2,4 GHz Digital

Monitor Vídeo bebe

Bem vindo!
Apresentamos, a babá de vídeo.

Visão geral da sua unidade do parente

Visão geral da sua unidade do bebe

Obrigado por comprar o produto. Agora você pode ver e ouvir
seu bebê dormindo, mesmo que de outro cômodo ou monitorar
os jogos de seus lhos mais velhos.
Este manual contém todas as informações que você precisa
para utilizar o produto.
Antes de usar o monitor vídeo bebê, recomendamos que
coloque baterias totalmente carregadas, assim ele vai
continuar em funcionamento mesmo que o leve para outro
local. Por favor leia as instruções de segurança na pagina 6
antes de instalar a bateria.

Tem tudo?

Manual do usuário

1x unidade do parente
1x unidade do bebe
2x adaptador de energia

1.Display LCD
2.Led indicativo de sinal
3.Led indicativo de energia
4.Botão de menu/botão de controle de reprodução musical
(mantenha pressionado)
5.Botão de energia/botão de retorno
6.Botão de baixar volume/botão abaixo (tela de menu)
7.Botão aumentar volume/botão acima (tela de menu)
8.Botão PTT
9.Microfone
10. Falante
11.Conector de energia

1.Sensor de luz
2.Leds infravermelhos
3.Lentes da câmera
4.Led de energia
5.Microfone
6.Falante
7. Botão de pareamento
8.Sensor de temperatura
9.Conector de energia
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1.Instruções de segurança

2.Iniciado

Atenção

2.1 Fonte de energia da unidade do bebe

Esse monitor de bebê é compatível com todos os padrões
relevantes em relação aos campos magnéticos e é seguro
de ser manuseado, como descrito no manual. Assim sendo,
sempre leia as instruções deste manual atentamente antes
de usar o dispositivo.
- Necessária a montagem por um adulto, mantenha as
partes pequenas fora do alcance das crianças
- Esse produto não é um brinquedo, não permita que
crianças use-o como um.
- esse monitor de bebê não substitui a supervisão de
um adulto responsável
- Não coloque a unidade nem os cabos dentro do berço
ou ao alcance dos braços do bebê (no mínimo 1 metro
de distância).
- mantenha os cabos fora do alcance de crianças
- Não use o monitor de bebê próximo a agua ou em
superfícies quentes
- Não toque no plugue com objetos cortantes e ou
metálicos.

1.conecte o plugue pequeno de alimentação à unidade
do bebê e a outra extremidade à tomada.
Nota: use apenas o adaptador de energia fornecido

2.2Fonte de energia da unidade do parente

É recomendável carregar totalmente a unidade do parente
antes do uso.
Isso irá manter a unidade operando pela bateria em uma
possível queda de energia.
1.Conecte o adaptador de energia na unidade do parente,
a outra extremidade à tomada.
Nota: use apenas o adaptador de energia fornecido

2.a luz verde no display vai indicar que a unidade do bebê
está funcionando.

2.A tela LCD liga automaticamente em alguns segundos.
3.Mantenha pressionado o botão
para ligar a unidade do parente.

por 3 segundos

3.2 Pareando a câmera
3.Usando o monitor de bebê LKB-1666
3.1Congurando
Coloque a unidade do bebê em um lugar conveniente
(e.g. em uma mesa) e aponte a lente da câmera para
onde deseja monitorar. Ajuste a unidade do bebê até que
tenha uma imagem satisfatória na unidade do parente.
Para montar a unidade do bebê na parede, veja a seção
“9. Instruções para montagem na parede” para mais
detalhes.

A unidade do bebê já vem registrada. Você não precisa
registrar a menos que a unidade do bebê perca o link com
a unidade do parente, veja a seção “5.2 registro da câmera”
para mais detalhes.

4.Monitorando os ícones da tela

5.Menu de opções
5.1Menu principal

3.3Visão noturna
A unidade do bebê tem 8 leds infravermelhos de alta
intensidade para ter uma imagem limpa no escuro.

3.4Reprodutor musical
Pressione e mantenha o botão
por 3 segundos, isso
irá ligar a reprodução musical e reproduzir uma canção de
ninar através da unidade do bebê; manter pressionado por 3
segundos novamente irá desligar.

3.5Função falar
Aperte e mantenha pressionado o botão
na unidade do
parente para falar com seu bebê através da unidade do
bebê. O símbolo vai aparecer na parte de baixo da dela

3.6Ajustando o volume
Nota
Não deixe a unidade do bebê no alcance da criança! Se
houver interferência no som ou na imagem, tente
movimentar a unidade para diversos lugares, não deixe
próximo a outros equipamentos elétricos.

5.2Registro de câmera

Quando o vídeo estiver em reprodução, pressione o botão
para diminuir o volume ou o botão
para
aumentar o volume, o display vai mostras o volume atual
por 5 segundos.

3.7Ressetando a unidade do parente

1.Indicação da intensidade do sinal
2.Temperatura no quarto do bebê
3.Reproduzindo canção de ninar
4.Alarme ativo
5.Indicação de bateria
6.Função PTT ativa
7.Data e hora(DD/MM HH.MH AM/PM

Aperte se mantenha pressionado o botão
por 8 segundos
a unidade do parente vai provocar a reinicialização forçada.

5.4Ajustes
5.4.1Data e hora
Contem 2 itens nesse menu
Denir data/hora

Pressione o botão “menu” para entrar no menu de registro,
então pressione o botão de pareamento atrás da unidade
do bebe por 10 segundos.

5.4.3 anti-tremor
você precisa ajustar a frequência de 50/60 Hz para se
adequar a sua iluminação e ao anti-tremor
5.4.4 modo de sistema
nesse menu você poderá escolher os modos de trabalho
a seguir: modo normal/modo VOX
5.4.5 sensibilidade VOX
escolha os níveis de sensibilidade VOX em: baixo/médio/alto
5.4.6 luz de fundo do LCD
você pode ajustar o brilho do LCD e o tempo em que a luz
de fundo cará acesa nas operações de menu.

Pressione o botão “menu” a tela de monitoramento vai
mostrar o menu principal, contendo 4 itens:
1.Câmera
2.Alarme
3.Ajustes
4.Informação do sistema
Você pode pressionar o botão “up” ou “down” para mover
o cursor, para selecionar o item pressione o botão “menu”,
assim irá entra no sub-menu selecionado.
Pressione o botão “return” para voltar a tela e monitoramento.

6.Instruções de montagem na parede
1.Use o modelo abaixo para marcar a parede nos locais
corretos de furar e xar os parafusos.

5.3Alarme

2.Insira parafusos de 4mm (não fornecidos) nos furos e
aperte os parafusos. Então, alinhe sua unidade do bebê com
os parafusos e puxe para baixo.

Pressione o botão “down” para escolher o item, o botão
“PTT” vai mover o cursor e o botão “up” ira alternar os
valores.
5.4.2unidade de temperatura
Pressione o botão “down” para escolher o item, o botão
“PTT” ira mover o cursor e o botão “up” altera os valores.

Alterne entre as unidades Celsius e Fahrenheit

5.5informação do sistema
aqui contém informações do sistema como, versão do
software, versão do hardware, data de fabricação e etc.

3.Aponte a câmera para onde você quer monitorar. Ajuste a
unidade do bebê para ter uma imagem satisfatória na
unidade do parente.

