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Video Baby Monitor 

9502 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této video chůvičky nemůže být zajištěno, pokud  

nebudete postupovat podle těchto pokynů. 

PŘED POUŽITÍM VIDEO CHŮVIČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.  

 

ZÁRUČNÍ DOBA NA LITHIOVOU BATERII JE POUZE 12 MĚSÍCŮ, BATERII NELZE VYMĚNIT ZA NOVOU ! 

 

 

Obsah balení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1ks rodičovská jednotka 

2) 1ks dětská jednotka 

3) 2ks síťové/napájecí AC kabely 

4) originál návodu 

5) sada k uchycení kamery na zeď 

 

POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY 
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POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED IKON 

 

síla signálu   hlasitost   Zoom 

 

časovač/budík  jas   noční režim 

 

ukolébavky  ECO   mluvení na dítě 

 

kamera   stav baterie  teplota 

 

 

JAK POSTUPOVAT: 

1. Napájení rodičovské jednotky 

 

    Před použitím rodičovské jednotky ji plně nabijte. 

Při nabíjení se indikátor provozu a nabíjení změní na červenou. 

Když se jednotka nabije, indikátor provozu a nabíjení se změní na  

zelený. 

Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí tohoto balení. 

 

 

 

 

2. Zapnutí dětské jednotky 

 

Připojte dětskou jednotku k elektrické zásuvce pomocí dodaného 

A/C adaptéru.  

Poznámka: dětská jednotka musí být při používání připojena 

k elektrické síti pomocí A/C adaptéru. 

 

 

3. Zapnutí rodičovské jednotky 

 

     Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.  

Na obrazovce se zobrazí text „waiting for connection“ / "čekání 

na připojení". 

 

 

4. Příprava na připojení dětské jednotky 

 

Stiskněte       a najeďte na ikonu          , vyberte ikonu s číslem 

kamery           , zvolený výběr potvrďte OK.  

Ikona bude blikat, pak počkejte na připojení. 

 

 

5. Spárování rodičovské jednotky s dětskou jednotkou 

 

    Dlouze stiskněte tlačítko pro párování na zadní straně dětské  

jednotky, dokud se na rodičovské jednotce nezobrazí přenášený 

obraz. Pokud se spárování nepodaří, vyberte jiné číslo dětské 

jednotky (           /             /            ) a zkuste to znovu. 

 

 

Poznámka: důležité pokyny pro instalaci video monitoru. 
● Jakýkoli velký kovový předmět, jako je lednička, zrcadlo, skříň na dokumenty, kovové dveře nebo železobetová    
    zeď mezi dětskou a rodičovskou jednotkou, může blokovat rádiový signál a zkrátit dosah. 
● Sílu signálu mohou snižovat také jiné pevné konstrukce, například stěny, nebo rádiová či elektrická zařízení, jako 

              jsou televizory, počítače, bezdrátové nebo mobilní telefony, zářivky nebo stmívače. 
● Používání jiných 2,4GHz výrobků, jako jsou bezdrátové systémy (WI-FI router), bluetooth systémy nebo  
    mikrovlnné trouby, může způsobovat rušení tohoto výrobku, proto chůvičku udržujte ve vzdálenosti alespoň  
    1,5 m od těchto typů výrobků, nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení. 
 
Poznámka: Pokud umístíte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku příliš blízko k sobě, je normální, že uslyšíte 
vysoký zvuk, kterému se říká "zpětná vazba". Jednotky jsou navrženy tak, aby byly umístěny v oddělených 
místnostech. 

 
FUNKČNOST 
1. Párování více než jedné dětské jednotky s rodičovskou 
● Stiskněte tlačítko Menu/Zoom          , abyste se dostali do nabídky. 
● Stiskněte levé       nebo pravé      tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona dětské jednotky, a poté stisknutím tlačítka  
    nahoru         nebo dolů       vyberte dětskou jednotku, kterou chcete spárovat. 
● Stiskněte tlačítko OK pro zahájení párování.  
● Dokud svítí kontrolka LED, stiskněte tlačítko pro párování na zadní straně dětské jednotky. 
● Po dokončení spárování se na obrazovce rodičovské jednotky zobrazí obraz z dětské jednotky. 
● Pokud se spárování nepodařilo, opakujte výše uvedené kroky. 
● Po spojení se všemi dětskými jednotkami stiskněte tlačítko OK, pro zobrazení dětské jednotky. 
● V režimu skenování se ikona Scan           zobrazí v horní části obrazovky. 



