Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Yoo-See. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na
použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však spozorovali
nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.
HLAVNÉ FUNKCIE
- Technológia 2,4 GHZ digital FHSS bez akýchkoľvek interferencií.
- Dosah 250m v otvorenom priestore. Dosahy uvádzané na obale
sú dosahy merané na voľnom priestranstve. Stačí teda vydeliť
deklarovaný dosah 3, aby ste získali odhad dosahu v reálnom
priestore (prítomnosť stien ...).
- Farebný displej 2,4" pre lepšiu viditeľnosť.
- Diaľkové ovládanie kamery, aby ste mohli vidieť svoje bábätko v
spánku.
- Automatické zapnutie displeja, keď je detekovaný hlas bábätka v
móde VOX.
- Funkcia vysielačky, aby ste mohli s bábätkom hovoriť.

- Automatické nočné videnie pre lepšiu viditeľnosť
potme.
- Diaľkové ovládanie citlivosti mikrofónu a hlasitosti
reproduktora na vysielači.
- Funkcia priblíženia (zoom).
- Automatický zvukový a vizuálny alarm, keď je video
a zvuk mimo dosahu.
- Indikátor úrovne nabitia batérie.
- Prijímač môže fungovať so 4 kamerami
- Prijímač je vybavený lítiovou nabíjateľnou batériou
- Vizuálny a zvukový alarm

UPOZORNENIE

YOO-SEE
A014414

- Detská opatrovateľka Yoo-See nesmie byť chápaná ako lekársky prístroj. Pri používaní detské pestúnky Yoo-See sa
dôrazne odporúča, aby vaše bábätko okrem toho pravidelne priamo kontroloval nejaký dospelý. Predčasne narodené
bábätká alebo deti, ktoré sa považujú za rizikové, musia byť kontrolované Vaším pediatrom alebo iným zdravotníckym
personálom.
- Nevzďaľujte sa nikdy od svojho bábätka mimo dom, a to ani na krátky okamih.
- Nenechávajte v dosahu detí.
- Nepoužívajte detskú opatrovateľku Yoo-See v blízkosti zdrojov vody (kúpeľňa, drez) ..
- Vždy používajte batériu prijímača, ktorá je dodávaná výrobcom. Ak je batéria poškodená, musí byť vymenená
výrobcom, jeho popredajným servisom alebo osobami, ktoré majú podobnú kvalifikáciu, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu.
- Pre optimálne použitie Vašej detské pestúnky Yoo-See a aby ste zabránili interferenciám, odporúčame Vám nezapájať
žiaden elektrický prístroj do rovnakej zásuvky ako detskú opatrovateľku Yoo-See (nepoužívajte blok rozbočovačmi
zásuviek).
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkám alebo striekanie a nesmie byť nad ním umiestnený žiadny predmet, ktorý
obsahuje tekutiny, ako sú napríklad vázy.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak batéria nie dobre nahradená. Nahrádzajte iba batériou, ktorá je rovnaká alebo
ekvivalentného typu.
- Batérie (priehradka na batérie alebo inštalované batérie) nesmú byť vystavované prílišnému teplu, aké spôsobuje
napríklad slnečné osvetlenie, oheň alebo iný druh tepla.
- Sieťové zásuvky alebo pripojovacie zariadenia prístroje sú používané ako zariadenie pre odpojovanie prístroje a musia
zostať ľahko dostupné.
- Toto zariadenie musí byť inštalované a používané pri minimálnej vzdialenosti 20cm medzi vysielačom vĺn a Vaším
telom.
OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ
- Používajte len sieťové adaptéry, ktoré sú súčasťou balenia.
Použitie iných adaptérov by mohlo poškodiť detskú
opatrovateľku.
- Keď po dlhšiu dobu detskú opatrovateľku nepoužívate,
vyberte batériu prijímača, aby ste zabránili škodám, ktoré

- Nerozoberajte prístroj: neobsahuje žiadnu súčiastku,
ktorá by mohla byť používaná samostatne.
- Elektrické a elektronické zariadenia majú byť
likvidovaná v rámci triedeného odpadu.
Nevyhadzujte odpad vzniknutý z elektrických alebo

by mohli vzniknúť v dôsledku vytečeniu batérie.
- Keď detskú opatrovateľku nepoužívate, vypojte sieťový
adaptér zo zásuvky na stene.
- Detská opatrovateľka funguje najlepšie v rozsahu teplôt
medzi 0°C a +40°C.
- Nevystavujte detskú opatrovateľku dlhodobo slnečným
lúčom a neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do
vlhkej alebo veľmi prašné miestnosti.

elektronických zariadení do netriedeného komunálneho
odpadu. Zaistite ich likvidáciu v rámci triedeného odpadu.

