickej 



siete. Je zakázané rezať do kábla adaptéra aj z dôvodu výmeny sieťovej prípojky, nakoľko by to 

mohlo ohroziť bezpečie. Sieťový kábel treba umiestniť spôsobom, aby žiadne predmety na ňom 

neboli umiestnené. Nesmie byť umiestnené na mieste, kde by na kábel mohol niekto stúpiť, 

odtiahnuť, alebo zarezať do kábla. Hore uvedený produkt smie byť pripojený vylúčene k zdroju 

napätia, ktorého rysy sa zhodujú s menovitými údajmi, uvedenými na štítku. V prípade, že nie ste 

si istý ohľadom parametrov domácej siete, prosíme konzultujte s dodávateľom elektrickej energie. 

Elektrické prípojky sa nesmú byť preťažené, nesmú sa používať predlžovacie káble. Zariadenie 

nesmie byť umiestnený na instabilný stôl, alebo policu. Produkt sa nesmie umiestniť na miesto, 

kde nie je zabezpečený prievan. Otvory na dolnej strane krytu a v zadnej stene výrobku zabezpečia, 

aby vzduch mohol voľne pohybovať vo vnútri. Tieto nesmú byť pokryté, napr. spôsobom, že sú 

umiestnené na pokrývke, prikrývke, gauči, alebo koberci, nakoľko by to mohlo viesť k prehriatiu 

zariadenia. Tento produkt nesmie byť umiestnený v blízkosti ohrievacieho telesa ani nad 

radiátorom. Cez ventilačné otvory sa nesmú byť vložené žiadne predmety do vnútra zariadenia, 

nakoľko by mohli spôsobiť skrat, alebo by sa mohli dotýkať predmetov, ktoré sú pod napätím. Je 

zakázané produkt poliať s tekutinou akéhokoľvek druhu. Zariadenie sa nesmie byť rozobraté, 

nakoľko by to zvyšovalo riziko otrasu elektrinou. Všetky opravy musia byť vykonané v servise. 

Mimo krytu, ktorého odstránenie je povolené užívateľovi, otvorenie,a alebo odinštalácia hociakej 

časti, alebo súčiastky, môže spôsobiť aj iné riziko, ako je dotýkanie sa súčiastok pod vplyvom 

elektrického napätia. Nesprávne poskladanie zariadenia môže spôsobiť otras elektrickým prúdom 

počas ďalšieho používania produktu. Vždy, keď zariadenie zapnete, alebo keď niektorú jednotku 

premiestnite na iné miesto, treba skontrolovať kvalitu nahrávaného zvuku. Všetky jednotky treba 

pravidelne prekontrolovať, či sa nepoškodili.  

Elektronická opatrovateľka používa verejne dostupné rádiové frekvencie, čoho riziko si treba 

uvedomiť, môže znamenať riziko pre súkromný život uzívateľov. Zariadenie môže nahrať súkromné 

rozhovory, môže umožniť odpočúvanie inou elektronickou opatrovateľkou, bezdrôtovým 

telefónom, so skenermy rádiových frekvencií, atď. Nesmie sa povoliť, aby deti sah rali s týmto 

poduktom. Zariadenie nesmú používať osoby (ani deti), ktorí sú obmedzený buď fizycky, alebo 

mentálne, nedisponujú s potrebnými poznatkami alebo skúsenosťou, keď nedostali školenie od 

osby, ktorý je za nich zodpovený, nedostali od neho inštrukcie ohľadom bezpečného používanie. 

POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU SI ODLOŽTE NA NESKORŠIE POUŽÍVANIE! 

Upozornenia 

Zariadenie musí byť skladované na teplote medzi 10°C a 39°C. Výrobok nesmie byť vystavený 

extrémne nízkym, ani vysokým teplotám. Treba chrániť pred priamym slněcným žiarením, nie je 

povolené dávať do blízkosti tepelných zdrojov. Batérie nesmú byť vystavené príliš vysokám 

teplotám, ani priamemu slnečnému žiareniu, ani chodiť ich do ohňa. Vysielač (jednotka 

umiestnená v detskej izbe), ako aj sieťový kábel vždy musia byť v diaľke, aby boli mimo dosahu 

dieťaťa, minimálne v diaľke 1 meter od dieťaťa alebo od postieľky dieťaťa, nakoľko keď je kábel v 

dosahu dieťaťa, mohlo by viesť k uduseniu dieťaťa! Vysielač v žiadnom prípade nesmie byť 

umiestnený do postele, alebo postieľky dieťaťa. Zariadenie nesmie byť s ničím pokryté, napr. s 

utierkou alebo s dekou. Ostatné fungujúce elektronické zariadenia by mohli rušiť fungovanie 

elektronickej opatrovateľky. V záujme predchádzania toho treba zariadenie umiestniť tak, aby bolo 

čo najďalej od možných rušivých zdrojov, napr. bezdrôtový router,rádio, mobilný telefón,  

vchodový telefón, alarmové zariadenie, televízor, počítač, kuchynské spotrebiče, alebo bezdrôtové 

telefóny. 

Prvé kroky: 



Detská jednotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pripojte malú zástrčku adaptéra k detskej jednotle, druhý koniec do sieťovej základne. 

Poznámka: používajte vylúčene priložený adaptér! 

