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Használati útmutató 
 
Termék neve: BABYLINE 5.1 

Termék típusa: BÉBIŐR 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +3670-586-3197 www.babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 

Poznan 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával, és Lionelo Care-t választotta. A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldások felhasználásával a mindennapi használatra 

tökéletes termékeket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a termék kielégíti az Ön igényeit, mivel a legnagyobb gondossággal tervezték. A termék használata előtt 

olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 

FONTOS INFORMÁCIÓ JEGYZET 

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt először használja a készüléket, hogy megnézze az összes funkcióját és tudja használni a terméket rendeltetés szerűen. 

1. Csak a felnőttek telepíthetik a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. 

2. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszhassanak vele. 

3. Ez a termék nem szolgálja a felnőtt felügyelet helyettesítését. 

4. Ne helyezzen bébi egységet vagy kábelt a gyermekágyba vagy annak közelébe,  (legalább 1 méter távolságot kell tartani), mert a gyermek megsérülhet, vagy megfojthatja 

amennyiben eléri! 

5. Ne használja a terméket víz vagy hőforrás közelében. 

6. Csak a mellékelt tápkábeleket használja. 

7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók és a kábelek nem érintkeznek éles vagy fém elemekkel. 

A szülőegység áttekintése (a szülő közelében legyen elhelyezve) 

1. Tápcsatlakozó 

2. LCD kijelző 

3. Teljesítmény LED 

4. Jel LED 

5. Mikrofon 

6. Hangerő gomb - (hangerő csökkentése) / „bal” gomb / automatikus egység kapcsoló 

7. Zene BE / KI 

8. Beszédgomb / MENU navigációs gomb 

9. Hangerő gomb + (hangerő növelése / „jobb” gomb / kézi egység kapcsoló) 

10. OK / Menü gomb 

11. Teljesítmény / visszatérő gomb 

12. Hangszóró 

13. Akkumulátor 

A felnőtt egység kijelzője: 

1. Jelerősségjelző és egységszám (1 vagy 2) 

2. Az egység hőmérséklete 

3. Lullaby játék 

4. Automatikus kapcsoló aktiválva 

5. Aktivált VOX mód 

6. Riasztás aktiválva 

7. Az akkumulátor töltésjelzője 

8. A beszélgetés funkció aktiválva van 

9. Dátum és idő 

 

A babaegység áttekintése (gyermek közelében) 

1. Fényérzékelő 

2. Kamera 

3. Teljesítmény LED 

4. Mikrofon 

5. Infravörös fény 

6. Adagoló csatlakozó 

7. Hőmérséklet-érzékelő 

8. Gőzgomb 

9. Hangszóró 
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HASZNÁLAT 

Hogyan lehet áramellátást biztosítani és bekapcsolni a készüléket 

1. Csatlakoztasson egy tápkábelt a babaegységhez és a másik végét a foglalathoz. 

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt tápkábelt használja.  
2. A babaegység automatikusan bekapcsol, miután az áramellátást megadta 

3. A kék LED azt jelzi, hogy a babaegység aktív. 

 

Hogyan lehet áramellátást biztosítani és bekapcsolni a készüléket 

A használat előtt ajánlatos a szülőegységet teljesen feltölteni. Ily módon a készülék áramkimaradás esetén is működik az 

akkumulátorról. 

1. Csatlakoztassa az adagoló dugót a szülőegységhez és a másik végét az aljzathoz. 

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt tápkábelt használja. 

2. A kijelző néhány másodperc elteltével világít, és a töltés ikon megjelenik. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szülőegység bekapcsolásához. 

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. 

 

A BABY MONITOR HASZNÁLATA 

Beállítása 

Helyezze a babaegységet egy kényelmes helyre (például az asztalra), és irányítsa a kamerát a megfigyelni 

kívánt terület felé. 

Megjegyzés 

Ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a gyermekágyba vagy annak közelébe (legalább 1 méter 

távolságot kell tartani), mert a gyermek megsérülhet vagy megfojthatja! 

Kép vagy hang interferencia esetén változtassa az eszközök helyét, és győződjön meg róla, hogy nincsenek 

közel más elektromos berendezésekhez. 