2. Inštalácia na stenu
Je tiež možné pripevniť kameru pomocou montážnej sady.

Tento symbol v Európskej únii označuje, že
tento výrobok nesmie byť vyhodený do
popolnice a lebo primiešaný ku smiešnemu
odpadu z domácnosti, ale že patrí do
triedeného odpadu.

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
NAPÁJANIE
a. Vysielač
b. Prijímač
c. 2 sieťové adaptéry 5V
d. Súprava pre montáž na stenu
e. Návod na použitie

A. Kamera
Kamera funguje na sieťové napájanie s adaptérom 5V, ktorý je súčasťou balenia.
Pripojte výstupný port adaptéra k portu micro USB (6) vysielača a dajte si pozor,
aby orientácia bola správna. Zapojte adaptér do zásuvky na stene, kontrolka (7) sa
zmení na zelenú.
A. PRIJÍMAČ
1. Fungovanie s nabíjateľnou batériou
Dobíjacie batérie 3,7 V 850mAh Li je už namontovaná v prijímači.
Pripojte výstupný port adaptéra k portu USB (19) a dajte si pozor, aby orientácia bola správna. Kontrolka napájania (11)
je zelená, ak je batéria prijímača dostatočne nabitá. Pozn .: pred prvým použitím prijímača nabíjajte lítiovú batériu
pomocou sieťového adaptéra po dobu najmenej 5 hodín.

OVLÁDANIE
Kamera
1. Šošovka kamery
2. Infračervená LED pre nočné videnie
3. Senzor nočného videnia
4. Mikrofón
5. Reproduktor
6. Port micro USB
7. Kontrolka napájania
8. Tlačidlo spárovanie
9. Anténa

Prijímač
10. Displej LCD
11. Kontrolka napájania
12. Kontrolka módu VOX
13. Mikrofón
14. Ovládací panel
15. LED vizuálneho alarmu
16. Reproduktor
17. Anténa
18. Tlačidlo ON/OFF
19. Port micro USB
20. Podstavec
21. Lítiová batéria 3x7 V - 850 mAh

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA
1. Inštalácia na plochu
Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektív
kamery a mikrofón na bábätko.

2. Stav batérie
Keď je v prevádzke a po nabití kontrolka napájania (11) je zelená, ikona
zobrazuje
úroveň nabitia batérie.
Keď je batéria slabo nabitá, kontrolka napájania (11) a ikona úrovne nabitia batérie sa
zmení na červenú.
Keď je batéria veľmi slabo nabitá, kontrolka napájania (11) a ikona úrovne nabitia batérie
blikajú na červeno, čo je sprevádzané zvukovým signálom. Detská opatrovateľka sa
čoskoro vypne. Nezabudnite dobiť batériu detské pestúnky.
3. Dobíjanie batérií
Môžete dobíjať batériu, keď je prijímač zapnutý. Pripojte adaptér k portu USB (19), dajte pozor na to, aby orientácia
bola správna, a zapojte prijímač do zásuvky na stene. Kontrolka napájania (11) bude blikať na zeleno. Prijímač môžete
tiež dobíjať, keď je vypnutý. Kontrolka napájania (11) sa zmení na oranžovú a ikona úrovne nabitia batérie
sa objaví
na displeji LCD (10) po dobu 30 sekúnd a ukáže dobíjanie batérie.
Pozn .: nezabudnite vypojiť adaptér zo siete, keď je batéria plne nabitá. Pre dlhšiu životnosť batérie a lepšiu výdrž
počkajte s dobíjaním do doby, keď bude batéria úplne vybitá.
UPOZORNENIE: AKO PRIPOJÍTE SIEŤOVÝ ADAPTÉR K PORTU MICRO USB, UISTITE SA, ŽE BATÉRIE JE DOBRE VLOŽENÁ
DO PRIJÍMAČA, ABY STE ZABRÁNILI AKEJKOĽVEK MOŽNOSTI EXPLÓZIE.
POUŽÍVAJTE ORIGINÁLNE BATÉRIE.
UDRŽUJTE BATÉRIE MIMO DOSAHU DETÍ.

PROPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM

UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

Proces prepojenia (spárovanie) umožní prepojiť prijímač s kamerou takým spôsobom, že spolu komunikujú, bez toho
aby iné prístroje (aj keby išlo o iné kamery Yoo-See) mohli interferovať s prijímačom alebo prijímať váš signál.
Pripojte kameru do siete a zapnite prijímač stlačením gombíka Štart (18).
Použite ovládací panel, aby ste sa dostali do menu a prepojili vysielač s prijímačom.
A. PROPOJENIE MEDZI KAMERY A PRIJÍMAČA
1. Zvoľte ikonu "Menu"

2. Vyberte ikonu
Potvrďte
.

.

.

3. Vyberte ikonu
Potvrďte . Disponibilná kamera
bude automaticky zvýraznená.

4. Potom, čo zvolíte číslo kamery.
Potvrďte a držte stlačené tlačidlo
"Pairing" (8) vysielača.

- Ak prepojenie prebehne správne, symbol
sa objaví nad "CAM". Prijímač pípne a displej zobrazí obraz snímaný
kamerou. Váš prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
- Ak sa prepojenie nepodarilo, objaví sa obraz prerušeného signálu, ktorý bude doložený zvukovým signálom. Zopakujte
etapy prepájanie od 1 do 4.
B. PRIDANIE ĎALŠEJ KAMERY
- Ak máte prijímač prepojiť s ďalšími kamerami Yoo-See (maximálne 4 rôzne kamery Yoo-See) zopakujte etapy od 1 do 4
pre každú kameru jednu po druhej.
- Ak sa prepojenie medzi jednou kamerou a prijímačom prerušilo, môžete znova prepojiť kameru s prijímačom
odobratím kamery (viď. etapa 5až 8) a opätovným vykonaním etáp 1 až 4.
C. ODPOJENIE JEDNEJ ALEBO VIAC KAMIER
5. Vyberte ikonu menu
.

1. Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektív
kamery (1) a mikrofón (5) na bábätko.
2. Vďaka sade pre montáž na stenu môžete kameru pripevniť k stene a nakláňať ju zhora nadol a do strán, aby ste
optimalizovali uhol záberu.
3. Zapnite prijímač tak, že na 3 sekundy stlačíte tlačidlo štart (18), kým sa indikátor napájania (11) nerozsvieti zelene.
Obraz snímaný objektívom kamery by sa mal objaviť na displeji súčasne so zvukom prenášaným mikrofónom. Ak sa na
displeji ukáže obrázok "prerušené spojenie"
sprevádzaný zvukovým signálom, znamená to, že prístroje neboli
správne prepojené alebo že je spojenie medzi 2 prístrojmi prerušené (pozri PREPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM).
4. Keď je detská opatrovateľka v prevádzke, disponuje zvukovým a vizuálnym alarmom (LED diódy (15) sa rozsvieti), aby
ste boli upozornení, keď bábätko robí nejaký hluk.
5. Citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora môžu byť nastavené diaľkovo z menu prijímača. Toto zodpovedá módu
VOX (viď. POUŽITIE OVLÁDACIEHO PANELU PRIJÍMAČA).
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA PRIJÍMAČA
Tlačidlá ovládacieho panela Vám umožňujú:
- Nastaviť funkcie VOLUME / TALK BACK / VOX a ZOOM priamym kliknutím na príslušné tlačidlo.
- Vstúpiť do hlavného menu.
Hlavné menu
Stlačte pre prístup do hlavného menu.
Pre zoznámenie s funkciami hlavného menu si prosím prečítajte odstavec "fungovanie hlavného menu".
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo
na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo
Tlačidlá navigácia v menu
Potom, čo sa dostanete do hlavného menu, použite tlačidlo
a tlačidlo
pre pohyb doprava.

stlmenie hlasitosti.

pre pohyb doľava

Mód s vypnutým zvukom
Je aktivovaný, keď stlmíte hlasitosť na minimum. Aktívny je len vizuálny alarm.
6. Vyberte ikonu
Potvrďte

.

7. Vyberte ikonu

. Potvrďte

.

