
Uživatelský Manuál
Dětská chůvička s kamerou GHB

Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Mějte své dítko pod kontrolou – ve dne v 

noci.

Tato uživatelská příručka Vám poskytne všechny informace, které potřebujete, 
abyste z produktu získali maximum. Než budete moci chůvičku používat, 
doporučujeme vložit a plně nabít baterii, aby fungovala, i když ji odpojíte ze sítě a
přenesete ji na jiné místo. Prosím, přečtěte si bezpečnostní pokyny v manuálu 
před instalací zařízení.
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Máte všechno?
- 1x rodičovská jednotka
- 1x dětská jednotka
- 2x napájecí adaptér

Popis rodičovské jednotky

 

1. Vypínač/Zapínač
2. Konektor napájecího adaptéru
3. LCD displej
4. Mikrofon
5. LED indikátor nabíjení
6. LED indikátor napájení/signálu
7. Klíč VOX
8. Tlačítko vypnutí/zapnutí přehrávání hudby
9. Tlačítko PTT
10.Reproduktor
11.Tlačítko OK/Nabídka
12.Tlačítko Zpět
13.Zvýšení hlasitosti +/nahoru
14.Snížení hlasitosti -/snížit

2



Popis dětské jednotky

1. Světelný senzor
2. Objektiv fotoaparátu
3. LED indikátor napájení
4. Mikrofon
5. Infračervená LED
6. Vypínač/Zapínač
7. Konektor napájecího adaptéru
8. Snímač teploty
9. Párovací klíč
10.Reproduktor

1. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Tato dětská chůvička je v souladu se všemi příslušnými normami týkající se 
elektromagnetických polí a je-li s ní zacházeno tak, jak je popsáno v uživatelské 
příručce, je její použití bezpečné. Před použitím zařízení si proto vždy pečlivě 
přečtěte pokyny v tomto manuálu.

 Je nutné, aby jednotku sestavovala dospělá osoba. Při montáži držte malé 
části mimo dosah dětí.
*Tento výrobek není hračka, proto nedovolte, aby si s ním děti hrály. *

 Tato chůvička nenahrazuje odpovědný dohled dospělé osoby.
 Neumisťujte dětskou chůvičku ani kabely do postýlky nebo do dosahu paže

dítěte.
 Udržujte kabely mimo dosah dětí.
 Nepoužívejte nebo neumisťujte chůvičku v blízkosti vody nebo zdroje tepla.
 Používejte pouze výrobcem dodané napájecí adaptéry.
 Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
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2. Začínáme
Napájení dětské jednotky

1. Zapojte malou zástrčku napájecího adaptéru do dětské jednotky a druhý 
konec do elektrické zásuvky.
*Poznámka: Používejte pouze výrobcem dodaný napájecí adaptér. *

2. Rozsvítí se modrá LED kontrolka, která indikuje, že dětská jednotka je 
funkční a připravená k používání.

Napájení rodičovské jednotky
Před jejím použitím se doporučuje plně nabít její baterii, to umožní jednotce 
pracovat v případě výpadku napájení.

1. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do rodičovské jednotky a druhý 
konec do elektrické zásuvky.
*Poznámka: Používejte pouze výrobcem dodaný napájecí adaptér. *

2. Rozsvítí se LED indikátor nabíjení, což znamená zahájení nabíjení baterie 
jednotky.

3. Rodičovskou jednotku zapněte stisknutím vypínače do polohy ON.
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3.Používání chůvičky
Nastavení
Umístěte dětskou jednotku na vhodné místo (například na stůl, komodu nebo 
skříň) a namiřte objektiv kamery na oblast, kterou chcete sledovat. Upravujte 
polohu dětské jednotky, dokud nebudete spokojení s obrazem v rodičovské 
jednotce.

*Poznámka: Neumisťujte dětskou jednotku do blízkosti dítěte! Pokud dochází 
k rušení obrazu nebo zvuku, zkuste jednotku přemístit na jiné místo a ujistěte se, 
že není v dosahu jiného elektrického zařízení, které by mohlo rušit signál 
jednotky. *

Párování kamery
Přiložená dětská jednotka již byla zaregistrována, nemusíte ji registrovat znovu, 
pokud dětská jednotka neztratí spojení s rodičovskou jednotkou. Další 
podrobnosti naleznete v části Registrace kamery.

Funkce VOX
Stisknutím tlačítka VOX zapnete režim VOX. Režim VOX automaticky přepne 
displej do režimu spánku, aby se šetřila baterie. Automaticky se znovu aktivuje, 
když detekuje zvuk/hluk v dětském pokoji.

