
BEEBIMONITORIGA 
ÜHENDATUD KAAMERA BBC18

KASUTUSJUHEND

• Enne videomonitori installeerimist lugege läbi järgmised 
juhised ja  ohutushoiatused.

• Palun säilitage need juhised edaspidiseks kasutamiseks
• Vajalik tööriist: vajadusel kruvikeeraja (ei kuulu komplekti) 

kaamera seinale kinnitamiseks
• Lisakaamera(d) (müügil eraldi).

Tähtis ohutushoiatus

HOIATUS!
Kägistamisoht - Lapsed on lämbunud juhtme 

tõttu  Hoidke juhe lastele kättesaamatus kohas
(vähemalt 0.9 m kaugusel).

Et takistada nööri takerdumist ja kägistamist:
• Ärge asetage kaamerat ega AC adapteri juhet laste käeulatusse.
• Ärge asetage ega kinnitage kaamera või AC adapteri juhet võrevoodi või 

mänguaia külge. 
• Kinnitage kaamera vahelduvvoolu adapteri juhe alati seina külge 

kaasasolevate turvaklambritega.
• Ärge kunagi kasutage AC adapteritega pikendusjuhtmeid. 

Kasutage ainult AC adaptereid.

Tähtsad ohutusjuhised:
• Kokkupanek on vajalik täiskasvanute poolt. Hoidke väikesed osad lapse 

käeulatusest eemal.
• Antud seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida.
• See videomonitor ei asenda täiskasvanute vastutustundlikku järelevalvet. 
• Kontrollige videomonitori ja kõiki selle funktsioone, et oleksite nendega 

enne kasutusse võtmist tuttavad.
• Ärge puudutage toiteadapteri avatud osa, kui see on ühendatud 

pistikupessa. 

Ettevaatust - oht soojusenergia tekkeks, tulekahjuks või plahvatuseks. 
• Lii-ioon aku on sisseehitatud.
• Laadige toodet määratud laadimismeetodil.
• Ärge asetage toodet tulele või selle lähedusse ega pange toodet 

mikrolaineahju.
• Ärge hoidke toodet kõrgel temperatuuril üle 60 C. 
• Ärge võtke toodet lahti.
• Vältige toote maha kukkumist.
• Hoidke toodet kuivana. 

Monitori vibreerimine
Monitori vibratsioon toimub automaatselt niipea, kui beebi nutmise 
heliindikaator saavutab piisava helitaseme (punane LED).
Kurtidele ja kuulmisvaegusega vanematele
Teie toodet on võimalik täiendada sobivate välkude ja vibratsiooni 
seadmetega, mida pakub Jenile®, külastage meie kodulehte: www.jenile.com. 
Ühendus Jenile® välgu ja vibreerivate vastuvõtjatega
Kui teil on juba Jenile® vastuvõtjad, saate vibreeriva kaamera ühendada.  
Lihtsalt aktiveerige oma vastuvõtja ühendusrežiim (vaadake vastava toote 
kasutusjuhendit) ja käivitage monitori vibratsioon kaamera mikrofoni valjult 
hüüdes, vastuvõtja vilgub sinisena, siis toimub turvaline ühendus. 
Pimedas nägemise režiim
Kaameral on  6 Infrapuna LEDi läätse ümber, et pimedas ja öösel näha selget 
pilti. Kui valguseandur tuvastab nõrga valgustaseme, aktiveeritakse pimedas 
nägemise režiim automaatselt ja ekraanil kuvatav video kuvatakse 
mustvalgena.
Aku laadimine
Teie videomonitoril on sisemine, vahetatav 2350mAh liitiumioonaku.  Aku 
laadimiseks ühendage monitor kaasasoleva toitekaabli abil pistikupessa. 
Video ON/OFF
See funktsioon võimaldab teil videoekraani välja lülitada, säilitades samal ajal 
sisselülitatud helimonitori. Video sisse-/väljalülitamiseks vajutage lihtsalt video 
ON/OFF nuppu.