8. Vyberte kameru, ktorú si prajete
odstrániť. Potvrďte
. Zvukový
signál potvrdí odstránenie a displej sa
vráti k obrazu snímanému poslednej
kamerou pripojenou k prijímaču.

Talk back
Aby ste mohli hovoriť so svojím bábätkom, stlačte a držte stlačenú zodpovedajúcu
ikonu, ktorá sa objaví na displeji.
Tlačidlo "Enter"
Keď budete v hlavnom menu, stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie svojej voľby.
Aktivovanie prijímača výhradne hlukom
Prijímač sprostredkuje obraz a zvuk iba v prípade, že Vaše bábätko vydá nejaký
zvuk. Pre aktivovanie módu VOX stlačte tlačidlo VOX na ovládacom paneli.
Kontrolka VOX na prijímači sa rozsvieti zeleno.
Pre nastavenie zvukovej citlivosti sa pozrite do odseku "Zvuková citlivosť" v
hlavnom menu.
Zoom
Môžete obraz priblížiť 2x.
Stlačte tlačidlo raz pre priblíženie a druhýkrát pre oddialenie obrazu na displeji.

FUNGOVANIE HLAVNÉHO MENU

PRŮVODCE RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Z hlavného menu môžete upravovať nasledujúce funkcie:

Problémy
Kamera nevysiela

Možné príčiny
• Citlivosť mikrofónu je príliš nízka

Riešenie
• Zvýšte citlivosť mikrofónu
pomocou
tlačidla

Kamera stále vysiela

• Citlivosť mikrofónu je príliš vysoká
• Kamera vysiela v móde
nepretržitého prenosu

Upozornenie "Mimo dosahu" sa
nevypína

• Adaptér kamery nie je pripojený
• Vzdialenosť medzi kamerou a
prijímačom je príliš veľká
• Prepojenie medzi oboma
prístrojmi sa nepodarilo
• Batéria nefunguje

• Znížte citlivosť mikrofónu
pomoco
tlačidla
• Nastavte prístroj tak, aby sa
aktivoval hlasom, stiknutím
tlačidlá VOX
• Pripojte sieťový adaptér ku
kamere
• Priblížte prijímač ku kamere
• Znova vykonajte nastavenie
parametrov prepojenia
• Kontaktujte zákaznícky servis

Jas
Umožňuje nastaviť jas displeja prijímača.
Použite tlačidla
a
pre výber požadovanej úrovne jasu.
Stlačte tlačidlo
pre návrat na obrazovku

Kamera
Ak máte k prijímaču pripojených viacero kamier, táto ikona umožňuje aktivovať
mód "switch". Displej bude zobrazovať v 10 s intervaloch obrazmi snímanej
všetkými pripojenými kamerami. Kontrolka switch

sa objaví na displeji.

Ak máte k prijímaču pripojených viacero kamier, táto ikona umožní vybrať si
kameru, ktorú si prajete zobrazovať na displeji.

Umožní pridať kameru.
Ak chcete prístroj prepojiť s novou kamerou, prečítajte si časť o spárovanie.

Umožní odstrániť kameru.
Napriek tomu si časť o odstránenie kamery.

Zvuková
citlivosť

Táto ikona umožňuje zvoliť úroveň citlivosti mikrofónu vysielača.

Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, iba ak vydá hlasný zvuk.

Upozornenie na slabú batériu sa
nevypína
Komunikácia sa často prerušuje

Dosah kamery je príliš krátky

• Kamera je umiestnená vedľa iných
elektrických prístrojov

• Prístroje sú oddelené kovovými
štruktúrami, príliš silnými stenami
alebo príliš veľkým množstvom
prekážok medzi oboma
zariadeniami

• Odstráňte elektrické prístroje
alebo premiestnite kameru ďaleko
od zdrojov interferencií a znova
vykonajte nastavenie parametrov
prepojenia.
• Premiestnite kameru alebo
prijímač

• Frekvencia: 2400 MHz – 2483 MHz.
• Maximálna hlasitosť na výstupe: Kamera: 17.5 dBm
Prijímač: 16.5 dBm
• Menovité vstupné hodnoty: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
• Menovité výstupné hodnoty: 5.0 V - 1 000 mA
• Výrobca: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Model: ZD5C050100EUDW
Verzia vybavenie: VO3

Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, ak vydá stredne hlasný
zvuk.

Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, akonáhle vydá slabý zvuk.

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk

