NannyCam H32

Návod na1 použitie

Obsah balenia:
–– Rodičovská jednotka s displejom + sieťový adaptér
–– Detská jednotka (kamera) + sieťový adaptér
–– Návod na použitie

Popis detskej jednotky:
1. Svetelný senzor
2. Šošovka kamery
3. M
 odrá LED dióda – indikácia
el. napájania
4. Mikrofón
5. I nfračervené LED diódy pre
nočné videnie
6. Tlačidlo ON / OFF – pre zapnutie
/ vypnutie kamery
7. Vstup pre sieťový adaptér
8. Teplotný senzor
9. R
 eset tlačidlo pre nové spárovanie
10. Reproduktor
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Popis rodičovskej jednotky:
1. Tlačidlo ON / OFF (zapnutie / vypnutie displeja)
2. Vstup pre napájanie / nabíjanie rodičovskej jednotky
3. LCD displej
4. Mikrofón
5. M
 odrá LED dióda indikujúca zapnutie
6. Červená LED dióda indikujúca prepojenie s kamerou
7. Režim VOX (zapnutie /
5
4
3
vypnutie)
8. M
 elódie (zapnutie /
vypnutie)
9. T lačidlo pre rozprávanie
1
(nutné držať po celú dobu
rozprávania)
2
10. Reproduktor
10
11. Tlačidlo OK / Menu
12. Tlačidlo pre návrat / späť
13. Tlačidlo pre zvýšenie
hlasitosti
nnector
14. Tlačidlo pre sníženie hlasitosti
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Uvedenie do prevádzky:
A) Detská jednotka (kamera)
1. Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu v kamere a adaptér do zásuvky.
2. Potom prepnite polohovacie tlačidlo do polohy „ON“
3. Pri správnom fungovaní kamery sa zobrazí modrá LED dióda
Poznámka: Detská jednotka vyžaduje nepretržité pripojenie v elektrickej sieti.

B) Rodičovská jednotka (displej)
1. Pripojte konektor sieťového adaptéru do vstupu rodičovskej jednotky a adaptér do zásuvky.
2. Rodičovská jednotka sa začne nabíjať a zobrazí sa modrá LED dióda.
3. Stlčte tlačidlo „ON / Menu“ pre zapnutie displeja.
Poznámka: Pre dosiahnutie optimálnej kapacity a životnosti batérie je potrebné základňu
pred prvým používaním bez pripojenia úplne nabiť.
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Používanie a funkcie:
–– V prípade, že sú rodičovská aj detská jednotka zapnuté a vo vzájomnom dosahu, zobrazí
sa na displeji behom niekoľkých sekúnd živý obraz z kamery.
–– Umiestnite kameru na vhodnom mieste a objektív nasmerujte tak, aby ste boli spokojní
s náhľadom.
Poznámka: Neumiestňujte kameru v dosahu dieťaťa. Pokiaľ je prenos obrazu nekvalitný či
prerušovaný, skúste kameru umiestniť na iné miesto, prípadne sa uistite, že v blízkosti nie
sú ďalšie elektrické zariadenia, ktoré by mohli prenos rušiť.

Funkcie na displeji
1. Indikátor sily signálu
2. Teplota v izbe dieťaťa*
3. I ndikátor spustenej melódie (hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť tlačidlami „hore“
a „dole“, ktoré sú vedľa displeja)
4. Indikátor režimu VOX
5. Indikátor aktívneho budíka
6. Stav batérie
7. Indikátor aktívneho mikrofónu (pri rozprávaní je potrebné tlačidlo stále držať)
8. Dátum a čas
Poznámka: *Teplomer u detskej jednotky nie je certifikovaný a údaje o teplote slúžia na
orientačný prehľad.