2. Digitální Zoom & natáčení kamery 
● Stiskněte a podržte tlačítko      na přibližně 2 sekundy pro ovládání funkce přiblížení/oddálení. 
● V režimu zoomu můžete obraz posouvat/naklánět stisknutím a podržením tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo. 
    V režimu digitálního zoomu se v horní části obrazovky zobrazí ikona zoomu 
    Poznámka: Pokud chcete upravit hlasitost nebo jas, musíte před provedením operace ukončit funkci Zoom. 
 
3. Obousměrná funkce / mluvení na dítě 
    Chcete-li s dítětem mluvit, stiskněte a podržte tlačítko       na rodičovské jednotce.  
    Po ukončení mluvení na dítě tlačítko uvolněte a znovu si poslechněte zvuk z dětského pokoje. Mějte na paměti, že    
    nemůžete poslouchat své dítě, zatímco na něj mluvíte, musíte přestat mačkat tlačítko. 
 
4. Infračervené noční vidění (automatické) 
    Funkce infračerveného nočního vidění umožňuje dětské jednotce zachytit obraz vašeho dítěte nebo sledované oblasti    
    ve tmě nebo při slabém osvětlení. V tomto režimu se na rodičovské jednotce zobrazují pouze černobílé snímky.  
    Optimální vzdálenost mezi dětskou jednotkou a objektem je 2 m. 
 
5. Nastavení funkce ECO/VOX 
    Tento režim umožňuje ovládat aktivaci přenosu mezi jednotkami zvukem. Pokud je výchozí nastavení ECO zapnuté,  
    a pokud do 30 sekund nepřijde k dětské jednotce žádný zvuk, přestane dětská jednotka vysílat signál. Obrazovka  
    rodičovské jednotky se vypne/přepne do pohotovostního režimu, když dětská jednotka nevysílá signál. Jakmile dětská  
    jednotka zjistí zvuk, který je hlasitější než nastavená úroveň citlivosti, začne znovu vysílat signál do rodičovské  
    jednotky. 
    Chcete-li změnit úroveň nastavení ECO, postupujte podle následujících pokynů: 
    ● stiskněte tlačítko Menu         pro zobrazení nabídky v menu 
    ● Stiskněte levé       nebo pravé      tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona       , a poté stisknutím tlačítka nahoru         nebo  
       dolů      vyberte požadovanou hodnotu. 
    ● Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru. 
    Poznámka: 
    LOW - k opětovné aktivaci přenosu je nutná vysoká hlasitost zvuku. 
    MID - k opětovné aktivaci přenosu je nutná střední hlasitost zvuku. 
    HIGH - k opětovné aktivaci přenosu je nutná nízká hlasitost zvuku. 
    OFF - bez pohotovostního režimu, kontinuální přenos 
    Když je funkce ECO zapnutá, zobrazí se v horní části LCD displeje indikátor ECO. Chcete-li zobrazit videosignál na  
    rodičovské jednotce, když je funkce ECO zapnutá, jednoduše stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. 
 
6. Nastavení budíku 
    Pomocí budíku si můžete připomenout, že máte nakrmit dítě, vyměnit plenky, jít spát atd. 
    ● stiskněte tlačítko Menu         pro zobrazení nabídky v menu 
    ● Stiskněte levé       nebo pravé      tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona       , a poté stisknutím tlačítka nahoru         nebo  
       dolů      vyberte požadovanou hodnotu. 
    ● Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru. 
    Poznámka:  
    Když alarm zvoní a nikdo nereaguje, zvonění trvá 1 minutu, po 3 minutách se zvonění znovu spustí. Pokud nikdo  
    nezareaguje, bude alarm zvonit celkem třikrát. 
 
