HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AC510 modell
Kamerás, kétirányú babaőrző készülék

FIGYELMEZTETÉSEK
KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY KÉSŐBB IS ELOLVASHASSA. A TERMÉK
ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT. A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA
SÚLYOS SÉRÜLÉST, HALÁLT VAGY A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
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Ez a babaőrző megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes szabványnak,
és a használati útmutatónak megfelelő használata esetén biztonságos.

FIGYELMEZTETÉSEK
A csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó súlyos fulladásveszély miatt a szülők és gondozók tartsák be az alábbi
FIGYELMEZTETÉSEKET:

FIGYELMEZTETÉSEK

Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe
belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.

• TARTSA TÁVOL a kameraegységet és az adapterkábeleket a
gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra).
• SOHA ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez.
KIZÁRÓLAG a mellékelt adaptereket használja.
• A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermeket játszani vele.

1. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.
2. Tartsa távol a kábeleket MINDEN gyermektől.
3. KIZÁRÓLAG a mellékelt töltőket és tápadaptereket használja. Ne
használjon más típusú töltőket és tápadaptereket, mivel ez károsíthatja
a készüléket és az akkumulátorát (ha van a készülékben).
4. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Összeszerelésnél tartsa távol
az apró alkatrészeket a gyermekektől.
5. Az utasításokat követve tesztelje a készüléket és a funkcióit, hogy
a tényleges használata előtt már ismerje a működését. MINDIG ügyeljen
arra, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy
egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Ellenőrizze rendszeresen
a kameraegység működését, illetve akkor is, ha megváltoztatja a helyét.
6. NE érintse meg a csatlakozó érintkezőit, különösen ne éles vagy
fémtárgyakkal.
7. NE használja a készüléket víz közelében. Ügyeljen arra is, hogy az
egységekre NE essenek tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon
keresztül az egységbe.

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE,
NE NYISSA FEL!

8. Tartsa TÁVOL a babaőrzőt hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.).
A hő károsíthatja a készülék házát vagy az elektromos alkatrészeket.
9. MINDIG sík és szilárd felületen, függőlegesen helyezze el
a kameraegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő
SZELLŐZÉSÜKRE. NE helyezze a készüléket kanapéra, párnára, ágyra vagy
bármilyen olyan felületre, amely tompítja az általa kiadott hangot, vagy
akadályozza a levegő szabad áramlását.
10. A készülék 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható.

Figyelmeztetések és
biztonsági intézkedések az
akkumulátorral kapcsolatban
11. Az akkumulátort MINDIG tartsa távol a gyermekektől.
12. A szülői egység akkumulátora cserélhető lítiumion-akkumulátor.
Csak az Angelcare által javasolt csereakkumulátort használja (lásd a
műszaki adatokat).
• A nem megfelelő akkumulátor használata, illetve a nem megfelelő
behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátor megfelelő
behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót.
• NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon.
13. NE használjon együtt régi és új akkumulátorokat, és csak az
Angelcare által javasolt csereakkumulátort használja (lásd a műszaki
adatokat).

14. A használt akkumulátort a használati útmutatónak megfelelően
ártalmatlanítsa.
15. Az első használat előtt töltse 9 órán át folyamatosan az
akkumulátort. Erre az időszakra kapcsolja ki a babaőrzőt.
16. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor kezelésekor ne okozzon benne
rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs).
17. Kerülje az akkumulátor túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított
töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező
anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy
megnövekedhet a felületi hőmérséklet.
18. NE próbálja meg tölteni a termékhez mellékelt vagy azzal együtt
használható akkumulátort, ha az nem újratölthető. Az akkumulátor
ez esetben felrobbanhat, vagy maró hatású elektrolit folyhat ki belőle.
19. Kerülje az akkumulátor fordított polaritású behelyezését. Az
akkumulátor fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást
vagy robbanást okozhat.
20. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tervezi tárolni, vegye ki
belőle az akkumulátort, mivel szivároghat, ami károsíthatja a berendezést.
21. A lemerült akkumulátort a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel
nagyobb valószínűséggel folyik ki a termék belsejében. A szivárgó vagy
eresztő akkumulátort selejtezze ki úgy, hogy ne károsítsa a környezetet.
22. NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt
használható akkumulátort magas hőmérsékletű vagy páratartalmú, illetve
közvetlen napfénynek kitett helyen.

FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK

23. A babaőrző nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A
szülői egységet érhetik a környéken található más babaőrzőktől származó
jelek vagy interferencia. A babőrző jelét akár szomszédos lakásokban
is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két
egységet, ha nem használja azokat.
24. Kábelek védelme – Ügyeljen arra, hogy az adapter kábelére ne
lépjenek rá, és ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, fölé vagy
közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetősége
annak, hogy rájuk lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/fölé/
közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra,
elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A
berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert
mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz
csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki a tápegységet.
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25. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat, kiegészítőket
és cserealkatrészeket használja. A termék felszerelését mindig a gyártó
utasításainak megfelelően kell végezni.
• NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú
állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést
okozva a gyermeknek vagy felnőttnek, és komolyan károsítva magát
az eszközt is.
• KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított
kézikocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon.
• Kizárólag az Angelcare által meghatározott vagy az eredeti alkatrésszel
minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem
hivatalos cserealkatrész használata tüzet vagy áramütést okozhat.
26. Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

27. Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket,
mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az akkumulátortartó
ajtaját) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.
28. Áramellátás – lásd az útmutató műszaki adatait.
29. Túlterhelés – NE terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbítókábeleket
vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár.
30. Kameraegység antennája – Az adóegységhez használt antennát úgy
kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság legyen közte
és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni,
és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.
31. Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A babaőrző semelyik
alkatrészét NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.

H
U

AC510
Kamerás, kétirányú babaőrző készülék

ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK
TARTOZÉKOK:

Érintőképernyős szülői egység

Kameraegység

Asztali állvány
eltávolítható, falra
szerelhető fémgolyóval
(a kameraegységhez)

2 db tápegység
(a szülői egységhez és a
kameraegységhez)

Csavar
(a fali rögzítéshez
csavarhúzó szükséges)

Lítiumion-akkumulátor
(a szülői egységhez)

1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG TÖLTÉSE (9 ÓRA)

Akkumulátortartó
rekesz fedelének zárja

2

1

1)

Nyissa ki a hátlapon az
akkumulátortartót, és vegye le a
fedelét. Helyezze be a mellékelt
újratölthető akkumulátort a rekeszbe.
Igazítsa össze az akkumulátor és a rekesz
érintkezőit.

2) Csatlakoztassa az USB-kábelt a
szülői egységhez, és csatlakoztassa a
tápegységet egy konnektorhoz.
Hátulnézet

3) Első használat előtt töltse 9 órán
át folyamatosan az egységet.

3
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AC410/AC417
PU
08/04/2016

SZÜLŐI EGYSÉG:
Bekapcsolásjelző lámpa
Főkapcsoló

Hangerőszabályozó +/–
(a készülék oldalán)

Hangfunkció
jelzőlámpája
Mikrofon

Újratölthető akkumulátor
rekesze

+
VOLUME
-

Mikro-USB töltőcsatlakozó
(az oldalán)
Elülső oldal

Behajtható
állvány (a hátulján)

Hátlap

FIGYELMEZTETÉSEK

Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe
belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.
• TARTSA TÁVOL a kameraegységet és az adapterkábeleket
a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra).
• SOHA ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez.
KIZÁRÓLAG a mellékelt adaptereket használja.
• A termék NEM játék. SOHA ne engedjen gyermeket játszani vele.
2. LÉPÉS - A KAMERA BEÁLLÍTÁSA
2.1 – VÁLASSZON EGY HELYET A KAMERÁNAK
A kamera a falra vagy asztali állványra szerelhető fel. A választott helytől függően előfordulhat, hogy a
kamera felszereléséhez el kell távolítania a fémgolyót.
Helyezze el a
kamerát legalább
1 méterre a
kiságytól

4
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1)
2

Helyezze el a kamerát legalább 1 méterre
a kiságytól.

