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Bevezető
■■

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BBM 7030 Bayby digitális videó babaőrzőt. A babaőrző
kiváló felügyelő eszköz, amely lehetővé teszi a baba felügyeletét akkor is, ha nincsenek egy közös
helyiségben, vagy éppen autót vezet és a vezetésre kell összpontosítania. A készülék azonban nem
helyettesíti a felelős felnőtt személyt.
Ez a babaőrző nem csak a hangot viszi át, hanem a 3,5”-os színes LCD képernyő segítségével
lehetővé teszi, hogy a babát távolról is szemmel követhesse.
A felvett hangot és képet a készülék 2,4 GHz-en, vezeték nélküli technológiával továbbítja. Szabad
területen ez kb. 250 m-es hatótávolságig biztosítja a minőségi átvitelt. A hatótávolság túllépésére, az
adatátvitelben bekövetkezett hibákra és zavarásokra a készülék figyelmezteti.
A vezeték nélküli kódolt adatátvitel, és az automatikusan szabad csatornát kereső funkció garantálja,
hogy csak a saját gyereke által kiadott hangokat fogja hallani a készülékből.
A képernyő - a képen kívül - megjeleníti a jelerősséget, az elemek töltöttségi állapotát, a töltés
folyamatát is. A babaegység kamerája éjjellátó funkcióval is rendelkezik, továbbá széles látószögű
képet továbbít.
A felügyelő és a babaegységhez tartozó tapadókoronggal a készülék üvegre is rögzíthető.
A tapadókorongos csuklóval a képernyő és a kamera is a kívánt helyzetbe állítható be.
A felügyelő és a babaegységet a beépített Li-ion akkumulátorról, valamint a mellékelt hálózati és autó
adapterről is lehet üzemeltetni vagy feltölteni.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések
■■

A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót későbbi
felhasználásokhoz őrizze meg.

Figyelmeztetés!

A babaőrző megfelel a vonatkozó szabványoknak, a készülék használata biztonságos (amennyiben
a használati útmutató szerint üzemeltetik).
■■

■■
■■
■■
■■
■■

A digitális babaőrző olyan eszköz, amely lehetővé teszi a baba felügyeletét akkor is, ha nincsenek
egy közös helyiségben, vagy éppen autót vezet és a vezetésre kell összpontosítania. Azonban vegye
figyelembe, hogy a baba biztonsága a legfontosabb, tehát a babaőrző készülék nem helyettesíti
a felelős felnőtt személyt. A babaőrző készülék autóban való használata során
a gépjárművezetőnek elsősorban a járművezetésre kell összpontosítania, a készülék
használata nem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát!
A babaőrző csak otthoni (magán) használatra készült. A készüléket kereskedelmi célokra használni
nem lehet.
A babaőrző készülék és tartozékainak a kicsomagolása után a zacskókat tárolja gyerekektől elzárt
helyen. A zacskók a felügyelet nélkül hagyott gyerekek esetében fulladásos balesetet okozhatnak!
A babaőrzőhöz kizárólag csak a mellékelt eredeti (hálózati és 12 V-os) adaptereket használja. A hálózati
és a 12 V-os autó adapter kizárólag csak a babaőrző készülékhez csatlakoztatható. Az adaptereket
már készülékek üzemeltetéséhez és töltéséhez ne használja.
A babőrzőhöz csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad
csatlakoztatni. Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se
akadjon el.

Figyelmeztetés!

Mielőtt a babaőrzőt a 12 V-os adapteren keresztül az autó elektromos rendszeréhez csatlakoztatja,
győződjön meg arról, hogy az aljzat kompatibilis-e az adapterrel.
■■

