
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOO-TRAVEL 

A014416 



Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Yoo-Travel. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na použitie, aby ste 

mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s 

akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. 

HLAVNÉ FUNKCIE 

- Plne digitálna technológia FHSS bez iných doplnkov.                          - Diaľkové ovládanie citlivosti mikrofónu, nočného 

- Dosah 250m v otvorenom priestore. Dosahy uvádzané na obale       svetla a hlasitosti reproduktroru na kamere.                                                                                                              

sú dosahy merané na voľnom priestranstve. Stačí teda vydeliť           - Menu na displeji pre nastavenie jasu, zobrazenie a lupy. 

deklarovaný dosah 3, aby ste získali odhad dosahu v reálnom            - Vizuálny ukazovateľ zvuku. 

priestore (prítomnosť stien ...).           - Ukazovateľ teploty miestnosti s bábätkom na 

- Diaľkové ovládanie kamery, aby ste mohli vidieť svoje bábätko v      displeji.                              

spánku.                                                                                                           - Automatický alarm, keď je video a zvuk mimo  

- Automatické zapnutie displeja, keď je detekovaný hlas bábätka     dosah. 

- Farebný displej 2,4".                                                                                 - Ukazovateľ úrovne nabitia batérie. 

- Funkcia vysielačky.            - Prijímač môže fungovať so 4 kamerami. 

- Automatické nočné videnie pre lepšiu viditeľnosť potme.               - Prijímač a kamera sú vybavené dobíjacími 

                                   lítiovými batériami. 

UPOZORNENIE 

- Detská opatrovateľka Yoo-Travel nesmie byť chápaná ako lekársky prístroj. Pri používaní detské pestúnky Yoo-Travel sa dôrazne 

odporúča, aby vaše bábätko okrem toho pravidelne priamo kontroloval nejaký dospelý. Predčasne narodené bábätká alebo deti, ktoré sa 

považujú za rizikové, musia byť kontrolované Vaším pediatrom alebo iným zdravotníckym personálom. 

- Nevzďaľujte sa nikdy od svojho bábätka mimo dom, a to ani na krátky okamih. 

- Nenechávajte v dosahu detí. 

- Nepoužívajte detskú opatrovateľku Yoo-Travel v blízkosti zdrojov vody (kúpeľňa, drez) .. 

- Vždy používajte batériu prijímača, ktorá je dodávaná výrobcom. Ak je batéria poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho 

popredajným servisom alebo osobami, ktoré majú podobnú kvalifikáciu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.  

- Pre optimálne použitie Vašej detské pestúnky Yoo-Travel a aby ste zabránili interferenciám, odporúčame Vám nezapájať žiaden 

elektrický prístroj do rovnakej zásuvky ako detskú opatrovateľku Yoo-Travel (nepoužívajte blok rozbočovačmi zásuviek). 

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkám alebo striekanie a nesmie byť nad ním umiestnený žiadny predmet, ktorý obsahuje tekutiny, 

ako sú napríklad vázy. 

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak batéria nie dobre nahradená. Nahrádzajte iba batériou, ktorá je rovnaká alebo ekvivalentného typu. 

- Batérie (priehradka na batérie alebo inštalované batérie) nesmú byť vystavované prílišnému teplu, aké spôsobuje napríklad slnečné 

osvetlenie, oheň alebo iný druh tepla. 

- Sieťové zásuvky alebo pripojovacie zariadenia prístroje sú používané ako zariadenie pre odpojovanie prístroje a musia zostať ľahko 

dostupné. 

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ 

- Používajte len sieťové adaptéry, ktoré sú súčasťou balenia.  - Nerozoberajte prístroj: neobsahuje žiadnu súčiastku,  

Použitie iných adaptérov by mohlo poškodiť detskú    ktorá by mohla byť používaná samostatne. 

opatrovateľku.                                                                                     - Elektrické a elektronické zariadenia majú byť  

- Keď po dlhšiu dobu detskú opatrovateľku nepoužívate,              likvidovaná v rámci triedeného odpadu.                          

  vyberte batériu prijímača, aby ste zabránili škodám, ktoré         

by mohli vzniknúť v dôsledku vytečeniu batérie.                           