2) Csatlakoztassa a tápegység egyik végét
a kamerához, a másik végét pedig egy
konnektorba.

H
U

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a kamerát, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét
a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 másodpercet vesz igénybe. A színváltási hőmérsékletjelzés
alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ezt a szülői egység beállításai között kapcsolhatja vissza.

KAMERAEGYSÉG
Főkapcsoló

Párosítás gomb
Hangszóró

Mikrofon
Kamera
Szoba
hőmérsékletének
kijelzése

Mikro USBtöltőcsatlakozó

Elülső oldal

Hátlap

Mágnes
az asztali
állványhoz és fali
rögzítéshez

3. LÉPÉS - A BABAŐRZŐ BEKAPCSOLÁSA
3.1. A KAMERA BEKAPCSOLÁSA
BE
KI

1

1)

Csúsztassa a kamera főkapcsolóját BE állásba.

3.2. A SZÜLŐI EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA
A kamera és a szülői egység előre párosítva vannak .
1)
1

Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egység főkapcsolóját
2 másodpercig, amíg az LCD-képernyője be nem kapcsolódik.
Megjelenik az Angelcare emblémája 1 másodpercig.
Az állapotjelző sávban megjelenik
a kamera vezeték nélküli
kapcsolatának erősségét jelző ikon.

5
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Amikor a szülői egység be van kapcsolva, míg a kamera nincs, vagy a két egység
között megszakad a kapcsolat, 15 másodperc múlva a szülői egységen megjelenik
a Hatótávolságon kívül ikon, és felhangzik a Hatótávolságon kívül riasztás
(lásd a Hibaelhárítás részt):
•
•

A képernyőn és az infósávon megjelenik a Hatótávolságon kívül ikon, és a szülői
egység sípolni kezd.
A szülői egység 10 másodpercenként 2-szer sípol.

FONTOS IKONOK AZ INFÓSÁVON
A kamera képet
jelenít meg, és
hangot játszik le
VOX ikon

Hangerő szintjének
ikonjai

Hőmérsékleti
riasztások ikonja

Vételi
minőség ikonjai

Akkumulátor
töltöttségi szintjének
jelzései

Túl hideg
Túl meleg
Hatótávolságon kívül
Teljesen feltöltött akkumulátor
(csak akkor jelenik meg, amikor a
szülői egység konnektorhoz van
csatlakoztatva

3.3 – A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
Amikor először bekapcsolja a szülői egységet, a hőmérsékleti adatok rögzítéséhez meg kell adnia a dátumot
és az időt. Ha átugorja ezt a lépést, később bármikor visszatérhet ide a beállítások menüjéből .
1

1)

18°C

2
22

08

A hónap/nap/év és nap/hónap/év
kijelzés közötti váltáshoz koppintson a
Dátummegjelenítési mód választógombra.

2) Állítsa be a napot, hónapot és évet a fel/
le nyilakkal
. Ezután a beállítások
mentéséhez koppintson a Mentés gombra.

2016

3.4 – AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
1
18°C

2
02

04

1)

A 12 órás és 24 órás mód közötti váltáshoz
koppintson az Időmegjelenítési mód
választógombra.

2) Állítsa be az órát és a percet a fel/le nyilakkal
. Ezután a beállítások mentéséhez
koppintson a Mentés gombra.

6
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4. LÉPÉS - A BABAŐRZŐ MEGISMERÉSE

H
U

Az Angelcare® babaőrző gyári és a felhasználó által megadott beállításokkal egyaránt használható.
FONTOS
A beállítások megerősítéséhez mindig meg kell nyomni
a képernyő alján lévő Mentés ikont (az ikon kék lesz, ha
módosításokat kell menteni).