OLULINE: 
Kui monitor on energiasäästurežiimis, lülitub videoekraan  automaatselt 
välja pärast 30s, 60s, 90s vastavalt VOX seadistusele. 
See unerežiim aitab säästa akutoidet. Et video uuesti sisse lülitada,  lihtsalt 
vajutage video ON/OFF nuppu.

A    Infrapuna LED valgustid
B    Kaamera lääts
C    Valgussensor
D    Toite indikaator
E     Mikrofon
F     Kõlar
G    Temperatuuri sensor
H    Antenn
I      Sidumine/Lähtestamine
J      AC adapteri pesa
K     Seina kinnitus

1 X kasutusjuhend

1. Ühendage kaamera AC vooluvõrku
2. Kaamera töötab automaatselt.
3. Ühendage kaamera toide lahti,

kaamera lülitub automaatselt välja.

Pange kaamera tasasele pinnale või 
riputage see seinale, vaadake Demot.

Kaamera sidusus (vaikimisi)
Beebimonitor on vaikimisi teiste seadmetega seotud, ei ole vajalik 
kaamerat ja monitor eraldi siduda juhul kui te ei ole kaamerat 
taaskäivitanud. Omavahel sidumiseks hoidke pikalt all nuppu

 monitoril või või vaadake UI definitsiooni leheküljel "Kaamera". 

Toite indikaator 
Töötab - roheline tuli põleb; 
Sidumine - roheline tuli vilgub.

Monitor

1. Video Monitori kasutamine 2. Pakend sisaldab

3. Alustuseks

Kaamera

1 X kaamera

1 X monitor 2350mAh        
laetava Li-akuga      
(PL754065,3.7V,2350mAh,
8.695WH)

2 X toiteadapter

1. Ühendage monitor AC  pistikupessa.
2. Vajutage pikalt Tagasi/Toide nuppu, monitor hakkab tööle.
3. Monitor ja kaamera on sisse lülitatud, beebi video on ekraanil näha.
4.

5.

Vajutage klahvi OK/Räägi, et kaamerasse vastu rääkida,  vabastage 
klahv OK/Räägi, et lapse häält kuulda.
Toite indikaator:
Laadimine - punane tuli põleb
Täislaetud - roheline tuli põleb
Aku tühjeneb - punane tuli vilgub aeglaselt

6. Signaali indikaator:
Töötab - roheline tuli põleb
Leviulatusest väljas - punane tuli põleb
Sidumine - roheline tuli vilgub
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Käidelge toodet asjakohaselt. 
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A  2,4 tolli täisvaate LCD kuvar 
B  Hällilaul sisse/välja
C  LCD/Alarm 
D  Mikrofon 
E  Kõlar
F  Tagasi/Toide
G  OK/Räägi
H  Kaamera/sidumine
I   Toite indikaator
    Signaal indikaator 
J   Vöö klamber
K  Helitugevus kõvemaks
L  Helitugevus nõrgemaks
M AC adapteri pesa
N  Beebi nutu indikaator 

www.jenile.com



Ekraanil ei kuva videot
• Kas monitor ja kaamera on ühendatud töötavasse pistikupessa?
– Veenduge, et kõik pistikupesa toitel olevad lülitid oleksid sisse 

lülitatud
– Kontrollige, ega toitejuhtmed pole kokku surutud.
• Kas monitor ja kaamera on sisse lülitatud?
– Lülitage monitor sisse.
– Ühendage kaamera seinakontaktiga
• Kas monitor on puhkeolekus?
– Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu video ON/OFF.

Veenduge, et ekraani ja kaamera läheduses pole takistusi, mis võivad 
signaali häirida, näiteks; seinad, põrandad, laed, WiFi-ruuterid, 
mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid, Bluetooth-seadmed, koduarvutid ja 
muud elektroonilised seadmed. Videomonitori on soovitatav hoida seda 
tüüpi seadmetest vähemalt 1,5m kaugusel. Nõrga signaali korral 
proovige vahetada monitori ja/või kaamera asendit ja asukohta.