- Keď detskú opatrovateľku nepoužívate, vypojte sieťový           

adaptér zo zásuvky na stene.     - Elektrické a elektronické zariadenia majú byť likvidovaná 

- Detská opatrovateľka funguje najlepšie v rozsahu teplôt            v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte odpad  

medzi 0°C a +40°C.                                                                                 vzniknutý z elektrických alebo elektronických zariadení 

 - Nevystavujte detskú opatrovateľku dlhodobo slnečným            do netriedeného komunálneho odpadu.                                                                                                                                                     

lúčom a neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do                                                                                                                                                     Tento symbol v Európskej únii označuje, že                                                      

vlhkej alebo veľmi prašné miestnosti.                                                                                                                                                                 tento výrobok nesmie byť vyhodený do  

                                      .                                                             popolnice a lebo primiešaný ku smiešnemu     

                                                                                                                               odpadu z  domácnosti, ale že patrí do        

                                                                                                                                         triedeného odpadu. 

 

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

a. Kamera    d. 2 sieťové adaptéry 5V 

b. Prijímač    e. Návod na použitie 

c. Dobíjacie polymérová batéria 3,7 V Li  

    (inštalovaná v prijímači a kamere) 

 

OVLÁDANIE 

Kamera Prijímač 
1. Tlačidlo ON/OFF 10. Ikona chod / slabá batéria 
2. Ikona chod / slabá batéria 11. Ikona pripojenia 
3. Objektív kamery 12. Tlačidlo ON/OFF 
4. Infračervená LED pre nočné videnie  13. Tlačidlo nahor 
5. Mikrofón 14. Tlačidlo dole 
6. Snímač svetla 15. Tlačidlo menu 
7. Reproduktor 16. Tlačidlo „vypnutie zvuku“ reproduktora 
8. Nočné lampičku  17. Digitálny displaj 
9. Port micro USB 18. Reproduktor 
 19. Mikrofón 
 20. Vizuálny alarm 
 21. Port micro USB 
 22. Tlačidlo vysielačka 

 

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA 

1. Inštalácia na plochu 

    Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektív     

    kamery a mikrofón na bábätko. 

 

NAPÁJENIE 
 
A. Kamera 
1. Fungovanie s nabíjateľnou batériou 
Polymérová nabíjateľná batéria 1600 m AH Li je už v prijímači. Ak ju chcete vymeniť, 
odstráňte kryt a odpojte konektor batérie. 
2. Dobíjanie batérie 
Kamera je dodávaná so sieťovým adaptérom 5 V. Pripojte výstup adaptéra k portu micro-
USB kamery a dávajte pozor na správnu polaritu dobíjanie kamery. Po pripojení adaptéra k 
zásuvke v stene prejde kontrolka na červenú a ukazuje, že sa kamera dobíja. Batériu nijako 
nepoškodí, ak ostane sieťový adaptér pripojený či ak ho odpojíte. Ak ho nenecháte 
pripojený, batérie nebude používaná a prístroj bude fungovať na sieť. 
Pozn .: pred prvým použitím kamery nabíjajte dodávanú lítiovú batériu poocí sieťového 
adaptéra po dobu najmenej 5 hodín. 

 



B. PRIJÍMAČ 
1. Fungovanie s nabíjateľnou batériou 
Dobíjacie polymérová batéria 1200 m aH Li je už namontovaná v 
prijímači. Pre jej výmenu odstráňte klipový záver, stiahnite kryt 
batérie a odpojte batériu od konektora. 
 
2. Stav batérie prijímače 

Keď je v prevádzke a po nabití, kontrolka napájania svieti na 
zeleno. Ikona           ukazuje úroveň nabitia batérie. 
Keď je batéria slabo nabitá, prejdú kontrolka a ikona           nabitie batérie do červenej. 
Keď je batéria veľmi slabo nabitá, kontrolka a ikona           nabitia batérie blikajú na červeno. Detská opatrovateľka sa čoskoro vypne. 
Nezabudnite dobiť batériu Vašej detské pestúnky. 
 