Hangerő
02:04

18 °C

Képernyő fényerejének módosítása
Zoomolás

Beállítások főmenüje

Kétirányú beszélgetési
mikrofon bekapcsolása

Jelentések megjelenítése

A funkciók beállításainak
megjelenítéséhez
koppintson a képernyő
bármelyik részére
02:04

18 °C

Kilépés vagy visszaugrás a főmenübe
Általános beállítások
Kamerabeállítások
Hőmérséklet-beállítások
Egységek párosítása
Egyéni beállítások
mentése

FONTOS
Amikor a menükben és almenükben lépked, a rendszer ideiglenesen kikapcsolja a szülőegység és kamera
közötti hangátvitelt.

4.1 – HANG
A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSÁHOZ VAGY A HANG NÉMÍTÁSÁHOZ:

A hangerő szintjének
módosításához nyomja
meg a Hangerő növelése/
csökkentése gombot.

18°C

A hang némításához
nyomja meg a Hangerő
csökkentése gombot,
amíg meg nem jelenik
a némítás jele.

7
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HA NINCS HANG:

FONTOS
A visszacsatolás (sípolás) elkerülése
vagy a szülői egység hangerejének
csökkentése érdekében helyezze
el egymástól legalább 3 méteres
távolságban az egységeket.

•
•
•

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a szülői egység nem
NÉMA üzemmódban van.
Tegye közelebb a szülői egységet a kamerához.

4.2 – AKKUMULÁTOR
AZ AKKUMULÁTOR
ELLENŐRZÉSÉHEZ:

1/4
töltöttség

Húzza ki a tápegységet a szülői
egységből, és ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi szintjét.

1/2
töltöttség

3/4
töltöttség

Tele

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSÉHEZ:
A szülői egység teljes feltöltéséhez csatlakoztassa
a tápegységhez, azt pedig a konnektorba, és
hagyja ott. Az akkumulátor már 1/4 kapacitáson is
megfelelően működik, javasoljuk azonban, hogy
töltse fel teljesen.

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORMERÜLÉSI RIASZTÁSA
•
•
•

A riasztás akkor kapcsol be, ha az akkumulátort fel kell tölteni.
A szülői egység 30 másodpercenként sípoló hangot hallat.
Az LCD-képernyőn megjelenik az Akkumulátormerülési
riasztás ikon.

KÉSZEN ÁLL A BABAŐRZŐ HASZNÁLATÁRA
ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK
SZÜLŐI EGYSÉG hangereje:

3. szint (a 4-ből)

Kamera hangszórójának hangereje:

3. szint (a 4-ből)

Hőmérséklet mértékegysége:
Hőmérsékleti riasztás:

Celsius
kikapcsolva

Kamera hőmérsékletjelzése:

bekapcsolva

Kamera színváltása:

kikapcsolva (fehér színű)

Hőmérséklet felügyelete:

kikapcsolva

Hangra aktiválás:

bekapcsolva

VOX érzékenysége:

2. szint (a 4-ből)

Képernyővédő időzítője:

30 másodperc

LCD-képernyő fényereje:

3. szint (az 5-ből)

5. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA
5.1 – KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ
A szülői egység Kétirányú beszélgetés funkcióval is el van látva, amelynek segítségével távolról beszélhet
a babához.
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A KÉTIRÁNYÚ BESZÉLGETÉS BEKAPCSOLÁSÁHOZ:
1)
18°C

A Kétirányú beszélgetés funkció
bekapcsolásához koppintson a Mikrofon
ikonra, és tartsa megérintve (az ikon nagyobb
és kék lesz).

H
U

2) A Kétirányú beszélgetés funkció
kikapcsolásához vegye el az ujját
a Mikrofon ikonról.

1

A KAMERAHANGSZÓRÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:
1)

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

18°C

2) A kamera beállítási menüjének megnyitásához
koppintson a Kamera
ikonra.

3

2

3) A Kétirányú beszélgetés hangerejének
beállításához koppintson a
vagy
gombra.
Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a
Mentés gombra.

