BM-254 Görüntülü Dijital
Bebek İzleme Cihazı

Ürünü kullanmaya başlamadan
önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.
İleride referans olabilmesi için kullanma
talimatını saklı tutunuz.

Bu cihaz sayesinde bebeğiniz odasında uyurken onu duymanın ötesinde aynı zamanda
görebileceksiniz. Böylelikle içiniz daha rahat, bebeğiniz daha yakında olabilecek.
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Parçalar ve Hızlı Bilgilendirme:
Bebek Ünitesi:

1- Gece Işığı + Eşleme Düğmesi 2- Müzik Tuşu
3- Güç Göstergesi
4- Sinyal Kuvveti Göstergesi
5- Kamera
6- Gece Işığı
7- Pil Kapağı
8- Kızılötesi Sensör
9Açma/Kapama Düğmesi
10- Adaptör Yuvası
11- Mikrofon
12Hoparlör

Ebeveyn Ünitesi:

A.
1- VOX Düğmesi
Göstergesi
3b- Sinyal Kuvveti Göstergesi
6- Seçenek Tuşu ()
Mikrofon
9- Hoparlör
11-Açma/Kapama ve Ses Düğmesi
12- Adaptör Yuvası
Ayağı

2- LCD Ekran
4- Seçenek Tuşu ()
7- PTT Düğmesi

3a-Güç
5-Menü Tuşu
8-

10- Anten
13- Pil Kapağı

14-Stand

AC Adaptör:
AC Adaptör, ürünü evinizdeki elektriğe bağlayarak kullanmak için gerekli
parçadır. Adaptör hem ebeveyn, hem de bebek ünitesinin DC IN
yuvalarına takılabilir. Adaptörün fişini takacağınız veya çıkaracağınız
zaman cihazı kapatmayı unutmayınız. Cihaz çalışırken adaptörün prize
takılması veya prizden çıkarılması ürüne zarar verebilir.
UYARI!: Bu adaptör sadece bu cihaz için üretilmiştir. Voltajı, Amperi hatta yuvası uysa bile
ASLA başka bir cihazda kullanmayınız.

Güvenlik Önlemleri:
Bu ürünü kullanırken yangın, elektrik şoku ve yaralanma risklerine karşı olarak Güvenlik
Önlemleri daima dikkate alınmalıdır.
1. Tüm kullanma talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.
2. Ürün üzerinde işaretli olan ve kullanma talimatındaki tüm uyarı ve talimatlara uyunuz.
3. Bu ürünün yardımcı bir üründür ve asla birebir olarak yetişkin gözetiminin yerini tutmaz.
Bu nedenle ani müdahale edilmesi gereken anlar olabileceği düşünülerek ebeveynlerin
telsiz açık dahi olsa çocuklarından hızlıca yetişebileceklerinden daha uzak bir mesafede
olmaması önerilir. .
4. Bu ürün sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Ev dışında kullanım cihaza zarar
verebilir.
5. Çekim gücü düzenli olarak kontrol edilmeli ve sinyal kuvvetinin azalmadığından emin
olunmalıdır. .
6. Cihazı küvet, lavabo, leğen yakını veya ıslak bodrum gibi yerlere koymayınız. Islanması
halinde elektro şoka neden olabilir.
7. Cihazı düz zemine yerleştiriniz. Aksi halde düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
8. Cihazın boşluklarını ve giriş deliklerini asla kapatmayınız. Bu noktalar cihazın aşırı
ısınmaya karşı havalanarak soğumasına yardımcı olurlar. Kapatılmaları halinde cihaz
aşırı ısınarak yanabilir.
9. Cihazı kurduğunuz yerde kimsenin kablosuna takılmayacağından emin olunuz.
10. Cihaz üzerine sıvı dökmeyiniz ve deliklerinden içeri bir takım cisimler sokmayınız. Aksi
takdirde elektro şok riski oluşabilir.
11. Elektrik şoku riski nedeniyle ürünü söküp içini açmayınız. Arıza anında derhal yetkili
teknik servise başvurunuz. Tamiri ürünü iyi bilen deneyimli teknisyenler
gerçekleştirecektir. Sizin tamir çabanız yaralanmanıza veya ürünün hasar görmesine
neden olabilir. Bu riskleri almayınız.
12. Cihazı direk güneş ışığından ve şömine, fırın, ocak, ısıtıcı, radyatör gibi ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
13. Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız AC adaptörü mutlaka üründen ve elektrik
prizinden çıkarınız.
14. Cihazın bebek ve ebeveyn üniteleri hafif ıslatılmış nemli bir bezle ve asit oranı düşük bir
temizlik solüsyonuyla silinerek temizlenebilir.
UYARI !
Yangın ve elektro şok riskini azaltmak için cihazı yağmur altında veya yüksek neme sahip
yerlerde bulundurmayınız.
Gizlilik Korunması