■■
■■
■■

Mielőtt a 12 V-os adaptert az aljzathoz csatakoztatná, győződjön meg arról, hogy az aljzat (szivargyújtó)
tiszta-e. Amennyiben a készüléket olyan autó aljzatról látja el tápfeszültséggel, amely a motor járatása
nélkül is feszültség alatt van, akkor vegye figyelembe, hogy a készülék működtetése teljesen lemerítheti
az autó akkumulátorát. Ezért a babaőrzőt lehetőleg csak akkor működtesse a 12 V-os aljzatról, ha
a motor jár.
Amennyiben a szivargyújtót előzőleg cigaretta meggyújtásához használta, akkor várjon legalább 5
percet (az aljzat megfelelő lehűléséhez), és csak ezt követően csatlakoztassa az adaptert.
A babaőrzőt nem szabad 24 V-os autó aljzathoz csatlakoztatni (pl. tehergépkocsiban). Ellenkező
esetben a készülék vagy az autó elektromos rendszere meghibásodhat.
A babőrzőt kizárólag csak felnőtt személy kezelheti.
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A babaőrző nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A babaőrzőt, a hálózati és az autó adaptert
gyerekektől elzárt helyen tárolja.
Az első használatba vétel előtt ismerje meg a készülék funkcióit, majd minden használatba vétel előtt
ellenőrizze le, hogy a babaegység és a felügyelő egység megfelelően működik-e (az elemek fel vannak-e
töltve, ha elemeket használ a tápellátáshoz).
Ügyeljen arra, hogy a készülék, a hálózati és a 12 V-os adapter ne érjen hozzá forró és éles tárgyakhoz.
A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat se.
A készüléket fürdőszobában, poros helyiségben vagy nedves környezetben ne használja. A készüléket
ne tegye ki jelentős hőmérséklet ingadozásoknak és elektromágneses mező hatásainak.
A készüléket és tartozékait vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
A készüléket tisztítás előtt, az akkumulátor feltöltése után, vagy a használat befejezését követően,
a hálózati vagy a 12 V-os adapter kihúzásával válassza le a tápfeszültséget biztosító elektromos
hálózatról.
A hálózati és az autó adaptert a vezetéknél megfogva nem szabad az aljzatból kihúzni. A vezeték
vagy az aljzat megsérülhet. A hálózati és az autó adaptert a dugasz házának a megfogásával húzza
ki az aljzatból.
A babaőrző készülékből a beépített akkumulátort ne próbálja meg kiszerelni.
A készüléket, az elektromos és mechanikus tulajdonságait megváltoztató módon átalakítani tilos.
A babaőrzőt nem szabad nagyfrekvenciás erősítőhöz vagy antennához csatlakoztatni.
Amennyiben a készülék, vagy a hálózati és autó adapter megsérült, akkor a készüléket és az adaptert
használni tilos.
A babaőrzőt ne próbálja megjavítani saját erőből. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi
márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia
megszűnik.
Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és
a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot
vagy a garancialevelet. A készüléket legbiztonságosabban a saját eredeti csomagolásában lehet
tárolni és szállítani.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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A készülék és tartozékai
A. ábra

1

5

2

6

3
4
1 Babaegység
2 Babaegység tartó, tapadókoronggal
3 Felügyelő egység

4 Felügyelő egység tartó, tapadókoronggal
5 Hálózati adapter
6 12 V-os autó adaptert
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A babaegység részei
B. ábra

1
6

7
2
3

4

8

5

9
Antenna
Infravörös LED diódák
Kamera
Babaegység bekapcsolását és töltését jelző
LED dióda
5 Mikrofon
6 Babaegység be/ki kapcsoló gomb / párosítás gomb
1
2
3
4

6

7 Aljzat a hálózati vagy az autó adapter
csatlakoztatásához
8 Fényérzékelő
9 Fém menet a tartóhoz rögzítéshez
(nincs az ábrán feltüntetve)
a babaegység hátlapján található.

Digitális videó babaőrző

HU

A felügyelő egység részei
C. ábra

1

6

2
3
4
5

1 LCD képernyő, 3,5”-os átlóval
2 Aljzat a hálózati vagy az autó adapter
csatlakoztatásához
3 Felügyelő egység bekapcsolását és töltését
jelző LED dióda
4 Hangerő szabályozó gomb

7

5 Felügyelő egység be/ki kapcsoló gomb /
párosítás gomb
6 Nyílások a tartóhoz rögzítéshez (nincs az
ábrán feltüntetve)
a felügyelő egység hátlapján található
7 Hangszóró (nincs az ábrán feltüntetve)
a felügyelő egység hátlapján található.
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A babaegység tartó részei
D. ábra

1
2
3
4
5
6
1 Rögzítő csavar
2 Csuklós kar a fej kívánt helyzetbe való
beállításához
3 Tapadókorong

4 Babaegység rögzítő fej
5 Kar a tapadókorong rögzítéséhez vagy
kioldásához
6 Fül a tapadókorong levételéhez

A felügyelő egység tartó részei
E. ábra

1
2
3
5
4
6
7
1
2
3
4
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Kar rögzítő csavar
Kar a fej függőleges beállításához
Rögzítő csavar
Felügyelő egység rögzítő fej

5 Tapadókorong
6 Kar a tapadókorong rögzítéséhez vagy
kioldásához
7 Fül a tapadókorong levételéhez
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A babaőrző elhelyezése és üzembe helyezése
1.

Babegység

■■

Ha a babaőrző készüléket autóban használja, akkor a babaegységet A1 úgy erősítse fel az ablaküvegre,
hogy a kamera B3 a baba felé nézzen, illetve, hogy a baba kézzel ne tudja a babaegységet elérni.
A babaegységet A1 a mellékelt tartó A2 segítségével tudja az ablaküvegen rögzíteni.
Ha a babaőrző készüléket otthon használja, akkor a babaegységet A1 abba a helyiségbe helyezze
el, ahol a baba tartózkodik. Javasoljuk, hogy a babaegységet magasabb helyre, zavaró elektromos
készülékektől, vagy más zajforrásoktól távol állítsa fel. A tartó A2 segítségével a babaegységet A1
ablaküvegre, vagy bútorra stb. is felerősítheti.
Ha a babaegységet A1 hálózatról üzemelteti, akkor azt fali aljzat közelében állítsa fel. A hálózatról
üzemeltetett babaegységet A2, a babától 1 m-nél kisebb távolságban helyezze el, hogy arra minél
kisebb hatással legyenek az egyéb zajforrások és zavaró készülékek.

■■

■■

Figyelmeztetés!

A hálózati adaptert A3 csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz
szabad csatlakoztatni.A babaegységet A1, a hálózati adaptert A5 vagy a 12 V-os adaptert A6
a babától kellő távolságra helyezze el.
■■

■■

■■

A fentiek szerint előbb határozza meg a készülék helyét, szerelje fel a tartót A2, majd tegye a tartóba
a babaegységet A1. A tartót A2 sima felületekhez (pl. üveg, bútor stb.) lehet rögzíteni. A tapadókorong
D3 tapadásának az oldásához a kart D5 húzza fel. A tapadókorongot D3 nyomja neki a felületnek,
majd a rögzítéshez a kart D5 hajtsa le. A tartó A2 rögzül a sima felületen. Mielőtt a tartóra A2
felszerelné a babaegységet A1, ellenőrizze le, hogy a tapadókorong D3 megfelelő módon rögzült-e
a felülethez. Ellenkező esetben a tartó A2 leeshet. A tapadókorongot tegye át másik helyre a tartó
A2 megfelelő rögzítése érdekében.
A tartó A2 megfelelő rögzítése után a fejre D4 csavarozza fel a készüléket A1 a hátlapján található
menet B9 segítségével. A fej D4 és a menet B9 megfelelő rögzítése után a kamerát B3 állítsa be
a kívánt szögbe. A kamera B3 irányának a beállításához előbb lazítsa meg a csavart D1, majd
a tartó csuklóját D2 állítsa be úgy, hogy a kamera B3 lencséje a baba felé nézzen. A megfelelő
helyzet beállítása után a csavart D1 húzza meg.
A tartó A2 leszerelése előtt a babaegységet A1 vegye le a tartóról. A kart D5 húzza fel, majd a fület
D6 megfogva emelje fel a felületről a tartót A2.

2.

Felügyelő egység

■■

Ha a babaőrzőt autóban kívánja használni, akkor a felügyelő egységet A3 a tartó A4 segítségével
rögzítse a szélvédőn úgy, hogy a képernyőn C1 kényelmesen és biztonságosan tudja követni a kamera
B3 által felvett képet. A tartót A4 a felügyelő egységgel A3 együtt úgy szerelje fel a szélvédőre,
hogy azok ne akadályozzák a jó kilátást az autóból a vezetés közben.
Ha a babaőrző készüléket otthon használja, akkor a felügyelő egységet A3 abba a helyiségbe helyezze
el, ahol tartózkodni fog. A tartó A4 segítségével az egységet erősítse fel ablaküvegre, bútorra stb.,
vagy a készüléket helyezze le stabil, vízszintes, sima, száraz és tiszta felületre (pl. asztallapra, konyhai
munkalapra stb.).
Ha a felügyelő egységet A3 hálózatról üzemelteti, akkor azt fali aljzat közelében állítsa fel.

■■

■■
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■■

■■

A fentiek szerint előbb határozza meg a készülék helyét, szerelje fel a tartót A4, majd tegye a tartóba
a felügyelő egységet A3. A tapadókorong E5 tapadásának az oldásához a kart E6 húzza fel.
A tartót A4 a tapadókoronggal E5 nyomja neki valamilyen megfelelő felületnek és a kart E6 hajtsa
le. A tartó A4 rögzül a sima felületen. Mielőtt a tartóra A4 felszerelné a felügyelő egységet A3,
ellenőrizze le, hogy a tapadókorong E5 megfelelő módon rögzült-e a felülethez. Ellenkező esetben
a tartó A4 leeshet. A tapadókorongot tegye át másik helyre a tartó A4 megfelelő rögzítése érdekében.
A tartó A4 megfelelő rögzítése után a felügyelő egységet A3 tegye fel a fejre E4. A fejből E4 kiálló
mindegyik bütyök (négy darab), üljön bele a felügyelő egység A3 hátlapján található nyílásba C6.
A felügyelő egység A3 fejen E4 történő megfelelő rögzítése után a csavart E1 lazítsa meg, majd
a kart E2 állítsa be a kívánt függőleges szögbe. Ezt követően a csavart E1 húzza meg. A fej vízszintes
beállításához használja az E3 csavart.
A tartó A4 leszerelése előtt a felügyelő egységet A3 vegye le a tartóról. A kart E6 húzza fel, majd
a fület E7 megfogva emelje fel a felületről a tartót A4.

Tápellátás
1.

Az adapter és használata

■■

A babaegység A1 és a felügyelő egység A3 külső tápellátásához kizárólag csak az eredeti adaptert
A5 (JF005WR-0500100VH típus, kimenet 5 V , 1 A), vagy a 12 V-os autó adaptert használja.
A hálózati adapter A5 vagy az autó adapter A6 dugaszát dugja a B7 vagy a C2 aljzatba, attól
függően, hogy melyik egységet kívánja hálózatról működtetni. A hálózati adapter A5 másik végét
csatlakoztassa a fali aljzathoz, vagy az autó adaptert A6 dugja a szivargyújtó aljzatba.

■■

Figyelmeztetés!

A hálózati adaptert A5 csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz
szabad csatlakoztatni.
Az autó adapter A6 csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a 12 V-os aljzatba (szivargyújtó)
bedugható-e az adapter A6 dugasza. Az autó adaptert A6 koszos és szennyezett, vagy 24 V-os
aljzathoz ne csatlakoztassa.

2.

