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Bevezetés 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket 

kínálunk Önnek a mindennapi használatra. Biztosak vagyunk abban, hogy a termék kielégíti az Ön igényeit, mivel a legnagyobb gondossággal lett megtervezve. A termék 

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

Termék leírás: 

A csomag tartalma: 

Vevő (1. ábra) 

1. Mikrofon 

2. ki / vissza gomb 

3. OK / Menü  

4. LCD monitor 

5. LED töltésjelző 

6. LED jelzőlámpa 

7. Fel gomb / hangerő növelő gomb 

8. Hangszóró 

9. Tápcsatlakozó 

10. Zene be / ki gomb 

11. Le gomb / hangerő halkító gomb 

12. Kétirányú kommunikációs gomb 

Adó (2. ábra) 

1. Fényérzékelő 

2. kamera lencséje 

3. Infravörös LED-ek 

4. LED-es jelzőfény 

5. Mikrofon 

6. Éjjeli lámpa 

7. tápcsatlakozó 

8. Hangszóró 

9. Párosító gomb 

10. Hőmérséklet-érzékelő 

Figyelmeztetések 

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. Minden kábelt tartson távol a gyermektől 

6. Ne használja a terméket víz vagy hőforrás közelében. 

7. Csak a mellékelt tápkábeleket használja. 

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

Bemutatás: 

A kamera tápellátása (3. ábra). 

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kamera tápcsatlakozójához (7). Csatlakoztassa az akkumulátort a tápegységhez. 

Figyelem! Csak a készletben található adaptereket használja. 

A kamera LED-je fehéren világít. 

Monitor tápegység (4. ábra) 

A termék akkumulátorral van felszerelve, amelynek köszönhetően a hálózathoz való hozzáférés nélkül is működhet. 

Csatlakoztassa a töltő kábelét a monitor tápcsatlakozójához (9), majd csatlakoztassa az akkumulátort a konnektorhoz. A töltés LED (5) kigyullad, azaz a töltés megkezdődött. 

Figyelem! Csak a készletben található adaptereket használja. 

Használat 

A termék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot a monitoron (2). 
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Helyezze a kamerát megfelelő helyre, és fordítsa a megfigyelni kívánt terület felé. Állítsa be a kamerát úgy, hogy a monitor képe megfelelő nézetet adjon. A kamera éjszakai 

üzemmóddal rendelkezik, amely korlátozott fényviszonyok mellett is hasznos. 

A kamera falra szerelhető rögzítő felülettel van ellátva. 

Figyelem! Ne tegye a fényképezőgépet gyermekek számára elérhető helyre! 

Figyelem! Ha zaj észlel a hangban vagy a gépben, próbálja áthelyezni a kamerát egy másik helyre. Ellenőrizze, hogy ne legyen más elektronikai eszközön elhelyezve a kamera. 

Kamera párosítása a monitorral 

A kapott készlet már párosítva és készen áll a használatra. Ha azonban a kamera elveszíti a kapcsolatot a monitorral, akkor ismét meg kell csinálni a párosítási folyamatot. 

Lásd: Kamera párosítása. 

VOX funkció 

Ennek köszönhetően a monitor képernyője automatikusan készenléti üzemmódba kerül az akkumulátor kímélése érdekében. A monitor automatikusan bekapcsol, amikor az 

adó hangot észlel. 

 

Zenelejátszó 

A altatódal lejátszásához nyomja meg a zene be / ki gombot. Nyomja meg ismét a dallam kikapcsolásához. 

Kétirányú kommunikáció 

Tartsa lenyomva a kétirányú kommunikációs gombot (12) a monitoron, hogy a kamera hangszórójának segítségével tudjon beszéljen gyermekéhez. A kétirányú kommunikáció 

szimbóluma megjelenik a képernyő alján. 

Változtassa a hangerőt 

Amikor a monitor videofelvételeket játszik a kameráról, nyomja meg a hangerő csökkentését vagy a hangerő növelését (az 1. ábra 7 és 11 gombjai). Az aktuális hangerő 5 

másodpercre megjelenik a monitoron. 

Éjszakai lámpa funkció 

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lámpa bekapcsoló gombját (6). Nyomja meg ismét a világítás erősségének megváltoztatásához. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a 

gombot. 

A képernyő ikon jelölése (6. ábra) 

 

1. A jelszint erősségének jelzője 

2. A hőmérséklet a vevő egységnél 

3. Altatódalok lejátszása 

4. A VOX mód aktív 

5. Aktív riasztás 

6. A töltésjelző 

7. A kétirányú kommunikáció aktív 

8. dátum és idő 

Opció a menüben 

 

A menübe való belépéshez nyomja meg a monitor (3) gombját. A menüben 6 ikon található (7. ábra): 

1. Kamera 

2. Riasztás 

3. VOX 

4. Beállítások 

5. Nyelv 

6. Rendszerinformációk 

Az iránygombokkal válassza ki a Ön által érdekelt ikont. Az OK gomb (3) megnyomásával belép a menübe, míg a visszatérés gombbal (2) visszatér az előző modulhoz. 

A kiválasztásához a kétirányú kommunikációs gombot kell használni, míg a fel és le nyilakkal módosíthatjuk. 

VOX (14. ábra) 

Itt megváltoztathatja a készülék üzemmódját a következők között: 

normál: háttérvilágítású monitor 

VOX: energiatakarékos mód 

VOX módban kiválaszthatja az eszköz hangérzékelésének érzékenységét - legalacsonyabb, közepes vagy magas. 

Kamera párosítása (8. ábra) 

Lépjen be a főmenübe, és válassza ki a "kamera" funkciót (1), 10 másodpercig tartsa lenyomva a párosító gombot a kameran (9). 

Riasztási beállítások (9. ábra) 

A riasztás beállításához vagy módosításához válasszon egy elemet a listából. Kiválaszthatja, hogy a riasztás aktív-e, módosítsa az ébresztési időt, és módosítsa az ismétlési 

módot (egyszer, naponta vagy a hét kiválasztott napjain). 

Beállítások 

Idő és dátum (10. ábra) 

Itt módosíthatja a dátumot és az időt, valamint a dátum formátumát. 

Hőmérsékleti egység (11. ábra) 

Elérhető hőmérsékleti formátumok: Celsius és Fahrenheit. 

Képzaj csökkentése (12. ábra) 

Két lehetőség közül lehet választani: 50/60 Hz. 

Monitor fényereje (13. ábra) 

Ezen a lapon lehetősége van arra, hogy az LCD-monitor fényerejét az igényeinek megfelelően állítsa be, megváltoztathatja azt az időtartamot is, amely után a monitor 

készenléti üzemmódba kerül. 

Nyelv (15. ábra) 

Ez az opció lehetővé teszi a nyelv kiválasztását 

Rendszerinformáció (16. ábra) 

A lapon további információkat talál, például a gyártás dátumát és a szoftver verzióját. 