2,4GHz Görüntülü Dijital Bebek İzleme Cihazı kullanırken halka açık iletişim alanını
kullandığınızı asla unutmayınız. Bebek ünitesinin yayınladığı görüntü ve ses başka alıcı

üniteler tarafından da yakalanabilir. Hatta cihaz yakınındaki odalardaki konuşmalar dahi
başka alıcılar ile dinlenebilir.
UYARI!: Gizliliğinizi korumak adına çok gizli konuları cihaz yakınında konuşmayınız ve
kullanılmadığı zamanlarda cihazı kapatınız. Aksi halde diğer 2,4GHz alıcılar bebek
ünitesinden gelecek sinyalleri alabilir ve gizliliğinize zarar verebilirler. .

Pil Kurulumu:
Kurulum

1. Pil kapağının vidasını tornavida ile açınız.
2. Pil bölümünün kapağını açınız.
3. 3 adet AAA alkali pili bebek ünitesine, ve 3 adet AAA alkali pili veya şarj edilebilir pili
ebeveyn ünitesine kutupları pil yuvasında gösterilen yöne bakacak biçimde yerleştiriniz.
4. Pil bölümü kapağını kapatıp daha sonra vidalayınız.

Bebek Ünitesi

5. Üniteleri adaptörle direk olarak elektriğe bağlayarak da kullanabilirsiniz.
Ebeveyn Ünitesi


Sadece

ürünün

paketinden

çıkan

adaptörü
kullanınız..
 AC adaptör kablosunu tamamen
açıp kullanınız.
Katlı halde iken asla kullanmayınız.
 AC Adaptörü sıradan ev prizine takınız.
 Adaptör kablosunu uygun boya getirip
ayakaltında
bulundurmayınız

ve

olası

takılmaları

önleyiniz.

Pil ile İlgili Kısa Bilgiler:


Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacaksa her iki üniteyi de elektrikten çıkarınız ve
pilleri
ürünlerin pil yuvalarından çıkarınız. Pillerin cihaz içinde uzun süre kullanılmadan

bırakılması akmalara neden olabilir.
 Biten pilleri özel pil çöplerine atınız.
 Tek kullanımlık pilleri şarj etmeye çalışmayınız. Yangın çıkabilir.
 Şarj edilebilir piller sadece yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

Uyarı!



Piller yüksek ısı veya direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Isı kaynaklarından
uzak tutulmalıdır.
Pillerin hatalı yerleştirilmesi patlama riskine neden olabilir.

Pilleri sadece aynı ve eşit tipteki pillerle değiştiriniz.

ÖNEMLİ UYARI!
1.
Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2.
Pil bölümünün kapağını sökünüz.
3.
Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız.
4.
Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5.
Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6.
Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak
yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7.
Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8.
Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9.
Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10.
Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11.
Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız içinden pilleri çıkarınız.
12.
Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve
önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir
poşete
koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp
bidonlarına atınız.
13.
Piller
oyuncak
değildir,
ürünün
temizlenmesi
durumunda dönenceden
çıkarılmalıdır.
14.
Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için
cihazı ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15.
Cihazı ağzınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16.
Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.