5.2 – HANGRA AKTIVÁLÁS (VOX) VAGY FOLYAMATOS HANGTOVÁBBÍTÁS MÓD
Segítségével beállíthatja, hogy hogyan adjon hangot a babaőrző. A babaőrző Hangra aktiválás (VOX
bekapcsolva) funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy csak hang észlelése esetén
kezd el hangot továbbítani, a beállított érzékenységi szintnek megfelelően. Energiatakarékosság céljából az
átvitel leáll, ha 10 másodpercen át nem érzékel hangot. Hang észlelése esetén a továbbítás automatikusan
újraindul. Vagy pedig válthat a Folyamatos hangátvitel (VOX kikapcsolva) módra. Ebben a hangfigyelés
folyamatosan be van kapcsolva, és a készülék továbbítja az összes hangot.
MEGJEGYZÉS:
A VOX kikapcsolásával a Folyamatos hangtovábbítás mód kapcsol be.
A VOX FUNKCIÓ KI- VAGY BEKAPCSOLÁSÁHOZ:
1)
18°C

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

2) A Kamera beállítási menüjének megnyitásához
koppintson a Kamera
ikonra.

2
3

3) A VOX funkció be- vagy kikapcsolásához
koppintson a VOX választógombra. Ezután
a beállítások mentéséhez koppintson
a Mentés gombra.

A HANGÉRZÉKENYSÉG (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:
1)
18°C

2
3

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

2) A Kamera beállítási menüjének megnyitásához
koppintson a Kamera
ikonra.
3) A VOX érzékenysége beállításához koppintson
a
vagy
gombra. Ezután a beállítások
mentéséhez koppintson a Mentés gombra.

9
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5.3 – SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE
CELSIUS FOKRÓL FAHRENHEIT FOKRA VÁLTÁSHOZ:
1)
18°C

3
2

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

2) A hőmérséklet beállítási menüjének
megnyitásához koppintson
a Hőmérséklet ikonra.
3) A hőmérséklet mértékegysége beállítási
menüjének megnyitásához koppintson
a Szerkesztés
ikonra.

18°C

4

4) A °C és a °F közötti váltáshoz koppintson
a Hőmérséklet mértékegysége
választógombra. Ezután a beállítások
mentéséhez koppintson a Mentés gombra.

HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS
•

A riasztás akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális
vagy minimális hőmérsékletet.

•

A szülői egység 5 másodpercenként 4 egymást követő sípoló hangot ad ki.

•

Az LCD-képernyőn megjelenik a Hőmérsékleti riasztás ikon.

A SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉVEL KAPCSOLATOS RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:
1) Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.
18°C

3

2

3) A hőmérsékleti riasztás beállítási menüjének
megnyitásához koppintson a Szerkesztés
ikonra.
4) A riasztási funkció bekapcsolásához koppintson
a Hőmérsékleti riasztás választógombra
(a választógomb kék lesz).

18°C

5
19

2) A hőmérséklet beállítási menüjének
megnyitásához koppintson
a Hőmérséklet ikonra.

30

4

5) Állítsa be az alsó és felső hőmérsékleti
határértéket a fel/le nyilakkal
.
Ezután a beállítások mentéséhez koppintson
a Mentés gombra.

A KAMERA HŐMÉRSÉKLETJELZÉSÉNEK ÉS SZÍNVÁLTÓ MÓDJÁNAK KI- VAGY
BEKAPCSOLÁSÁHOZ:
Megadhatja az LCD-kijelző beállításait. A kamera kijelzőjét teljesen ki is kapcsolhatja, vagy beállíthatja a
színváltó hőmérsékletjelzését. Ezzel a beállítással a kamera képernyője színt vált, amikor az általa mért
hőmérséklet a megadott értékek alá esik vagy fölé emelkedik. A kamera LCD-kijelzője piros lesz, ha a
hőmérséklet túl magas, kék, ha túl alacsony, és fehér, ha megfelelő.
1)
18°C

2

3

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

2) A hőmérséklet beállítási menüjének
megnyitásához koppintson a Hőmérséklet
ikonra.
3) A kamera LCD-kijelzési menüjének megnyitásához
koppintson a Szerkesztés
ikonra.

10
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4) A kamera LCD-kijelzőjének bevagy kikapcsolásához koppintson
az LCD-kijelző választógombra.

4
18°C

H
U

5) A színváltási funkció bekapcsolásához
koppintson a Színváltás választógombra
(a választógomb kék lesz). Ezután a beállítások
mentéséhez koppintson a Mentés gombra.