3. Fungovanie so sieťovým adaptérom 
Prijímač môže fungovať na sieťové napájanie s adaptérom 5 V, ktorý je súčasťou balenia. Pripojte výstup z adaptéra k USB portu 
prijímača. S inštalovanú batériou a zapnutým prijímačom prejde ikona chod / slabá batéria            zo zelenej na červenú, čo ukazuje, že sa 
batéria nachádza v režimu rýchleho dobíjania. 
Po úplnom dobití ikona chod / slabá batéria              zmizne. Upozorňujeme, že ak nie je prijímač po pripojení sieťového adaptéra 5 V k 
USB portu zapnutý, ikona chod / slabá batéria zostane počas dobíjania červená. Batériu nijako nepoškodí, ak ostane sieťový adaptér 
pripojený či ak odpojíte ho. Ak necháte ho přijojen, batérie nebude používaná a prístroj bude fungovať na sieť. 
Pozn .: pred prvým použitím prijímača nabíjajte dodanú lítiovú batériu pomocou sieťového adaptéra po dobu najmenej 5 hod.  
 
UPOZORNENIE: AKO PRIPOJÍTE SIEŤOVÝ ADAPTÉR K PORTU MICRO-USB, UISTITE SA, ŽE BATÉRIE VLOŽENÉ DO PRIJÍMAČA JE 
SKUTOČNE MOŽNÉ DOBÍJAŤ, ABY STE ZABRÁNILI AKEJKOĽVEK MOŽNOSTI EXPLÓZIE. 

 
 
 

UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY 
 
1. Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50 m od hlavy 
bábätka. 
2. Prijímač uvediete do chodu stlačením tlačidla ON / OFF       po dobu 2 sekúnd. 
3. Kameru uvediete do chodu stiknutím tlačítka ON / OFF       po dobu 5 sekúnd. 
4. Pri prvom použití prístroja sa kamera a prijímač navzájom spárujú. Ak narazíte na 
problémy spojenia medzi kamerou a prijímačom, postupujte podľa pokynov kapitoly 
"SPOJENIE kamery a prijímača". 
5. Citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora môžu byť nastavené diaľkovo z menu 
prijímača (pozri kapitolu "Používanie ovládačov PRIJÍMAČA"). 
6. Objektívom kamery vysielača môžete pohybovať nahor, nadol alebo do strán, aby 
ste získali optimálny záber bábätka. 
7. Kamera je vybavená automatickou funkciou "nočné videnie". Akonáhle snímač 
svetla detekuje klamania svetelnosti v izbe bábätka, aktivuje automaticky 
infračervené LED, ktoré sa stanú zdrojom osvetlenia. Kamera pole sníma infračervené 
zábery bábätka a prenáša ich prijímači, ktorý je zobrazuje bieločiernej. 
 
8. VIZUÁLNY ALRM 
Svetelný ukazovateľ na prednej strane prijímača vás informuje o prípadných zvukoch v 
izbe bábätka. Čím je bábätko hlasnejší, tým je svetlo silnejšie. 
 
9. STRATA SIGNÁLU 
V určitej vzdialenosti medzi kamerou a prijímačom obraz "zmrzne" a objaví sa hlásenie "strata signálu alebo mimo 
dosahu". Toto hlásenie sa bude na displeji objavovať v pravidelných intervaloch. Potom sa rozbliká ikona pripojenia a 
rodičia upozorní zvukový signál. Alarm môžete zastaviť stlačením tlačidla ON / OFF       
prijímača. 
Akonáhle sa prijímač znovu dostane do dosahu signálu, zvukový alarm sa vypne a 
ukazovateľ pripojenia prestane blikať. 
Ak je prijímaný signál, ikona pripojenia zostane neprerušovane zelená         . 
 
10. FUNKCIE VYSIELAČKY 
Rodičia môžu na bábätko hovoriť pomocou funkcie "Vysielačka", ktorá sa nachádza na 

zadnej časti prijímača. 
- podržte tlačidlo vysielačky stlačené, 
- hovorte smerom k mikrofónu, 
- upravte hlasitosť reproduktora pomocou menu "nastavenie bábätko", 
- pre počúvanie bábätká uvoľnite stlačení tlačidla vysielačky. 
 