Güç Göstergesinin Renk Endeksi:
Gösterge
Normal Çalışma

Işık Göstergesi
Ebeveyn Ünitesi

Bebek Ünitesi

Güç göstergesi sürekli bir kırmızı Güç göstergesi sürekli bir yeşil
ışık gösterir

Düşük Pil

Kırmızı boş pil işareti ”

ışık gösterir
” ana Sağdaki sonuncu LED gösterge

ekranda görünür.
Şarj

Ediliyor

Kapalı)
Şarj
Açık)

(Güç Güç göstergesi sürekli bir yeşil
ışık gösterir

Ediliyor

yeşil ışık olarak yanıp söner

(Güç Ana ekranda şarj edilen pil
görüntüsü çıkar

Yok

Eşleme Durumu

Ebeveyn

ünitesinin

ana Güç

göstergesi

hızlı

yanıp

menüsünden ‘’Pairing’’ kısmını sönen yeşil ışık olur.
seçin

Pil Durumu:
Düşük Pil Durumu:
Bebek Ünitesi: Düşük pil durumunda, Sağdaki sonuncu LED gösterge yeşil ışık olarak yanıp
söner. Lütfen pili değiştiriniz.
Ebeveyn Ünitesi: Kırmızı boş pil işareti ”
” ana ekranda görünür. Lütfen pili değiştiriniz
veya şarj edilebilir pilleri şarj ediniz.
Pillerin Şarj Edilmesi (Sadece Ebeveyn Ünitesi için):
İlk kullanım öncesi şarj edilebilir pilleri mutlaka şarj ediniz.
1. Ebeveyn ünitesi içine yerleştirdiğiniz şarj edilebilir pilleri şarj etmek için sadece cihazın
kendi AC adaptörünü kullanınız.
2. Adaptörü en yakın prize taktığınızda şarj işlemi otomatik olarak başlar. Ekranda şarj
edilme işareti belirir.
3. Tamamen şarj olduğunda içi dolu pil görüntüsü oluşur. Ebeveyn ünitesi kapalı iken
tamamen boşalmış pillerin şarj süresi yaklaşık 8 saattir.
KOLAY KULLANIM:
Bebek ve Ebeveyn ünitelerini açınız ve arzu ettiğiniz ses seviyesine getiriniz.
1.

Üniteleri çalıştırmak için AC Adaptöre takınız ve/veya 3 adet AAA alkalin pil takınız.
3 adet AAA pil takınız
veya
AC adaptöre takınız

2.

Bebek ve Ebeveyn ünitelerini düğmelerini açarak çalıştırınız.

Dikkat! Varsayılan ayar: Eşleme otomatik olarak taranır ve bulunur.
3.

Tercih ettiğiniz ses seviyesini ayarlayınız.

Dikkat! Gece görüşü karanlıkta otomatik olarak devreye girecektir. Infrared
(kızılötesi) LED aktif hale gelecek ve sadece siyah-beyaz görüntü alınabilecektir.
Bebeğinizin odasının ışığını açarsanız tekrar renkli görüntü elde edersiniz.

Daha detaylı kullanım için lütfen ”Fonksiyon Ayarları’’ na gidiniz.

Sinyali Test Etme:
Ebeveyn ünitesini kullanmaya başlamadan önce veya sistemin yerini değiştirirken video ile
ses sinyallerinin kuvvetini control etmek son derece önemlidir.
Video sinyal gücünü test etmek için:
1. Bebek ünitesini en doğru konuma yerleştiriniz (masa veya sehpa üstü, duvara monte
gibi).
2. Kamera lensini bebeğe doğru odaklayınız.
3. Ebeveyn ünitesindeki göstergeden video sinyal seviyesini ve uygun parlaklığın ayarlı
olduğunu kontrol ediniz (parlaklık ayarı yapmak için lütfen ‘’Fonksiyon Ayarları’’na göz
atınız.
Ses kalitesini test etmek için:
1. Bebek ünitesi yanında önce fısıldayarak, sonra normal ses tonunuzla konuşunuz.
2. Ebeveyn ünitesini ekoyu önlemek için yaklaşık 1 metre uzağa konumlandınız.
3. Fısıldarken ve normal tonda konuşurken ebeveyn ünitesinden duyduğunuz sesinizin
kuvvetine göre cihazın ses seviyesini ayarlayınız. Ses ayarı için ‘’Fonksiyon Ayarları’’na
bakınız.