5

5.4 – KIJELZŐVÉDŐ
Beállíthatja a képernyővédőt.
1)

18°C

2

3

00:01:00

00:02:00

2) A képernyővédő beállítási menüjének
megnyitásához koppintson a Szerkesztés
ikonra.
3) A képernyővédő be- vagy kikapcsolásához
koppintson a Képernyővédő választógombra
(a választógomb kék lesz).

18°C

00:00:30

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

00:03:00

4) Koppintson a 30 másodperc és 3 perc közötti
váltáshoz. Ezután a beállítások mentéséhez
koppintson a Mentés gombra.

4

KÉZI BEÁLLÍTÁS:
A képernyővédő kézi bekapcsolásához nyomja meg rövid ideig a szülői egység főkapcsolóját.
MEGJEGYZÉS:
Amikor aktív a Képernyővédő mód, az érintőképernyő fekete. Kamerakép módba való visszatéréshez
koppintson a képernyőn bárhová.

5.5 – HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETE
A szoba hőmérsékletének követése segít őrizni a baba nyugodt álmát. A rendszer háromóránként jelentést
készít az összegyűjtött adatokból, amely a szülői egységen tekinthető meg.
A HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETÉNEK BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:
FONTOS
A hőmérsékleti adatok rögzítéséhez állítsa be a dátumot és az időt a 3.3-as és 3.4-es lépésekben.
A használat első 20 percében nem jeleníthetők meg jelentések, mivel a rendszer ekkor gyűjti össze az első
megjelenítendő adatkészletet. Ezalatt a Jelentés
ikon nem aktív.

1)

18°C

2

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások
ikonra.

2) A felügyeleti beállítások megnyitásához
koppintson a Szerkesztés
ikonra.

11
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18°C

3

4) A korábbi adatok törléséhez koppintson
a Lomtár
ikonra. Ha még nem mentett
adatokat, ez az ikon nem jelenik meg (illetve
20 perccel azután jelenik meg, hogy bekapcsolja
ezt a funkciót).

18°C

5

3) A felügyeleti funkció be- vagy kikapcsolásához
koppintson a Felügyelet választógombra
(a választógomb kék lesz).

4

5) A korábbi adatok törlésének visszavonásához
koppintson a Vissza
nyílra. Ezzel visszatér
az előző képernyőre.
NAVIGÁLÁS A HŐMÉRSÉKLET-JELENTÉSEKBEN:

18°C

1)

Kamerakép nézetben koppintson a Jelentés
ikonra.

1

2

2

2) Az óránkénti vagy naponkénti bontásban való
navigáláshoz a hőmérséklet-jelentésekben
koppintson a nyilakra.

25 °C

3

3) A kamerakép nézethez való visszatéréshez
koppintson a Vissza nyílra.

A FELÜGYELET SORÁN MEGJELENŐ FONTOS GOMBOK ÉS IKONOK
Navigációs ikonok:
Ugrás az előző lapra

Ugrás a következő lapra

Ugrás az előző napra

Ugrás a következő napra

Hőmérsékletjelzés: A kék sáv a szoba hőmérsékletét mutatja.
Jelentésekkel kapcsolatos ikonok:
Azt jelzi, hogy riasztás következett
be a felügyeleti időszak alatt

Azt jelzi, hogy a rendszert kikapcsolták a felügyeleti
időszak alatt

5.6 – AZ LCD-KÉPERNYŐ FÉNYEREJE
Beállíthatja a szülői egység LCD-képernyőjének fényerejét.

1

18°C

1)

A fényerő csökkentéséhez vagy növeléséhez
koppintson a
vagy
gombra.

2) Nyomja meg újra a Fényerő
visszatér a főmenübe.

ikont, ezzel

12
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5.7 – NAGYÍTÁS

H
U

A normál nézet kétszeresére lehet zoomolni vele.

18°C

1)
1

18°C

A nagyítási funkcióhoz koppintson a Nagyítás
ikonra.

2) A nyílgombok segítségével keresse meg,
amire szeretett volna ráközelíteni.