Dosah
S narastajúcou vzdialenosťou medzi detskou a rodičovskou jednotkou môže dochádzať
k prerušovaniu signálu a zamŕzaniu obrazu a zvuku. V prípade straty spojenia z dôvodu
príliš veľkej vzdialenosti sa Vám na displeji zobrazí čierna obrazovka a potom “Connecting...”. Rodičovská základňa sa snaží opakovane spojiť s kamerou.
Poznámka: Pokiaľ sa jednotky nespoja ani pri zmenšovaní vzdialenosti, vyskúšajte obe
jednotky zblízka opätovne spárovať, viď nasledujúca kapitola “Menu - párovanie”.
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Menu:
–– Do Menu sa dostanete stlačením tlačidla OK
na rodičovskej základni a potom sa pohybujete pomocou šípok „hore“ a „dole“. Tlačidlom
“späť“ sa dostanete o úroveň nazad alebo k náhľadu kamery.
–– Menu obsahuje 6 ikon:
1. Camera – Párovanie*
2. Alarm – Nastavenie budíka
3. Settings – Nastavenie funkcií základne
4. VOX – Nastavenie režimu VOX
5. Languages – Voľba jazykov menu
6. System Info – Informácie o systéme
Poznámka: *Rodičovská a detská jednotka sú už spárované z výroby, nie je teda potrebné párovať ich znova. Túto ponuku zvoľte, pokiaľ chcete vykonať nové párovanie medzi
jednotkami napr. pri dlhodobom stratení signálu.

• Ad 1 – Camera – Párovanie
Pre nové párovanie dvakrát stlačte tlačidlo OK.
Potom pridržte na 10 sekúnd tlačidlo „RESET“ na
zadnej časti kamery. Pri úspešnom spárovaní sa
Vám na displeji zobrazí informácia o úspešnej
registrácii, tj. „Register Successful“.

• Ad 2 – Alarm – Nastavenie budíku
Nastavením budíkov sa pohybujete šípkami
„hore“ a „dole“. Pre nastavenie daného času stlačte opäť OK. Na ďalšiu časť nastavení sa dostanete tlačidlom pre rozprávanie (symbol mikrofónu), ktoré je umiestnené nad kurzorom.

• Ad 3 – Settings – Nastavenie základne
Tu si môžete nastaviť čas, dátum a ich formát,
teplotné jednotky, frekvenciu a podsvietenie
displeja. Pre ďalší pohyb v týchto pod-úrovniach
využite tlačidlo pre rozprávanie (symbol mikrofónu).
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• Ad 4 – VOX – Nastavenie režimu VOX
V tomto nastavení môžete aktivovať / deaktivovať režim VOX a jeho citlivosť. Pokiaľ je režim VOX aktivovaný, dôjde pri živom náhľade po krátkej chvíli ticha k vypnutiu displeja
a k obmedzeniu prenosu zvuku za účelom úspory batérie. Toto nastavenie je ideálne pre
nočné stráženie dieťaťa. Plač alebo akýkoľvek ďalší zvuk aktivuje kameru aj základňu pestúnky. Vy tak obratom budete upozornení na dôležitú situáciu a ihneď vidíte, čo sa deje.
Pestúnka umožňuje takisto nastaviť citlivosť režimu VOX. Budete tak schopní eliminovať
aktiváciu pri úrovni hluku, ktorá je ešte štandardná a nie je potrebné sa pri nej ničoho
obávať.

• Ad 5 – Languages – Voľba ďalších jazykov
V prípade potreby môžete zmeniť na akýkoľvek iný jazyk, ktorý je v zozname.

Špecifikácia:
–– Frekvencia: 2.4 GHz
–– Prevádzková teplota: -10 ~ 45°C
–– Prevádzková vlhkosť: <85%
–– Dosah: až 300 metrov (na voľnom priestranstve)

Displej:
–– Veľkosť LCD: 3.2“ TFT LCD
–– Rozlíšenie LCD: 320×240@20fps
–– Batérie: Li-Polymer 750 mAh
–– Rozmery (Š × V × H): 120 × 70 × 17 mm

Kamera:
–– Snímač: 0.3 Mpix CMOS
–– Rozsah nočného videnia: 5 metrov
–– Svetelný a teplotný senzor
–– Rozmery (Š × V × H): 67 × 106 × 25 mm

Bezpečnosť pri práci so zariadením:
1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je
dostupná k stiahnutiu na stránke: www.truelifecare.eu.
3. Tlačové chyby vyhradené.
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