 

Párosított egységek 

A babaegység és a szülőegység alapértelmezés szerint párosítva van. Nem szükséges újra párosítani őket, kivéve, ha a babaegység elveszítette a kapcsolatot a szülőegységgel. 

Szükség esetén lásd: MENU - Kamera regisztrálása. 

VOX funkció 

A VOX mód aktiválható az eszköz menüjében. 

A VOX üzemmód automatikusan kikapcsolja a kijelzőt az akkumulátor megtakarításához. Ha a csecsemőegység bármilyen hangot érzékel, a szülőegység erre válaszol, aktiválja 

a hangot érzékelő egység megjelenítését és előnézetét. 

Zenelejátszó 

Nyomja meg a zene gombot, hogy a babaegységekben játszhasson. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki. 

Beszélgetési funkció 

A képernyőn látható az 1-es vagy a 2-es ikon, amely megmondja, hogy melyik babaegység látható a képernyőn. Ha szeretne beszélni a gyermekével, tartsa lenyomva a 

beszélgetés funkciógombot. A beszélgetési szimbólum megjelenik a képernyő alján. 

Hangerő beállítása 

Lejátszás közben nyomja meg a hangerő „-„ gombot a hangerő csökkentéséhez vagy a hangerő növeléséhez a „+” gombot. A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő. 

Automatikus / kézi kamera kapcsoló 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „bal” gombot, hogy aktiválja / deaktiválja az automatikus babaegység-váltást. Az aktív üzemmódot az „A” ikon jelzi a szülőegység kijelzőjén. 

A babaegységekből származó kép 5 másodpercenként vált. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „jobb” gombot, hogy a képet egy kameráról a másikra kapcsolja. 

 

MENU 

Főmenü 

A főmenübe való belépéshez nyomja meg a képernyőn az „OK./Menu” gombot. Itt 6 elem található: 

1. Kamera regisztrálása (párosítási egységek) 

2. Riasztás 

3. Beállítások 

4. VOX 

5. Nyelvek 

6. Rendszerinformáció 

A kurzor mozgatásához és egy elem kiválasztásához nyomja meg a „bal” vagy a „jobb” gombot. Ezután nyomja meg 

az „OK / Menü” gombot a kiválasztott elem beírásához. 

A főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a power / return gombot. 

 



3 
 

 

 

Kamera regisztráció 

Nyomja meg az „OK./Menu” gombot a regisztrációs ablakba való belépéshez, válassza a „kamera 1 regiszter” opciót, majd nyomja 

meg a következő párosítási gombot a babaegységen. 

Válassza a „Camera 2 register” lehetőséget, nyomja meg a párosítási gombot a másik babaegységen. 

Így párosíthatja a babaegységeket a szülőegységgel. 

 

 

Riasztás 

Adja meg a riasztási funkciókat, nyomja meg a „jobb” gombot az aktiváláshoz, a 

következő megnyomásával a beszélgetés funkciógombot a kurzor mozgatásához és a 

„jobb / bal” gombot a hangerő megadásához. 

 

 

 

BEÁLLÍTÁSOK 

Dátum és idő 

Ez a menü két lehetőséget tartalmaz: 

Idő / dátum beállítása 

Formátum beállítása 

 

 

Hőmérséklet egység 

Állítsa be a hőmérsékletet Celsius-ban vagy Fahrenheitben.  

Villogás mentes 

Ebben a beállításban beállíthatja a frekvenciát - 50 / 60Hz -, hogy csökkentse a kép interferenciáját. 

Kamera kapcsolási mód 

Két kamera kapcsolási mód van: automata és manuális, nyomja meg a „jobb” gombot a görbe mozgatásához, és válassza ki az egyik 

módot. A „bal / jobb” gombokkal is beállíthatja az üzemmódokat (lásd: Automatikus / manuális kamera kapcsolás). 

 

 

 

LCD háttérvilágítás 

Lehetőség van az LCD és az alvó üzemmód fényerejének beállítására a menüben. 

VOX mód 

Ez a menü 2 elemet tartalmaz: 

A készülék munka módjának beállítása: normál vagy VOX. 

Módosítsa a VOX mód érzékenységét. 

Nyelv 

Itt kiválaszthatja a nyelvet. 

Rendszer információ 

Megjeleníti a rendszer adatait. 

 

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől. 

 


