
Használati útmutató 
 
Termék neve: BabyLine 8.1 

Termék típusa: Kétirányú bébiőr 

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

Telefonszám: +36705863197 

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

 

 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelo-t választotta. 

A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket kínálunk Önnek a mindennapi használatra.  

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

A termék helytelen használata veszélyt jelenthet a gyermekre. 

Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:  

Figyelmeztetések 

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

2. A termék csak száraz helyeken használható. Tilos kültéren vagy nedves felületen használni. 

3. Ne érintse meg a készüléket, ha vizes a keze. 

4. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült. 

5. Ha a készülék nem megfelelően működik, leesett vagy vizes lett, vegye fel a kapcsolatot a szervízközponttal.  

6. Amikor kihúzza a terméket a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja meg, soha ne a kábelt. 

7. Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki. 

8. Csak a mellékelt tápkábeleket használja. 

9. Tilos a terméket sütő vagy más forró felület közelében használni, az akkumulátor felrobbanhat. 

10. Csak a felnőttek kezelhetik a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. 

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

12. Ne helyezzen bébi egységet vagy kábelt a közvetlenül a gyermekágyba vagy úgy, hogy azt a gyermek elérje. Legalább 1 méter távolságot kell tartani. 

13. Ne használja a terméket víz vagy hőforrás közelében. 

14. Csak mellékelt adaptereket használjon. 

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

Termék leírás (1. ábra): 

1. Kijelző be/ki kapcsoló gomb 

2. Menü/vissza gomb 

3. Hang 

4. „Fel” és „le” gomb, fényerő szabályozó gomb. 

5. „Balra” és „jobbra” gomb 

6. OK 

7. Mikrofon/ Közelítés 

8. Mikrofon 

9. Hangszóró 

10. Érzékelő 

11. Kamera be/ki kapcsoló gomb 

12. Kamera 

13. Jelzőegység 

14. Hőmérő 

15. Hangszóró 

16. DC port 

17. Párosító gomb

A termék a következőket tartalmazza: 

- kijelző egység 

- kamera 

- töltő 

- Táp kábel 

- Kamera szerelő készlet. 

Telepítés: 

Ügyeljen a tápkábel jelzésére. A kijelző tápkábele: 5V/1,5A. Kamera tápkábele: 5V/1A. 

Kijelző egység: 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kijelző egységhez (2. ábra) a töltőt pedig az áramellátáshoz. Tartsa nyomva a be/ki kapcsoló gombot (1), hogy bekapcsolja a terméket. 

Az első használat előtt, tanácsos legalább 16 órát tölteni a terméket. 

Kamera: 

Csatlakoztassa a töltő kábelt a kamerához (3. ábra) és a töltőt az áramellátáshoz. Tartsa nyomva a be/ki kapcsoló gombot (11), hogy bekapcsolja a terméket. 

A kamera és a kijelző párosítása: 

Lásd a beállítások ->Kamera fejezetnél. 

Alap funkciók: 

Kijelző egység: 

 



 Tartsa lenyomva 3 másodpercig a ki és be kapcsoláshoz. 
Nyomja meg az alvó mód be vagy kikapcsolásához 

 Nyomja meg a menü eléréséhez 

 Visszalépés a menübe 

 Kijelző fényerősség szabályozó/hőmérő 

 Navigációs gomb 

 Megerősíti a választást 

 Mikrofon üzemmód – nyomja meg, tartsa és közben beszéljen 

 Közelítés 

 Hangerő szabályozó 

Kamera 

 Csúsztassa el a be és kikapcsoláshoz 
Tartsa lenyomva a kamera és a kijelző párosításához 

 

Menü:  

A. Kamera – Válassza ezt az opciót, ha párosítani szeretné a kamerát a kijelzővel. Amikor párosítja, helyezze a kamerát közel a kijelző egységhez. A párosítás eltávolításához, 

válassza a „kamera törlése” opciót (7. ábra).  

B. Dallamok: Válasszon az elérhető dallamok közül (4. ábra) vagy válassza ki a „mind” opciót. Amennyiben egy dallamot választott, addig fog ismétlődni ameddig ki nem 

kapcsolja. Amennyiben a „mind” opciót választotta, a dallamok egymás után következnek. Be tudja állítani a dallam hangerősségét. 

C. Nézet – Nyomja meg az előnézet gombot, hogy megnézze a képet a kamerán (6. ábra). A multikamera módban az automatikus kamera bekapcsolódik, miután kiválasztotta a 

"beolvasás" funkciót. Hogy ellenőrizze a jelenlegi módot, nézze meg az ikont a felső bal sarokban. 

D. Etetés jelző – Válassza ezt az opciót, hogy beállítsa az etetés emlékeztetőt vagy más eseményt (8. ábra.). Az eszköz 5 másodpercig jelez, ha a beállított idő elérkezett. Ez a 

funkció időzítőként funkcionál. 

E. Beállítások – Itt tudja beállítani az eszköz további funkcióit. 

Felirat beállítása – Állítsa be az eszköz feliratát. 

Fényerősség beállítása – A saját igényeihez tudja állítani (12. ábra) 

Dátum és idő – Állítsa be a dátumot és az időt (13. ábra)  

Hőmérséklet jelző – Az eszköz jelez, amint a szoba hőmérséklete meghaladja az előre beállított értékeket. 

Hőmérséklet mértékegység – állítsa be a mértékegységet (15. ábra) 

Frekvencia – Meg tudja változtatni a frekvenciát 60 és 50Hz között (14. ábra). 

Mozgás érzékelés – Amikor ez az opció aktív, az eszköz jelezni fog, amint mozgást érzékel. (16. ábra) Előfordulhat, hogy a riasztás nem indul el, ha a mozgás túl gyors, ilyenkor a 

szülő mozgásaként érzékeli. 

VOX – Ha a gyermek alszik, és az eszköz nem érzékel semmilyen mozgást, az eszköz alvó üzemmódba kapcsol és 30 másodpercre aktiválódik mozgás érzékelésekor vagy ha szülő 

megnyomja a be/ki kapcsoló gombot. 

Keresse a VOX üzemmódot a menüben és válasszon az alábbi lehetőségek közül (17. ábra): 

Kikapcsol 

Alacsony – Alacsony érzékenységű, a termék csak hangos sírást érzékel 

Közepes – átlagosan érzékeny 

Magas – Magas érzékenység – az eszköz minden hangot érzékel a gyermek szobájában. 

Miután aktiválta a funkciót, a VOX ikont fogja látni a kijelző felső részén. 

Energia takarékos mód – Kapcsolja be vagy ki. A kijelző 10 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem érzékel mozgást. 

Gyári beállítások - állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat 

Visszaállítás – Amennyiben a kijelző egység nem működik megfelelően, tűvel nyomja meg a kijelző burkolatának jobb alsó sarkában található visszaállító gombot. Ezután 

kapcsolja be újra a készüléket. 

Összeszerelés (19. ábra) 

1. Fúrjon 2 lyukat a falba. 

2. Helyezzen 2 zöld csapot a falba (tartozékok). 

3. Helyezze a szögeket a kamera aljára. Csúsztassa szögeket a falba rögzített zöld csapokba. 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 