7. Nastavení ukolébavek 
    Při usínání můžete dítě uklidnit přehráním jemné ukolébavky z dětské jednotky. 
    ● stiskněte tlačítko Menu         pro zobrazení nabídky v menu 
    ● Stiskněte levé       nebo pravé      tlačítko, dokud se nezvýrazní ikona       , a poté stisknutím tlačítka nahoru         nebo    
       dolů       vyberte požadovanou hodnotu. 
    ● Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru. 
 
8. Natáčení/otáčení kamerou 
    ● Krátce stiskněte tlačítko      pro přechod do režimu otáčení. 
    ● Stiskněte klávesu          nebo       pro naklápění kamery. 
    ● Stiskněte klávesu          nebo      pro otáčení kamery. 
    ● Krátce stiskněte tlačítko      pro opuštění režimu otáčení. 
    Poznámka: Pokud chcete upravit hlasitost nebo jas, musíte před provedením operace ukončit funkci Otáčení. 

Technická data 

Frekvence    2,4 GHz FHSS 

Typ modulace   GFSK 

Přenosový výkon   max. 18 dBm / 0,06 W 

Provozní prostředí   pouze pro vnitřní použití při teplotě 0-40° C a vlhkosti 5-90 % 

Dosah    až 270 metrů při přímé viditelnosti ve volném prostoru  

 Napájecí adaptér   vstup: 100-240V AC 50/60 Hz, 300mA max. 

     výstup: 5V, 700mA 
 LCD    3,5" TFT LCD 
 Dobíjecí baterie monitoru  Model: 503450 – 3,7V, 950mA 
 Provozní doba plně nabité baterie až 12 hodin při režimu ECO/VOX 
 Typ obrazového snímače  1/6.5" barevný obrazový snímač CMOS 
 Typ IR LED    940 nm 

Jak odstranit potíže 

 

na displeji není obraz 

 

● napájecí adaptéry nemusí být správně připojeny 

● překontrolujte, zda jsou kamera a monitor zapnuté 

● kamera může být daleko od monitoru 

● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle  

   pokynů ke spárování jednotek 

● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky 

● restartujte dětskou i rodičovskou jednotku 

 

 

rušení nebo špatný příjem 

● přibližte monitor ke kameře 

● kamera nebo monitor mohou být umístěny příliš blízko kovových    

    předmětů 

● jiná elektronická zařízení mohou rušit signál 

● příliš slabá baterie 

● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky 

● kamera a monitor nemusí být správně spárovány, postupujte podle  

   pokynů ke spárování jednotek 

zpětná vazba 

( pískání, statický šum ) 

 

● kamera a monitor mohou být příliš blízko u sebe 

● hlasitost na monitoru může být nastavena příliš vysoko 

● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky 

není slyšet dítě v rodičovské jednotce ● nastavení hlasitosti může být příliš nízké nebo vypnuto 

● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky 

zamrzlý obraz 

 

● restartujte dětskou jednotku (vypojte adaptér a poté znovu zapojte) 

● stiskněte tlačítko Reset na zadní straně rodičovské jednotky 

 

Údržba 

 ● Udržování objektivu v čistotě vám pomůže sledovat co nejjasnější obraz. Jemně otřete 

         otisky a prach na objektivu a obrazovce LCD pomocí suchého hadříku. 

● Povrchy kamery a monitoru čistěte jemným hadříkem bez chloupků. 

● Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

● Pokud dojde ke znečištění jednotek, otřete povrchy lehce navlhčeným hadříkem, přičemž  

    dbejte na to, aby se voda nedostala do žádných otvorů. 

 

Likvidace baterií a výrobku 

● Nepokoušejte se opravovat nebo nastavovat elektrické nebo mechanické funkce přístroje. 

● Nezapomeňte výrobek zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

● Pro správný sběr a zpracování těchto výrobků je odneste do sběrných míst určených místními úřady. 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