• Kaamera on pimedas ja öise nägemise režiim on aktiveeritud.

Öise nägemise režiimi desaktiveerimiseks veenduge, et kaamera

oleks hästi valgustatud keskkonnas.

Heli tagasiside

• Seadmed võivad olla liiga lähedal, liigutage monitori kaamerast

kaugemale.

• Otsige beebi toas müraallikat. Eemaldage müraallikas või

eemaldage kaamera allikast.

Monitor ei reageeri (tardunud või ei reageeri)

• Lülitage monitor välja ja sisse.

Videomonitori puhastamiseks ühendage kõik kaablid lahti ja lülitage 
see välja. Kasutage pehmet ning kiuvaba lappi. Vältige niiskuse 
tekkimist avades.
 Hoidke videomonitori otsese päikesevalguse, kuumade või niiskete 
kohtade eest. Ärge laske tootel märjaks saada.

FCC osa 15: See seade vastab FCC reeglite 15. Osale: Töötamine on 
võimalik kahel järgmisel tingimusel: (1) seade ei tohi tekitada 
kahjulikku interferentsi ja (2) seade peab vastu võtma iga interferentsi 
kaasa arvatud selle, mis võib põhjustada soovimatuid toiminguid.

Hoiatus: Seadme vastavuse eest vastutavate isikute loata toote 
muutmine või ümber ehitamine võib tühistada kasutaja volituse seadet 
kasutada.

NB! Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC-eeskirjade 15. 
osa kohaselt B-klassi digitaalse seadme piirangutele. Need piirangud on 
loodud, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest kodus 
paigaldamisel.
Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku 
energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib 
see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Samas puudub garantii, 
et häireid ei esine teatud paigalduse korral. Kui seade põhjustab 
raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid (seda saab kindlaks teha 
seadet välja ja sisse lülitades), siis on kasutajal soovitatav proovida 
häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetme abil:

• Paigaldage vastuvõtja antenn mujale.
• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
• Ühendage seade teise pistikupessa või vooluahelasse kui see,

millega on ühendatud vastuvõtja.

• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV tehnikuga. 
Kasutajate ohutuse tagamiseks on FCC kehtestanud 
raadiosageduse energiakogused, mida kasutaja või
kõrvalseisja võib vastavalt toote kavandatud kasutamisele
ohutult omastada.

Seda toodet on testitud ja leitud, et see vastab FCC kriteeriumidele. 
Beebiseade tuleb paigaldada ja kasutada nii, et kasutaja kehaosad, välja 
arvatud käed, püsiksid vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel.

Kiirguse kokkupuute avaldus:
See seade vastab FCC kiirguse piirnormidele, mis on kehtestatud 
kontrollimata keskkonnale. Seda seadet tuleks paigaldada ja kasutada 
minimaalselt 20 cm (8 tolli) kaugusel kiirguri ja keha vahel.

Industry Canada
See B-klassi digitaalaparaat vastab Kanada ICES-003 nõuetele.

IC HOIATUS:
See seade vastab Industry Canada litsentsivaba RSS-i standardile 
(standarditele). Kasutamisel lähtutakse kahest järgmisest 
tingimusest: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi ja (2) 
seade peab vastu võtma iga interferentsi kaasa arvatud selle, mis võib 
põhjustada soovimatuid toiminguid.
 Industry Canada eeskirjade kohaselt tohib see raadiosaatja töötada 
ainult sellist tüüpi ja maksimaalse (või väiksema) võimendusega antenni 
abil, mille saatja on heaks kiitnud Industry Canada. Teiste kasutajate 
võimalike raadiohäirete vähendamiseks tuleks antenni tüüp ja selle 
võimendus valida nii, et ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) 
ei ole suurem, kui on edukaks kommunikatsiooniks vajalik. 