A belső tápellátás és használata

■■

A babaegység A1 és a felügyelő egység A3 belső tápellátásáról beépített Li-ion akkumulátor
gondoskodik (3,7 V, a babegységben A1 – 900 mAh, a felügyelő egységben A3 – 950 mAh).
Mielőtt először használatba venné a babaegységet A1 és a felügyelő egységet A3 és azokat
a hálózattól függetlenül szeretné üzemeltetni, az akkumulátorokat töltse fel. Az első teljes feltöltés
körülbelül 8 óra alatt történik meg. A babaegység A1 vagy a felügyelő egység A3 külső
tápfeszültséghez való csatlakoztatása után megkezdődik a beépített akkumulátor töltődése. A B4
vagy a C3 LED dióda piros színnel világít.
A töltés ideje alatt a készülék (egység) korlátozás nélkül használható. Ha a felügyelő egység A3
üzemel, akkor a képernyő C1 jobb felső sarkában látható a töltés állapota.
Az akkumulátor feltöltése után a B4 vagy a C3 LED kijelzők zöld színnel világítanak (ha az adott
egység be van kapcsolva), vagy elalszanak (ha az adott egység ki van kapcsolva). Az akkumulátor
teljes feltöltése után az adott egységet a hálózatról le lehet választani, és az egységet az akkumulátorról
lehet tovább üzemeltetni.

■■

■■
■■
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Az akkumulátorokat ne hagyja túlságosan lemerülni, illetve a lemerült akkumulátorokat minél előbb
töltse fel. Az akkumulátorok ideális tárolási hőmérséklete: 20 °C körüli.
Az akkumulátorról való üzemeltetés kizárja az adapter által a hálózatból a készülékre továbbított
zavarásokat.
Amikor az adott egységhez csatlakoztatja az adaptert, az akkumulátor töltődni kezd. Ellenkező esetben
egy idő után az egység automatikusan kikapcsol. A B4 és/vagy a C3 LED elalszik.
Megjegyzés:
a felügyelő egység A3 töltési állapotát a képernyő C1 jobb felső sarkában látható jel mutatja.

■■

Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a felügyelő és a babaegység akkumulátorát
körülbelül félig merítse le.

A babaőrző használata és funkciói
1.

Babegység

■■

Be- és kikapcsolás
––
A babaegységet A1 a gomb B6 megnyomásával és benyomva tartásával (kb. 3 másodpercig)
kapcsolja be. A bekapcsolás után a B4 LED zöld színnel világít. Ha éppen tölt a készülék, akkor
a B4 LED piros színnel világít.
––
A babaegység A1 kikapcsolásához nyomja meg a B6 gombot és tartsa benyomva kb.
3 másodpercig. A babaegység A1 kikapcsolását a B4 LED dióda elalvása mutatja. Ha éppen
tölt a készülék, akkor a B4 LED piros színnel tovább világít.
––
A babaegység A1 használata után azt kapcsolja le, majd a hálózati adaptert A5 vagy az autó
adaptert A6 húzza ki az aljzatból. Ha a készülék éppen tölti az akkumulátort, akkor az adaptert,
csak a babaegység A1 feltöltése után húzza ki az aljzatból.
A babaegység LED diódái és az akkumulátor töltése
––
A B4 LED zöld színe a babaegység A1 bekapcsolását mutatja.
––
Ha a készülék éppen tölti az akkumulátort, akkor a B4 LED piros színnel világít, függetlenül
attól, hogy a babaegység A1 be vagy ki van kapcsolva.
––
Ha a babaegység A1 ki van kapcsolva és a töltés befejeződött, akkor a B4 LED dióda is
kikapcsol.
Éjjellátás üzemmód
––
A babaegységbe A1 8 darab infravörös LED dióda B2 van beépítve, aminek köszönhetően
teljesen sötét helyiségből is tud képet továbbítani. Az infravörös dióda B2 fénye az emberi szem
számára láthatatlan.
––
Ha a fényérzékelő B8 gyenge megvilágítást észlel, akkor az infravörös LED diódák B2
automatikusan bekapcsolnak. Ebben az üzemmódban a képernyőn C1, a felügyelő egységen
A3 csak fekete-fehér kép látható.

■■

■■

2.

Felügyelő egység

■■

Be- és kikapcsolás
––
A felügyelő egységet A3 a C5 gomb megnyomásával és benyomva tartásával (kb.
3 másodpercig) kapcsolja be. A bekapcsolás után a C3 LED zöld színnel világít. Ha éppen tölt
a készülék, akkor a C3 LED piros színnel világít.
11
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A felügyelő egység A3 bekapcsolása után a képernyő C1 felső részén a következő adatok
és jelek láthatók:
Szimbólum

Magyarázat
Jel erőssége
Az aktív szegmensek a jelerősségre utalnak. Ha egy szegmens sem aktív,
akkor ez azt jelenti, hogy a babaőrző egységek között nincs jelátvitel.
Akkumulátor töltöttség vagy töltés állapota

––

■■

■■

Ha a babaegység A1 be van kapcsolva, akkor a kapcsolatfelvétel automatikusan megtörténik,
a készülék továbbítja a felvett hangot és képet.
––
Ha a babaegység A1 ki van kapcsolva és hatótávolságon kívül van, akkor a kapcsolat nem jön
létre. A képernyőn C1 a „No signal” (nincs jel) felirat látható.
––
A felügyelő egység A3 kikapcsolásához nyomja meg a C5 gombot és tartsa benyomva kb.
3 másodpercig. A felügyelő egység A3 kikapcsolását a C3 LED dióda kikapcsolása jelzi. Ha
éppen tölt a készülék, akkor a C3 LED piros színnel tovább világít.
––
A felügyelő egység A3 használata után azt kapcsolja le, majd a hálózati adaptert A5 vagy az
autó adaptert A6 húzza ki az aljzatból. Ha a készülék éppen tölti az akkumulátort, akkor az
adaptert, csak a felügyelő egység A3 feltöltése után húzza ki az aljzatból.
A felügyelő egység LED diódái és az elem töltése
––
A C3 LED zöld színe a felügyelő egység A3 bekapcsolását mutatja.
––
Ha a készülék éppen tölti az akkumulátort, akkor a C3 LED dióda folyamatosan piros színnel
világít, függetlenül attól, hogy a felügyelő egység A3 be vagy ki van kapcsolva.
––
Ha a felügyelő egység A3 ki van kapcsolva és a töltés befejeződött, akkor a C3 LED dióda is
kikapcsol.
Hangerő beállítása
––
A C4 gombbal a felügyelő egység A3 hangereje növelhető vagy csökkenthető. A C4 gomb
felfelé tekerésével növeli, lefelé tekerésével csökkenti a hangerőt.

Az egységek párosítása
■■

■■
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A babaegységet A1 a gyártás során párosítottuk a felügyelő egységgel A2. Normál körülmények
között az egységeket nem kell egymással párosítani. Ha az egységet között nincs kommunikáció,
akkor a párosítást ismét végre kell hajtani. A babaegység A1 és a felügyelő egység A3 párosítását
a következő módon hajtsa végre.
Nyomja meg hosszan a C5 gombot, amíg a C3 LED villogni nem kezd. Majd nyomja meg hosszan
a B6 gombot. A B4 LED villogni kezd. A B6 gombot tartsa benyomva addig, amíg létre nem jön
a kapcsolat és a képernyőn C1 meg nem jelenik a kamera B3 által felvett kép. A C3 és a B4 LED
villogása megszűnik.
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A babaőrző használatához kapcsolódó általános információk
■■
■■
■■
■■

A babaőrző használatba vétele előtt mindig ellenőrizze le, hogy a felügyelő egység A3 és a babaegység
A1 működik-e, azok között rendben van-e a kapcsolat és van-e megfelelő hang- és képátvitel.
A hangátvitel javításához a babaegységet A1 tegye magasabb helyre, ablakhoz vagy ajtóhoz közel.
Az átvitelre hatással lehetnek az egyéb rádióhullámok is. Ezért a készüléket ne tegye elektromos
készülékek közelébe (pl. mikrohullámú sütő, WLAN berendezések stb.).
A jelátvitelt (vagy a hatótávolságot) a következők csökkenthetik vagy zavarhatják:
––
az egység(ek) letakarása;
––
egyéb vezeték nélküli rendszerek, energiatakarékos izzók;
––
akadályok a jel irányában (bútor, fal, fa stb.);
––
természetes jelenségek (pl. köd, eső stb.).

Problémamegoldás
Probléma

Megoldás

Nincs kép

Ellenőrizze le, hogy a felügyelő egység A3 hatótávolságon belül
van-e.
Ellenőrizze le a tápfeszültség meglétét (amelyhez az egység
csatlakoztatva van). Ha a készüléket akkumulátorról működteti,
akkor ellenőrizze le a töltöttséget.

Gyenge jel (vagy nincs jel),
jelzavarás, vagy a kapcsolat
rendszeresen megszakad.

Amennyiben az átvitel útjában zavaró készülék található, akkor azt
helyezze át másik helyre vagy kapcsolja le.
A jelátvitel útjában található elektromos készülékek vagy akadályok
csökkenthetik a hatótávolságot. Az egységeket tegye egymáshoz
közelebb.

Fekete-fehér kép

A babaőrző éjjellátás üzemmódra van átkapcsolva. A fényérzékelő
B8 alacsony megvilágítást érzékelt.

Hullámos a kép, amikor
a babaegység A1 belső
akkumulátorról üzemel.

Ellenőrizze le, hogy a babaegység A1 akkumulátora fel van-e
töltve.
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Tisztítás és karbantartás
■■

A tisztítás megkezdése előtt az adaptert húzza ki az aljzatból. A készülék külső felületét és a hálózati
adaptert A5 vagy az autó adaptert A6 szükség esetén száraz és tiszta ruhával törölje meg.
A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldó- vagy hígítószereket tartalmazó stb. tisztítóanyagokat használni
tilos. A készüléket és a hálózati adaptert A5 vagy az autó adaptert A6 vízbe mártani, vagy folyóvíz
alatt elmosni tilos!

■■

Műszaki specifikáció
Típusszám.................................................. BBM 7030
Frekvenciasáv............................................. 2400–2480 MHz
Átviteli teljesítmény...................................... 17 dBm
Érzékenység............................................... –85 dBm
Moduláció.................................................. FHSS (szórt spektrumú rendszer, frekvencia ugratással)
Hatótávolság szabad területen.................... 250 m-ig
Hangátvitel................................................. egyirányú kommunikáció
Képernyő típusa és mérete......................... LCD, 3,5”-os átló
Tápfeszültség és áramfelvétel..................... 5 V , 1 A
Tápellátás................................................... hálózati adapter, JF005WR-0500100VH
bemenet: 100−240 V~, 50/60 Hz, 0,18 A, kimenet: 5 V , 1 A
vagy
12 V-os autó adapter
vagy
	beépített Li-ion 3,7 V-os akkumulátor
(babaegységben – 900 mAh, felügyelő egységben – 950 mAh)
Érintésvédelmi osztály (adapter).................. II
Üzemi hőmérséklet..................................... 0 és -60 °C között
Ajánlott tárolási hőmérséklet....................... 20 °C

A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt
jelek jelentése
A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb
előírásnak.
II. érintésvédelmi osztályba sorolt elektromos készülék.
A tápellátást biztosító csatlakozó polaritása.
A termék csak beltérben használható.

LOT.
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Gyártási számhoz kapcsolódó rövidítés.
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A termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának a korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS II) előírásainak.
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos
vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz
és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU
országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott
termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés
által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások
értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen
információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.
A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort
a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátorok a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért
a háztartási hulladék közé kidobni tilos. Az akkumulátor kivételét bízza márkaszervizre.
Az elemeket adja le a kijelölt hulladékgyűjtő helyen, ahol gondoskodnak azok környezetkímélő
újrahasznosításáról. A legközelebbi hulladékgyűjtő helyről az önkormányzati hivatalban vagy
a készülék vásárlásának a helyén kaphat felvilágosítást.

Használt csomagolóanyagokra vonatkozó előírások
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.
A készülék megfelel a 1999/5/EK európai irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a
www.bayby.hu honlapon található meg.
Az eredeti használati útmutató nyelve: cseh. A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának
a joga fenntartva.
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