
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Baby Monitor 

9500 

 

 

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 ! 

 

 

 

POZNÁMKA: 

Před použitím výrobku doporučujeme plně nabít vloženou baterii rodičovské jednotky v zásuvce, aby 
fungovala v případě odpojení od zdroje napájení, a aby se dala přenést na jiné místo. Přečtěte si 
bezpečnostní pokyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Malé/drobné části uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nebezpečí udušení: děti se mohou zamotat do šňůr. Napájecí kabely by měly být vždy vzdáleny více než 3 

metry od postýlky a dosahu dítěte. 

Kamera/dětská jednotka a displej/rodičovská jednotka s napájecími kabely by nikdy neměly být zavěšeny na 

postýlce nebo v její blízkosti. 

Tento výrobek není hračka a měl by být uchováván mimo dosah dětí. 

Tento výrobek obsahuje malé části. Při vybalování a sestavování výrobku dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

OBSAH BALENÍ: 

1) 1ks dětská jednotka 

2) 1ks rodičovská jednotka 

3) 2ks síťové/napájecí kabely 

4) originál návodu 

 

 

 

Doba nabíjení: 6 až 8 hodin 
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POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED IKON 

síla signálu   hlasitost    Zoom 

 časovač   jas    noční režim 

 ukolébavky  ECO    mluvení na dítě 

 kamera   stav baterie 

 

  

Napájení jednotek 

 1. zapnutí dětské jednotky 
Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí  

tohoto balení (5 V, 700 mA).  

K připojení dětské jednotky do zásuvky použijte  

přiložený AC adaptér. 

Jakmile se adaptér připojí, jednotka se automaticky 

 zapne a rozsvítí se LED indikátor provozu. 

 

 

 

2) zapnutí rodičovské jednotky 

Používejte pouze A/C adaptér, který je součástí  

tohoto balení (5 V, 700 mA).  

Rodičovská jednotka je dodávána s vestavěnou dobíjecí 

Lithiovou baterií. Doporučujeme připojit jednotku k adaptéru 

zapojenému do elektrické sítě, kdykoli je to možné,  

aby se baterie stále nabíjela.  

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí na levé straně jednotky.  

Po zapnutí rodičovské jednotky se rozsvítí LED indikátor provozu 

a na displeji LCD se zobrazí obraz. 

 

Jak zapnout režim ECO/VOX 

Tento režim umožňuje ovládat aktivaci přenosu obrazu zachyceným zvukem u dětské jednotky. 

1. Výchozí nastavení režimu ECO je OFF, pro zapnutí režimu ECO stiskněte tlačítko Menu (=OK) . 
2. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ECO, poté stiskněte     
    tlačítko Menu pro vstup do režimu ECO. 
3. Stisknutím tlačítek snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou úroveň. 
4. Stisknutím klávesy Menu volbu potvrďte. 

Obrazovka displeje se vypne, pokud kamera nezaznamená žádný zvuk. Když kamera zjistí, že zachycený zvuk 
je silnější než nastavená úroveň citlivosti, opět začne vysílat obraz a zvuk na rodičovskou jednotku.  

Chcete-li změnit úroveň ECO modu, postupujte podle následujících pokynů: 
1. Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení nabídky. 
2. Stiskněte tlačítka snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ECO, a poté stiskněte 
    klávesu Menu pro vstup do režimu ECO. 
3. Stisknutím tlačítka snížení hlasitosti nebo zvýšení hlasitosti a vyberte požadovanou úroveň. 
4. Stisknutím tlačítka Menu potvrďte výběr. 
    
Nastavení hlasitosti rodičovské jednotky 

Pomocí tlačítek snížení a zvýšení hlasitosti si nastavíte úroveň hlasitosti, nebo reproduktor lze vypnout úplně. 

 

 



 

Nastavení ukolébavek 

Dítě můžete před usnutím uklidnit přehráním ukolébavky z dětské jednotky. 

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky. 

2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona ukolébavky, a poté  

    stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu ukolébavky. 

3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou skladbu. 

4. Stisknutím klávesy Menu výběr potvrdíte. 

 

 

Párování/propojení jednotek (kamery a displeje) 

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky. 

2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona PAIR, a poté 

    stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu párování. 

3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovanou kameru. 

4. Stisknutím klávesy Menu zahájíte párování. 

5. Zatímco zelená LED dioda indikátoru provozu na rodičovské jednotce bliká, přidržte tlačítko  

    pro párování na zadní straně dětské jednotky dokud se jednotky nepropojí.  

6. Po spárování jednotek se na obrazovce rodičovské jednotky zobrazí obraz z kamery. 

7. V případě neúspěšného spárování jednotek, zopakujte výše uvedené kroky 1-6. 

 

Nastavení jasu 

1. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nabídky. 

2. Stiskněte klávesu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti, dokud se nezvýrazní ikona jasu, a poté  

    Stiskněte klávesu Menu pro vstup do režimu nastavení jasu. 

3. Stisknutím klávesy pro snížení nebo zvýšení hlasitosti vyberte požadovaný jas. 

4. Stisknutím klávesy Menu výběr potvrdíte. 

 

 

Nastavení časovače 

Vstupte přes Menu do nabídky k nastavení časovače. Vyberte z možností 2/4/6 hodin a pomocí tlačítka Menu  

výběr potvrdíte. 

  

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, 200mA max. 

     výstup: 5V, 700mA 
 LCD    2,4" TFT LCD 
 Dobíjecí baterie monitoru  Model: S03450 – 3,7V, 950mA, 3 515 Wh 
 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 

 

 

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 

 

 