Fonksiyonların Ayarlanması:
A. Cihaz Fonksiyonlarının Ayarlanması:

A1. Açma/Kapama
1. ON/OFF & VOL (Açma/Kapama) düğmesini ‘Klik’ sesi duyana kadar çevirerek Ebeveyn
Ünitesini açınız. Güç göstergesinde kırmızı ışık yanacak ve 3 saniye ses/müzik duyulacaktır.
ON/OFF & VOL (Açma/Kapama) düğmesini ON konumuna getirerek Bebek Ünitesini açınız.
Güç ve sinyal kuvvet ışığı yanıp sönecek ve 3 saniyelik müzik duyulacaktır.
2. Sinyal yakalanabilmiş ise, LCD ekranda görüntü belirecektir. Aksi takdirde, ekran beyaz
görünecektir.
3. ON/OFF & VOL (Açma/Kapama) düğmesini ‘Klik’ sesi duyana kadar çevirerek Ebeveyn
Ünitesini kapatınız ve düğmeyi. Güç göstergesinin kırmızı ışığı 3 saniye sonra sönecektir, ve
gösterge/ekran kapanacaktır. Bebek ünitesini de ON/OFF düğmesini OFF konumuna
getirerek kapatınız.

A2. Ebeveyn Ünitesi Ekran Göstergeleri:

1- Sinyal Gücü: Bu işaret sinyalin gücünü gösterir. Sinyal gücü 6 kademe ile gösterilir.
Kademe sayısı arttıkça, sinyalin gücü artar.

2- Ebeveyn Ünitesi Pil Göstergesi: Mevcut pil durumunu gösterir.

Tam dolu
Pil az

3/4 dolu

2/4 dolu

1/4 dolu

Pili bitmiş ürün tam kapandıktan sonra, tekrar tamamen dolması yaklaşık 8 saat sürer.
.
A3. Ses Kontrol

1. On/Off & Volume (Açma/Kapama ve Ses) düğmesini çevirerek sesi arttırabilirsiniz.
2. On/Off & Volume (Açma/Kapama ve Ses) düğmesini çevirerek sesi azaltabilirsiniz.

A4. Ana Menü

MENU düğmesine basarak ana menüye giriniz. / tuşları ile seçim yaparak, MENU tuşuna
basarak onaylayabilirsiniz. Daha sonra EXIT’I seçiniz. Böylece, Ebeveyn Ünitesi monitör
ekranına dönecektir.

A4a. Renkli LED Ekran: (Bebek ünitesinde LED ses gücü göstergesi bulunur)

Normal iletişimde, bebek ünitesinde bulunan LED ses gücü göstergesi sesin yüksekliğine
göre yanıp sönecektir. Alçak ses, daha az ışık yakarken, yüksek ses, daha fazla ışığı
yakacaktır.
1. MENU tuşuna basarak, ana menüye giriniz. ““ya da“” tuşu kullanarak renkli LED
menüsüne giriniz.
2. / tuşunu kullanarak renkli LED’I açıp/kapatınız. .
1 = Bebek Ünitesi LED sinyal göstergesi “ON” (açık)
0 = Bebek Ünitesi LED sinyal göstergesi “OFF” (kapalı)
MENU tuşuna basarak onaylayınız.

3. EXIT seçeneğini seçiniz ve canlı video için MENU tuşuna basınız.

A4b. Ekran Parlaklığı:
1. MENU tuşuna basarak, ana menünün içine giriniz. ““ya da “” tuşuna basarak,
parlaklık ayarını seçiniz, ardından onaylayarak, parlaklık menüsüne giriniz.
2. / kullanarak parlaklık derecesini 1’den 5’e kadar ayarlayınız. MENU tuşuna
basarak onaylayınız.
3. EXIT seçeneğini seçiniz ve MENU tuşuna basarak canlı videoya geçiniz..
NOT: 1- en karanlık .5- en aydınlık
A4c. Gece Görüşü: (Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı)

1. MENU tuşuna basarak, ana menüye giriniz. ““ya da“” tuşlarını kullanarak, gece
LED moduna geçiniz. Ardından MENU tuşuna basarak gece LED menüsüne giriniz.
2. / tuşlarını kullanarak, gece LED ışığını açıp-kapatınız.
1 = Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı “ON” (açık)
0 = Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı “OFF”(kapalı)
MENU tuşuna basarak onaylayınız.
3. EXIT seçeneğini seçiniz ve MENU tuşuna basarak canlı videoya geçiniz..
Ebeveyn ünitesinin yanı sıra, gece ışığı bebek ünitesinin
tuşuna basarak da açılıp
kapatılabilir.