2. Zelený LED signalizuje fungovanie detskej jednotky. 

 

Rodičovská jednoka:  

 

 

 

 

 

 

 

Jednotku rodiča sa odporúča nabiť pred začiatkom pužívania. To umožnuje fungovanie zariadenia aj v 

prípade výpadku elektrickej energie. 

1. Pripojte konektor k rodičovskej jednotke, druhý koniec do sieťoveho konektoru. 

Poznámka: používajte iba priložený sieťový adaptér! 

2. LCD displej sa po niekoľkých sekundách automaticky zapne a spustí. 

3. Stlačte a podržte tlačidlo aspoň 3 sekundy k zapnutiu jednotky rodiča. 

 

 

 

 

 

 



Umiestnenie: 

Jednotku pre dieťa umiestnite na ideálne miesto, objektív kamery otočte smerom k oblasti, ktorý 

chcete sledovať. Nastavte detskú jednotku, kým s obrazom rodičovkej jednotky budete spokojný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Neumiestnite detskú jednotku príliš blízko k dieťati! Pokiaľ obraz, alebo hlas vyrušuje, skúste jednotku 

premiestniť na iné miesto a zabezpečte, aby ostatné elektronické zariadenia neboli v blízkosti! 

Spárovanie kamery 

Priložená detská jednotka je už registrovaná, nie je potrebné vykonať registráciu opakovane, s výnikou, 

že detská jednotka stráca pripojenie s hlavnou jednotkou. 

Videnie v noci 

Detská jednotka je vybavená s 8 ks infračervených signálov z dôvodu, aby aj v tme sme mali 

zabezpečený jasný obraz. 

Prehrávanie zvuku 

Stlačte a podržte tlačidlo  aspoň 3 sekundy, kým zapnete prehrávač zvuku a dieťatko 

počúvate cez detskú jednotku. 

Funkcia hovoru 

Stlačte a podržte tlačidlo na jednotke rodiča k tomu, aby ste začali konverzáciu s dieťaťom 

cez reproduktor detskej jednotky. Symbol sa objaví na dolnej časti displeja. 

Nastavenie hlasitosti 

V prípade prehrávania videa stlačte tlačidlo k znižovaniu alebo k zvyšovaniu hlasitosti. 

Aktuálny úroveň hlasitosti sa objaví na displeji počas 5 sekúnd. 

 

Nastavenie jednotky rodiča do základných nastavení 

Stlačte a podržte aspoň 8 sekúnd, kým sa jednotka rodiča nereštartuje. 

 

 



Ikony na displeji monitora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inditátor signálu 

2. Teplota v detskej izbe 

3. Zvuk 

4. Alarm je aktivovaný 

5. Indikátor batérie 

6. Funkcia AV je aktívna 

7. Dátum a čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé body v menu 

Stlačte tlačidlo menu, objavia sa 4 ikony. 

1. Kamera 

2. Alarm 

3. Nastavenia 

4. Systémové informácie 



Stlačením tlačidla smerom hore a dole môžete ovládať kurzor k vybratiu jednotky, stlačením tlačidla 

meni vstúpite do vybratého podmenu. 

Registrácia kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stačte tlačidlo menu k registrovaniu zmien, potom stlačte dvojitý gombík an zadnej strane detskej 

jednotky v rámci časového intervalu 10 sekúnd. 

Alarm 

 

Stlačte tlačidlo AV k vybratiu, pomocou tlačidla smerom hore a dole je možné zmeniť hodnotu.  

Nastavenia 

Jazyk 

Jazykové nastavenie umožňuje vybrať z nasledovných jazykov: 

Anglický/Francúzsky/Španielsky/Portugalský/Taliansky/Nemecký/Turecký 

 

 

 



Čas a dátum 

Menu obsahuje dve funkcie 

• Nastavenie dátumu/ času 

• Formát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stlačte tlačidlo AV k vybratiu, k vykonaniu zmeny hodnoty stlačte tlačidlo kurzora smerom dole. 

Jednotka teploty 

Nastavte na zariadení jednotku teploty v °C alebo °F. 

Ochrana proti blikaniu 

Je možné nastaviť frekvenciu 50/60 HZ, aby bolo v súlade s osvietlením a nerušilo dieťatko. 

Režim 

Umožňuje štandardný režim a režim VOX (zapne sa len na základe detektovania hlasu) 

Citlivosť VOX 

Je možné prepojiť citlivosť na nízku/strednú/vysokú úroveň. 

Podsvietenie LCD 

Na LCD displeji je možné nastaviť podsvietenie a časový interval aktívneho fungovania podsvietenia 

LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systémové informácie 

Obsahuje dole uvedené systémové informácie: 

- verzia softvéru, dátum produkcie hardvéru 

Inštalácia na stenu 

Používajte dole zobrazenú šablónu k tomu, aby ste stenu označili na vhodných miestach k vyvrtaniu 

nástenných držiacich šróbov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložte skrutky s hlavicou veľkosti 4 mm a potom si ich prisktrutkujte do otvorov. Potom nasmerujte 

jednotku do správnej polohy a pomocou skrutiek si stlačte smerom dole. Kameru nastavte smerom k 

oblasti, ktorú si prajete pozorovať. NAstavte detskú jednotku, kým s obrazom rodičovskej jednotky 

nebudete spokojný. 

 

 

 

 

 

Krajina pôvodu: Čína Distribútor: Atlas Net Group Kft. 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 43/C. atlasnetgroup@gmail.com 

 

 