4. Menüü valikud 5. Veaotsing

6. FCC ja IC määrused

7. Puhastamine ja hooldus

1. Monitor näitab avapilti.
2. Kui monitor ei seo, lülitub monitor sidumisrežiimi
3. Hällilaul
 Hällilaulu mängimisel vajutage helitugevuse reguleerimiseks '+' või '-'.
4. LCD/Alarm
Vajutage lühidalt on/off LCD sisselülitamiseks
Hoidke all 4 sekundit, et siseneda  Alarmi sätetesse.
5. OK / Räägi
Menüü toimingutes viitab lühike vajutus kinnitusvalikutele. 
Videorežiimis hoidke klahvi OK all, et vastu rääkida.
6. Tagasi/Toide
Menüü toimingutes tähistab tagasi  ikoon tagasipöördumist. 
Sisselülitamiseks/väljalülitamiseks hoidke all 4 sekundit.
7. Kaamera/Sidumine
Videorežiimis viitab lühike vajutus kaamera lülitile. Nupu all
hoidmine viitab sidumisele.

Märkus: Mitme kaamera ühendamiseks peab minema 
seadistusrežiimi; lühisuunaline sidumine ei tööta teise 
kaamera sidumise korral.

Vajutage Üles/Alla, et heledust reguleerida, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda 
viimasesse MENÜÜsse.
Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde 

1,2,3 Ahelvõimalus.
Vajutage valimiseks Üles/Alla nuppu, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse 
MENÜÜsse.
Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde

Vajutage temperatuuri üksuse valimiseks Üles/Alla, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse  
MENÜÜsse.  Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde

Neli võimalust: 30S.60S.90S.NEVER
Vajutage Üles/Alla, et valida võimalusi, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse 
MENÜÜsse.
Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde 

Vajutage Üles/Alla, et reguleerida, vajutage nuppu OK, et kinnitada ja siseneda viimasesse    
MENÜÜsse.
Vajutage TAGASI nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde

Vajutage nuppu Üles/Alla, et seadistada H/M (tund/minut), vajutage nuppu OK, et vahetada H/M (tund/minut), 
vajutage nuppu TAGASI kinnitamiseks ja  viimasesse menüüsse naasmiseks. 

Y/M/D (Aasta/Kuu/Päev) seadistamiseks vajutage Üles/Alla, Y/M/D (Aasta/Kuu/Päev) vahetamiseks vajutage 
OK,  Vajutage nuppu TAGASI, et kinnitada ja naasta viimase menüü juurde.

Sisenege sellesse menüüsse ja valige YES (JAH), kõik seaded taastatakse tehaseseadetele

Kaamera režiimis vajutage vajaliku kaamera valimiseks nuppu Üles/Alla (4), vajutage järgmise 
alammenüü kinnitamiseks nuppu OK. Kaamera alammenüüs vajutage sidumisnuppu OK; pärast 
sidumist näitab videod või sidumine ebaõnnestus.
Vajutage TAGASI  nuppu, et naasta muudatusteta viimase menüü juurde.Camera

RF kiirguse kokkupuute ja ohu avaldus:
RSS-102 raadiosagedusliku kiirguse nõuetest kinnipidamise 
tagamiseks tuleb see seade paigaldada kohta, kus seadme antenn 
on rohkem kui 20 cm (8 tolli) kõigist isikutest eemal.
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• Kui ühendust pole, kuvatakse ekraanil sõnad “Out of
Range” (Leviulatusest väljas). Veenduge, et kaamera oleks sisse
lülitatud, roheline LED sisselülitamise indikaator peaks põlema.

• Monitor võib olla kaamerast liiga kaugel, viige monitor
kaamerale lähemale

• Kaamera võis kaotada ühenduse monitoriga. Siduge tooted,
järgides kaamera sidumise juhiseid.

Monitor kaotas signaali, “Out of Range” (Leviulatusest väljas)

Video ekraanil on must-valge