A4d. Eşleştirme:

1. Ebeveyn ünitesini eşleştirmek için MENU tuşuna basınız. Ardından ““ya
da“”tuşuna basarak, eşleştirme opsiyonu (PAIRING) seçerek bekleyiniz.
2. Bebek ünitesi için,
tuşuna 3 saniye LED ışığı yanana kadar basınız.
3. Doğru eşleşme yapılmış ise, ebeveyn ünitesi kendiliğinden video moduna geçecektir.
Bu sırada her iki ünitenin de güç göstergesi açık olacaktır.
4. Eşleşme doğru yapılmadı ise, ebeveyn ünitesinin LCD ekranında görüntü
olmayacaktır. Bu durumda yukarıdaki maddeleri en baştan tekrar yapınız.

B. Diğer Özellikler:

B1. Müzik Fonksiyonu:

1. Video modundayken, “ “ tuşuna basarak müziği açınız.
2. “” tuşuna basarak 1’den 6’ya kadar olan müzik seçeneklerinden dilediğinizi
seçebilirsiniz.
3. ““ tuşuna basarak müzik seçeneğini kapatabilirsiniz.
Müzik fonksiyonu, ebeveyn ünitesi dışında, bebek ünitesindeki “ ” tuşuna basarak da açılıp,
kapatılabilir.
1. “ ” tuşuna basarak müziği açabilirsiniz.
2. “ ” tuşuna tekrar basarak, 1’den 6’ya kadar olan müzik seçeneklerinden dilediğinizi
seçebilirsiniz.
3. “ “ tuşuna 4 saniye basarak müzik fonksiyonundan çıkabilirsiniz.
NOT: Müzik fonksiyonu ana menü seçenekleri altında değildir.

B2. Konuşma Fonksiyonu:
1. Normal iletişim esnasında, bebek ünitesi, ebeveyn ünitesine ses ve görüntü
iletecektir.
2. Eğer ebeveyn ünitesinden konuşarak, bebek ünitesi ile iletişime geçmek isterseniz
PTT tuşuna basılı tutarak iletişime geçip konuşabilirsiniz.
3. Konuştuktan sonra PTT tuşunu bırakınız. Ebeveyn ünitesi tekrar dinleyici moduna
geçecektir.
B3. VOX
VOX kanalını açarken, iletişim yalnızca bebek ünitesinde ses
duyulduğunda aktive olacaktır. Ses duyulmadığı takdirde, LCD
ekran 30 saniye içinde kapacaktır. Ses duyulduğunda ise, LCD
ekran kendiğinden açılacaktır. Bu özellik, pil gücünü korumada

yardımcı olacaktır.
.

B4. Kızılötesi Gece Görüşü

Bebek ünitesi düşük ışıklı bir yerde konumlandığında gece görüşü otomatik olarak devreye
girecektir. Bu durumda ebeveyn ünitesi görüntü ve ses almaya devam edecektir, fakat
görüntü aşağıda görebileceğiniz gibi siyah-beyaz olarak oluşacaktır.

B5. Kapsama Alanı Dışında İkazı

Kapsama alanı dışında uyarısı aşağıda belirtilen durumlar var ise ebeveyn ünitesinde uyarı
olarak
duyulacaktır:

a.
b.
c.

Bebek ünitesi kapalı durumda ise
Her iki ünite de iletişim kapsama alanı dışında ise
Bebek ünitesi pil seviyesi düşük ise

B6. Anten
Eğer ebeveyn ünitesi, bebek ünitesinden çok uzakta ise ve iyi görüntü alamıyor ise,
aşağıdaki resimde görüldüğü gibi anteni kaldırarak sinyal seviyesi gücünü arttırabilirsiniz.

Olası Problemler ve Çözümleri:
Çözüm
- ON/OFF düğmesini “ON” konumuna getiriniz.

Sorun
Muhtemel Sebep
Güç
göstergesi - Ünite açık değil
LED
ışık
yanmıyor.
- Güç kapatılmış

- Güç kaynağının açık olduğunu kontrol ediniz.

- Piller bitmiş

- Pilleri değiştiriniz.