2

3) A főmenühöz való visszatéréshez koppintson
a képernyő bármelyik részére, kivéve a nyilakat.
A kamera megőrzi a nagyított nézetet. Ilyenkor
a Nagyítás ikon kék lesz.
18°C

4

4) A normál megjelenítési módba való
visszatéréshez koppintson a kék Nagyítás
ikonra. Ezzel kikapcsolja a nagyítást.

6. LÉPÉS - TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
Az Angelcare babaőrző lehetővé teszi további kamerák vagy egy vezetékes érzékelőlap csatlakoztatását.
Ezek beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal.
FONTOS
• Ha az Angelcare babaőrzőhöz egy érzékelőlapot szeretne csatlakoztatni, ezt KIZÁRÓLAG az 1. kamerával
párosíthatja. A szülői egységen a riasztás csak akkor szólal meg, ha az 1. kamera van kiválasztva, vagy
az osztott nézet aktív. Ha másik kamera van kiválasztva, csak az 1. kamera fogja kiadni a riasztást.
•

Hangot csak az egyik kamera fog kiadni. Osztott képernyős nézetben a szülői egységtől érkező hangot
az infósávon kijelzett számú kamera fogja kiadni.

HIBAELHÁRÍTÁS
AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE
•
•

Első használat előtt töltse az akkumulátort 9 órán át .
Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni azt.
Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A KAMERA ÉS A SZÜLŐI EGYSÉG KÖZÖTT
•

Ha megszakad a kapcsolat a kamera és a szülői egység között, az újbóli párosításukhoz kövesse az alábbi lépéseket.

13
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1)

Kamerakép nézetben koppintson a Beállítások

ikonra.

2) Az eszköz párosítási menüjének megnyitásához koppintson
a Párosítás
ikonra.
3) Az 1. kamera párosításának törléséhez koppintson
a Lomtár
ikonra, ha ez megjelenik, majd a kamera
újbóli párosításához koppintson a
ikonra.

18°C

A szülői egység bekapcsolásjelző
lámpája villogni kezd, így jelezve, hogy
kapcsolatlétesítési módban van.

3
2

4) Nyomja meg és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a kamera
jobb felső sarkában található Szüneteltetés/párosítás
gombot.
5) Amikor megjelenik a Lomtár
megtörtént.

ikon, a kamera párosítása

NEM HALLATSZIK A HANG
•
•
•

Ellenőrizze, hogy a szülői egység és a kamera hangereje megfelelőre van-e állítva.
Próbálja a szülői egységet közelebb hozni a kamerához, hogy megnézze, van-e hang.
Töltse fel a szülői egységet.

GYENGE VÉTEL
•
•
•
•

Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
Helyezze az egységeket lapos felületre úgy, hogy a baba ne érje el őket.
Töltse fel a szülői egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAŐRZŐKTŐL,
VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTŐL STB.)
•

Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)
•
•

Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méterre).
Csökkentse a szülői egység hangerejét.

A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)
•
•

Kapcsolja vissza a szülői egységet a főkapcsoló lenyomásával és 2 másodpercen át történő nyomva tartásával.
Töltse fel a szülői egységet.

A SZÜLŐ EGYSÉG NEM JELENÍTI MEG A HŐMÉRSÉKLET-JELENTÉSEKET
•
•

Bizonyosodjon meg arról, hogy az idő és a dátum be van állítva. Lásd a 3.3-as és 3.4-es lépéseket.
Bizonyosodjon meg arról, hogy be van kapcsolva a hőmérséklet-jelentések készítése. Lásd a 5.5-ös lépést.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási
időszak (lásd a jótállási időszakokat országonként mutató
táblázatot) alatt garantálja, hogy ez az Angelcare® babaőrző
készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben
a babaőrzőnél a jótállási időszak alatt az utasításoknak
megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén hibás működést
tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen
megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási
időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazónkkal.
A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot,
ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más
dokumentum, mely igazolja, hogy a babaőrzőre vonatkozó
jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy
cseréjének valamint az Önhöz történő visszaküldésének
költségét az Angelcare® viseli.
A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem
megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen
történő használat vagy más, nem rendeltetésszerű
használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé
válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen
javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare®
a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges
következményekért semminemű felelősséget nem vállal.
A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget.
Semminemű más jótállás nem érvényes.
A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú
termékekre és kiegészítőkre és azokra a problémákra, amelyek
a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy
azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket
nem az Angelcare által mellékelt vagy gyártott kiegészítők,
alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT
VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VÉLETLENSZERŰ
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES,
HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