Hudební přehrávač
Stisknutím tlačítka přehrávání zapnete hudební přehrávač a přehrajete 
ukolébavku prostřednictvím dětské jednotky, pokud tlačítko znovu stisknete, tak 
se přehrávání vypne.

Funkce hovoru
Stiskněte a podržte tlačítko PTT na rodičovské jednotce, abyste mohli mluvit 
k dítěti prostřednictvím reproduktoru dětské jednotky. Symbol se zobrazí ve 
spodní části obrazovky.

Nastavení hlasitosti
V režimu přehrávání videa stiskněte tlačítko Volume - pro snížení hlasitosti a 
Volume + pro zvýšení hlasitosti. Na displeji se na 5 sekund zobrazí aktuální 
hlasitost.
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4.Ikony monitorovací obrazovky

1. Indikátor síly signálu
2. Teplota v dětském pokoji
3. Ukolébavka hraje
4. Aktivována funkce VOX
5. Alarm aktivován
6. Stav baterie
7. Funkce PTT aktivována
8. Datum a čas [hodina:minuta am(ráno):pm(večer) den/měsíc]

5.Možnosti nabídky
Hlavní menu

Stisknutím tlačítka „OK/Nabídka“ vstoupíte na obrazovce do hlavního menu, které
obsahuje 6 položek:

1. Fotoaparát
2. Alarm
3. Nastavení
4. VOX
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5. Jazyky
6. Informace o systému

Můžete stisknout tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ pro přesun kurzoru k výběru 
položky a stisknutím tlačítka „Nabídka“ vstoupíte do podnabídky, kterou jste 
vybrali. Stisknutím tlačítka „Zpět“ se vrátíte na domovní obrazovku.

Registrace kamery

Stiskněte tlačítko „OK/Nabídka“ pro vstup na obrazovku registrace a poté do 10 
sekund stiskněte tlačítko párování na zadní straně dětské jednotky.

Alarm

Stiskněte tlačítko „PTT“ pro pohyb kurzoru a tlačítko „Nahoru/Dolů“ pro změnu 
hodnoty.

Nastavení
Čas a datum
V této nabídce jsou 2 položky:

- Nastavení času/data
- Nastavení formátu
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Stiskněte tlačítko „PTT“ pro pohyb kurzoru a „Nahoru/Dolů“ pro změnu hodnoty.

Jednotka teploty
Přepněte jednotku na stupně Celsia nebo Fahrenheita.

Anti-blikání
Frekvenci můžete nastavit na 50/60 Hz abyste přizpůsobili blikání pro ochranu 
osvětlení v místnosti.

Podsvícení LCD
Jas obrazovky a podsvícení LCD můžete upravit v nabídce.

5.5 VOX
Systémový režim
Tato nabídka Vám umožňuje vybrat si pracovní režim z následujících možností: 

- Normální režim
- Režim VOX

Citlivost VOX
Přepněte citlivost VOX na Nízkou/Střední/Vysokou úroveň.

Jazyk
Nabídka nastavení jazyka Vám umožňuje vybrat si jazyk z následujících možností:

- Angličtina
- Francouzština
- Španělština
- Portugalština
- Italština
- Němčina
- Turečtina
- Ruština

Informace o systému
Obsahuje systémové informace, jako je ID produktu, verze hardwaru, verze 
softwaru, datum vyrobení atd.
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6. Technické vlastnosti
 Frekvence: 2,4 GHz
 Režim modulace: GFSK
 Provozní teplota: -10 až +45ºC
 Provozní vlhkost: <85%
 Dosah signálu: 260 m v otevřeném prostoru

Monitor

 LCD: 3,2 TFT LCD
 Rozlišení: 320X240@fps
 Baterie: Li-Polymer 750mAh
 Rozměry (Š x V x H): 120 mm x 70 mm x 17 mm

Fotoaparát

 Senzor: 0,3 Mega pix CMOS
 Minimální osvětlení: 0 Lux (zapnuté IR)
 Vzdálenost nočního vidění: 15 stop (5 m)
 Světelný senzor
 Teplotní senzor
 Rozměry (Š x V x H): 67 mm x 106 mm x 67 mm

Prohlášení FCC
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou, 
mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Produkt byl testovaný a 
splnil limity pro digitální zařízení třídy B podle části č. 15 pravidel FCC. Tyto limity
jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením 
při domácí instalaci. Toto zařízení může vyzařovat vysokofrekvenční energii a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat 
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci 
k rušení nedojde. 
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby 
se pokusil napravit rušení následujícími opatřeními:

 Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 Připojte zařízení do elektrické zásuvky s obvodem odlišným od obvodu, ke 

kterému je připojen přijímač.
 Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního 

technika.

Toto zařízení je v souladu s částí č. 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které 

může způsobit nežádoucí provoz.
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