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DIGITÁLIS BÉBIŐR 

Köszönjük, hogy vízforralónkat választotta. 

Általános technikai információk: 

 Vételi frekvencia: ISM 2400 - 2483.5MHz Antenna: beépített

 Szórt spektrum: AFH & TOMA

 Modulációs mód: GFSK

 Akadálymentes hatótávolság: beltéri , 260m kültéren

 Üzemi páratartalom: < 85%RH

 Kétirányú beszédfunkció

 Beépített 8 altatódal

 a kamerában Automatikus éjjellátó

 Alacsony akkumulátor töltöttség (akár 20 óra)

 Táp adapter kábelhossza: 250 cm

 2 hálózati adapter

MONITOR: 

 Monitor LCD képernyő mérete: 3,2"

 Monitor pixelek: 320*240

 Akkumulátor: Li-polimer/750mAh

 Tápellátás: 5V/1000mA DC

 Áramfelvétel: 200mA

 Méretek (Sz•Szé): 120•70•17 mm

 Nettó tömeg: 0,098 kg

KAMERA: 

 Képérzékelő: CMOS

 Képpontok száma: 640.480

 Minimális megvilágítás: 0 Lux (lR bekapcsolva)

 Éjszakai látás távolság: ::SSM

 Betekintési szög: átlósan 31°

 Tápellátás: 5V/1000mA DC

 Áramfelvétel: 200mA

 Méretek (sz•szé): 57•105•57 mm

 Nettó tömeg: 0,075 kg
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg 

az útmutatót, beleértve a garanciát, a nyugtát és lehetőség szerint a dobozt a belső 

csomagolással. Ha ezt a készüléket másoknak adja, kérjük, adja át a használati utasítást is. 

• A készüléket kizárólag magáncélú használatra tervezték. Ez a készülék nem alkalmas

kereskedelmi használatra.

• Ne használja a szabadban. Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől

(soha ne mártsa folyadékba) és éles szélektől.

• Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal húzza ki

a konnektorból.

• Tisztításkor vagy elrakásakor kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a csatlakozódugót

a konnektorból (magát a dugót húzza ki, ne a vezetéket), ha a készüléket nem használja, és

távolítsa el a mellékelt tartozékokat.

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, mindig kapcsolja ki a

készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból.

• Rendszeresen ellenőrizni kell a készüléket és a hálózati vezetéket, hogy nincs-e rajta sérülés.

Ha sérülést talál, a készüléket nem szabad használni.

• Csak eredeti alkatrészeket használjon.

• Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Mindig forduljon egy hivatalos

technikushoz. A veszélynek való kitettség elkerülése érdekében a hibás kábelt mindig csak a

gyártóval, vagy szakképzett személlyel cseréltesse ki, azonos típusú kábellel.

GYERMEKEK 

• Gyermekei biztonsága érdekében kérjük, tartsa távol az összes csomagolóanyagot (műanyag

zacskók, dobozok, polisztirol stb.). FIGYELEM! Ne engedje, hogy kisgyermekek játsszanak a

fóliával, mert fennáll a fulladásveszély!

• Ezt az eszközt nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik

korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel és/vagy nem rendelkeznek

elegendő tudással és/vagy tapasztalattal, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a

biztonságukért.

• A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
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LEÍRÁS 

1) Ki-bekapcsoló gomb

2) Tápkábel csatlakozó

3) LCD kijelző

4) Mikrofon

5) Tápellátás/ljelző LED

6) Töltő LED jelzőfény

7) VOX kulcs

8) Zenelejátszás vezérlőgombja

9) PTT gomb (beszéd közben nyomni)

10) Hangszóró

11) OK (jóváhagyó gomb) 1 Menu gomb

12) Visszalépés gomb

13) Hangerő növelő gomb

14) Hangerő csökkentő gomb

Bébirész leírás 

1) Fényérzékelő

2) Kamera lencse

3) Tápellátást jelző LED

4) Mikrofon

5) lnfravörös LED

6) ONIOFF kapcsoló

7) Tápkábel csatlakozó

8) Hőmérséklet jelző

9) Páros kulcs

10) Hangszóró
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Üzembe helyezés 

• Csatlakoztassa a hálózati adapter kis dugóját (USB-nyílás) a babaegységhez, a másik

végét pedig a hálózati aljzathoz. A LED világítása jelzi, hogy a készülék működik.

• Csatlakoztassa a hálózati adapter kis dugóját (USB-nyílás) a szülői egységhez, a másik

végét pedig a hálózati aljzathoz. A tápellátást jelző LED néhány másodperc múlva

kigyullad.

• A szülői egység bekapcsolásához kapcsolja a bekapcsológombot "ON" állásba.

• Megjegyzés: Használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a szülői egységet. Ez lehetővé teszi,

hogy az egység akkumulátorról működjön áramkimaradás esetén.

• Megjegyzés: CSAK a mellékelt hálózati adaptert használja.

• Helyezze a babaegységet egy sík helyre (például egy asztalra), és irányítsa a kamera

lencséjét a figyelni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet addig, amíg elégedett nem

lesz a szülői egység képével. MEGJEGYZÉS: NE helyezze a babaegységet vagy a

kábeleket a kiságyba vagy karnyújtásnyira (legalább 1 méterre) ne legyen más elektromos

berendezés közelében.

Kamera párosítás/kamera regisztráció: 

• Zárt babaegységünket már regisztráltuk. Nem kell újra regisztrálnia, hacsak a babaegység

nem veszíti el a kapcsolatot a szülői egységgel.