H
U

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM
FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.
JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK ORSZÁGONKÉNT
Észak-Amerika

1 év

Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország,
Magyarország, Szlovénia

1 év

Más országok

2 év

FONTOS! Ez az Angelcare® babaőrző higiéniai terméknek
minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült
fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot
a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.
Az Angelcare® büszke minden termékére. Ha nem elégedett
maradéktalanul a termékkel, vagy kérdése merült fel, vegye
fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a
terméket az üzletbe:
Egyesült Államok és Kanada:
Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:
angelcare@cdecinc.ca
Más országok:
A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:
international.angelcarebaby.com

MŰSZAKI ADATOK
Hatótávolság:
Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):
akár 250 méter.
Csatornák száma:
USA és Kanada: 24 csatorna.
Európa: 24 csatorna.
Áramellátás:
1 mellékelt Li-ion akkumulátor a szülői egység számára
100–240 V AC / 5 V DC adapter a szülői egység számára
100–240 V AC / 5 V DC adapter a kamera számára
Vigyázat: Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében
ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése esetén
robbanásveszély áll fenn. A szülői egység akkumulátora
a felhasználó által cserélhető Li-ion akkumulátor, amelyet
az Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd. gyárt. Kizárólag
az Angelcare által javasolt csereakkumulátort használja.
Ha a csereakkumulátorral kapcsolatos információkat
szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare
ügyfélszolgálatával: www.angelcarebaby.com, vagy vegye
fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A csereakkumulátor
mellett megtalálja a használati útmutatóját. Az akkumulátort
tartsa távol a gyermekektől.
Akkumulátor:
• VIGYÁZAT: A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR
HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

Az Angelcare Monitors Inc. ezúton nyilatkozik, hogy
ez a babaőrző készülék teljesíti a 2014/53/EU irányelv
előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
a következő weboldalon található: https://international.
angelcarebaby.com/declaration-of-conformity
ErP-megfelelés
KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ
ANGELCARE® MÁRKÁJÚ
TÁPEGYSÉGEKET HASZNÁLJA:
EU (NÉMETORSZÁG IS) – TÍPUSSZÁM: K05S050100G
Egyesült Királyság – TÍPUSSZÁM: K05S050100B

VÉDJE A KÖRNYEZETET
Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/
vagy az akkumulátorát nem szabad a háztartásihulladékgyűjtőkbe tenni. Amikor a termék vagy az akkumulátora
elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok
által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és
újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az
akkumulátor eltávolításáért lásd a használati útmutatót.
A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.

Adatátvitel:
A szülői egység és a kamera közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es
frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és
Ausztráliában.
Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:
• 20 dBm (100 mW) a kamera és a szülői egység között
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TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása
során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A
cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott
számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert
jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek
eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A
készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

H
U

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem
vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen
alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén
nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakíttatta.
Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv,
ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott
elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore
Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet
alapján.
1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014.
(IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A
termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft.
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy
postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve
ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasz tási cikk a vásárlástól számítot t 3 munkanapon belül meghibásodik ,
a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek
szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás
teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha
a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget
eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást,
vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
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12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk
figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze
meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben::
• A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a
jótállási jegy érvénytelen.
• A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a
készülékért jótállást nem vállalunk.
• Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási
eredetű meghibásodás esetén.
• Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
• Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás
esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC510 típusú készülékek a CE nemzetközi
jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges
nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

TERMÉK TÍPUSA:

A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:

ANGELCARE® AC510 típusú készülék
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:
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www.angelcarebaby.com
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