AC Adaptör doğru - AC Adaptörü prizden ve cihazdan çıkarıp tekrar
biçimde takılmamış
takınız.
Görüntü veya ses - Video Off / Uyku modu - Ebeveyn ünitesini normal moda alınız.
yok
ayarlanmış olabilir
-

Cihaz
VOX
modunda olabilir

ON - Ebeveyn ünitesinde herhangi bir tuşa basarak
çalıştırabilirsiniz. Normal mod / no timeout’u
seçiniz / VOX Off

- Düşük ses seviyesi

- Ses ayar düğmesini çevirerek sesi açınız.
Bebek ünitesindeki
tuşuna basınız ve
- Evdeki diğer elektronik ebeveyn ünitesinin menüsünden ‘’PAIRING’’
aletlerin sinyali cihaza modunu seçerek tekrar eşleme yapınız.
karışıyor.
- Bebek ünitesine çok - Bebek ünitesi etrafındaki objeleri mümkünse 1
yakın bir obje var.
metre uzaklaştırınız.
-

Görüntü titriyor

- Bebek veya ebeveyn - Bebek ve ebeveyn ünitesinin yerini değiştirerek
ünitesi metal ağırlıklı bir
hangisinin etkilendiğini saptayarak etkilenen
nesneye yakın.
ünitenin yerini değiştiriniz.
- Bebek ünitesindeki
tuşuna basınız ve
- Diğer görüntü cihazları
ebeveyn ünitesinin menüsünden ‘’PAIRING’’
tarafından
sinyal
modunu seçerek tekrar eşleme yapınız.
karışması
- Sinyali karışan cihazı saptayarak kapatınız.
Ses
sıkıntılı - İki ünitenin arası çok - İki ünitenin arasını en az 1m açınız.
(Cızırdama var)
yakın

- Ses çok yüksek ayarda.
Gece
görüntü

karanlık - Güç kapatılmış
-Piller bitmiş

- Sesi kısınız.
-

Bebek ve ebeveyn ünitelerinin
göstergelerini kontrol ediniz..

güç

- Ebeveyn ünitesinin adaptör bağlantısını kontrol
ediniz.
- Yeni pil takınız

- Poz seviyesi çok yüksek - Poz seviyesini ayarlayınız.
veya düşük
Bağlantı
hatası - Hatalı kanal
- İki ünitenin doğru kanalda olduğundan emin
(Sinyal yok)
olmak için PAIRING(eşleme) işlemini tekrar
- Bebek ünitesi kapalı
yapınız.
- Üniteler bağlantı menzili - Bebek ünitesini açınız.
dışında
- İki ünitenin de menzil içinde olduğundan emin
- Bebek ünitesinin pili
olunuz.
bitiyor.
- Yeni pil takınız veya AC adaptörü bağlayınız.

Teknik Bilgiler:
Ebeveyn Ünitesi:
1. Voltaj/Pil: DC 5.5V 800mA ya da 3 x “AAA” şarj edilebilir/alkali pil
2. Çalıştığı Isı Aralığı: 0°C～40°C
3. Güç Tüketimi : ≤4W
İşlem Frekansı: 2.4GHz～2.4835GHz
4. Kapsama Alanı (düz görüş alanında): 250m’ye kadar (açık alanda)
5. Çözünürlük : 320240 Piksel
6. Görüntü Hızı : < 12 film/saniye
7. LCD : 3.5” Renkli LCD
8. Ürün Ebatları: 120 x 28 x 90 mm
Bebek Ünitesi:
Operasyon Voltajı: DC5.5V 800mA or 3 x “AAA” alkali pil
Güç Üretimi: 20 dBm
Çalıştığı Isı Aralığı: 0°C～40°C
Güç Tüketimi : ≤4W
İşlem Frekansı: 2.4GHz～2.4835GHz
5. Mikrofon Hassasiyeti: 1 ila 2 metre
6. Bebek Ünitesinin Ebatları: 129  88 x 83mm
7. Nesne Uzaklığı: 1-2m
1.
2.
3.
4.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti
kapsamından çıkmasına neden olur.
İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-

Turkey
Tel: (0212) 211 74 00
Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat : 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 95 42

www.kraftbaby.com