• Ha regisztrálnia kell a babaegységet, kapcsolja a bekapcsoló gombot "ON" állásba a

szülői egység bekapcsolásához. Ezután nyomja meg az OK/menu gombot, hogy belépjen

a főmenübe. A fel vagy le gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort egy elem

kiválasztásához, és a menü gomb megnyomásával beléphet a kiválasztott almenübe. A

visszatérés gomb megnyomásával visszatérhet a felügyeleti képernyőre.
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• Válassza ki a kamera elemet, nyomja meg ismét a menü gombot, ekkor kéri a kamera

újraregisztrálását. Nyomja meg ismét a menü gombot a megerősítéshez. A készülék ezt

mutatja: „Nyomja meg a párosítás gombot a babaegységen.” Ezután 10 másodpercen belül

nyomja meg a párosítási gombot a babaegység hátulján.

NYELV 

• Nyelvbeállítás menü lehetővé teszi a nyelv kiválasztását az alábbiak közül:

angol/francia/spanyol/portugál/olasz/német/orosz/lengyel/török

• Nyomja meg a fel vagy le gombot a kurzor mozgatásához a nyelv kiválasztásához, és

nyomja meg a menü gombot a választás megerősítéséhez.

BEÁLLÍTÁSOK (AZ ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA) 

IDŐ, ÉS DÁTUM 

Ebben a menüben 2 elemet állíthat be: idő/dátum és formátum. 

• A fel vagy le gombbal válassza ki a beállítani kívánt elemet. Nyomja meg a menü gombot

a megerősítéshez.

• Nyomja meg a le vagy fel gombot az érték csökkentéséhez vagy növeléséhez. Nyomja

meg a PTT gombot, hogy a kurzort a következő beállításokra vigye. Nyomja meg a

Vissza gombot a beállítás feladásához.

Hőmérséklet formátum 

Állítsa a mértékegységet Celsius vagy Fahrenheit fokozatra. 
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VILLOGÁS ELLEN 

Beállíthatja az 50 Hz-es vagy 60 Hz-es frekvenciát, hogy megfeleljen a világításnak 

LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS 

Beállíthatja az LCD fényerejét és az LCD háttérvilágítás aktív idejét. 

RENDSZER MÓD 

Ebben a menüben választhat a normál üzemmód és a VOX üzemmód között. 

A VOX mód egy olyan technológia, amely maximális energiamegtakarítást biztosít, amivel a 

készülék hosszú ideig töltés nélkül is működik. A készülék készenléti módban működik, hang 

észlelésekor bekapcsol, és továbbítja a képet és a hangot a szülői képernyőre. 

RIASZTÁS 

5 riasztást állíthat be alapértelmezettként. 

• A fel vagy le gombbal válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt ébresztést. Nyomja

meg a menü gombot a megerősítéshez.

• Nyomja meg a le vagy fel gombot az érték csökkentéséhez vagy növeléséhez. Nyomja

meg a PTT gombot, hogy a kurzort a következő beállításokra vigye. Nyomja meg a

Vissza gombot a beállítás megerősítéséhez.

RENDSZER INFORMÁCIÓ 

Rendszerinformációkat tartalmaz, például modellszámot, szoftververziót, hardververziót, 

gyártási dátumot.  

ZENELEJÁTSZÓ 

• Nyomja meg a zene gombot a zenelejátszó bekapcsolásához. Lejátssza az altatódalt a

babaegységen keresztül. A 8 altatódal felváltva szólal meg.

• Az altatódalok hangereje a babaegységen azonos lesz. Nyomja meg a fel vagy le

gombot a szülői egység hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

• Nyomja meg ismét a zene gombot a zenelejátszó kikapcsolásához.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA 

Amikor a videó lejátszási módban van, nyomja meg a le gombot a hangerő csökkentéséhez 

vagy a fel gombot a hangerő növeléséhez. Az aktuális hangerő 5 másodpercig megjelenik az 

LCD képernyőn. 

A beállított hangerő mentéséhez lépjen be a főmenü felületére, majd térjen vissza a 

felügyeleti felületre. 

BESZÉLŐ FUNKCIÓ 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot a szülői egységen, hogy beszéljen a babával 

a babaegység hangszóróján keresztül. A szimbólum megjelenik a képernyő alján. 
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IKONOK A KIJELZŐN 

1) Jelerősség jelző

2) A babaszoba hőmérséklete

3) Altatódal aktiválva

4) VOX funkció aktiválva

5) Riasztás aktiválva

6) Akkumulátor jelző

7) PTT funkció aktiválva

8) Dátum és idő (DD/MM ÓÓ:MM AM/PM)

TIPPEK A FALRA RAGASZTÁSHOZ 

Tépje le a hátsó matricát az öntapadós tépőzárról, ragassza az egyik részt a kameraállvány aljára, 

egy másik részt pedig a falra vagy a bútor felületére. 

JEGYZET: 

• A kamera gravitációja és a fal vagy bútor egyenetlen felülete miatt a kamera leeshet a

tépőzárról. A kamera állapotát minden nap ellenőrizni kell. Nyomja a kameraállványt a tépőzár

irányába, hogy jobban tapadjon.

• Ne ragassza a kamerát közvetlenül a kiságy fölé, nehogy a kamera leessen és megsérüljön a

gyermek.
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SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133,

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál

használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia

kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a

hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez

az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat

vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva

használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a 

vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a 
háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, 
hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy 
ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): Vezeték nélküli bébiőr 
Típusmegjelölés (type designation): JACOB 
Cikkszám (item No): EHM002 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

2004/108/EC 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

Gyártó/Meghatalmazott képviselő 

Adam Poterek 

Termékmenedzser / Product Manager 

Ozarów Mazowiecki 2015.03.01. 
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