11. FUNKCIE VOX 
Ak je úroveň citlivosť mikrofónu (Menu> Bábätko> CITL. Mikro.) Nastavená na 1, 2 alebo 3, detská opatrovateľka 
funguje v režime VOX (aktivovaný hlas). Ak bábätko začne plakať alebo vydávať zvuky, rozsvieti sa automaticky displej a 
ikona pripojenia        . Ak prestane bábätko vydávať zvuky, obrazovka prijímača po 5 sekundách zhasne. Tým sa 
predlžuje životnosť batérie. Rodičia môžu pozorovať bábätko v spánku (tj. keď nevydáva zvuky) krátkym stlačením 
tlačidla spustenia. Na displeji sa objaví obraz po dobu približne 30 sekúnd, a potom sa vypne z dôvodu šetrenia batérie. 
Pozn .: ak displej v režime VOX, zobrazenie zábere vyvoláte stiknutím tlačidla spustenia. 
 
12. PÍPANIE TLAČIDIEL 
Pípanie tlačidiel odstránite stlačením ikony Nadol       podobu 2 sekúnd až do zaznenia pípnutia. Po každom vypnutí či 
zapnutie prístroja je funkcia pípanie automaticky aktivovaná. 
 
 
 
 

HLAVNÁ OBRAZOVKA 
 
Ikona sily signálu 
Signál je optimálny, pokiaľ je na displeji zobrazený 6 stĺpikov. Čím je signál silnejší, tým je obraz 
jasnejší. Hlásenie "Strata signálu alebo mimo dosahu": obraz "zmrzne". 
 

 
Ikona teploty 
Ukazuje aktuálnu teplotu v izbe bábätka. 
 
 
Číslo kamery a úroveň nabitia jej batérie 
Umožňuje zistiť, z ktorej kamery pochádza záber a úroveň nabitia jej batérie. 
 

 
 Úroveň nabitia batérie prijímača 
Skladá sa zo 4 stĺpcov a čím viac sa ich objavia, tým silnejší je batéria. Rodičia sú upozornení na 
nutnosť dobitia batérie tým, že ikona prejde zo zelenej na blikajúce červenú a ozve sa zvukový 
signál. 
Počas nabíjania je ikona batérie zobrazená ako plná a červená (aj keď nie je batéria plne dobitá). 
Pozor: ikona chod / slabá batéria zostáva červená až do úplného nabitia batérie (potom prejde  

 na zelenú). 
 

 
 
 
 
 

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA PRIJÍMAČA 
 

Dotykové tlačidlá ovládacieho panelu Vám umožňujú: 

• vstúpiť do hlavného menu. 

• nastaviť funkcie BEZ ZVUKU / HLASITOSŤ 



 
Aktivácia dotykového panela 
Dotykový panel v zelenom aktivujete sitknutím tohto tlačidla ON/OFF na prijímači. 
Potvrdenie voľby 
Keď budete v hlavnom menu, stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie svojej voľby. 
 
 
Hlavné menu 
Pre prístup do hlavného menu stlačte toto tlačidlo. 
Pre zoznámenie s funkciami halvního menu si prosím prečítate odstavec "FUNGOVANIE HLAVNÉHO 
MENU". 

 
 
Tlačidlo VYPNUTIE ZVUKU 
Zvuk z kamery vypnete alebo zapnete stlačením tohto tlačidla. 
 
 

Tlačidlo HLASITOSTI 
Hlasitosť zvuku z kamery nastavíte stlačením tohto tlačidla. 
Hlasitosť je možné nastaviť od 1 do 5. 1 predstavuje najnižšiu hlasitosť, zatiaľ čo 5 najvyššiu. 
Navigovanie v hlavnom menu 

 Tieto šípky Vám tiež poslúži k navigácii v hlavnom menu (pozri "FUNGOVANIE HLAVNÉHO    
                                        MENU"). 
 
Pozn .: aby sa zabránilo nechcené manipulácii, ikony zmiznu po 8 sekundách, ak nie je použité žiadne z tlačidiel. 
Dotykový panel opäť aktivujete stlačením tlačidla ON/OFF na prijímači. 
 
 

PREPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM 
 
Proces propojenia (spárovanie) umožní prepojiť prijímač s kamerou takým spôsobom, že spolu komunikujú, bez toho 
aby iné prístroje (aj keby išlo o iné kamery Yoo-Travel) mohli interferovať s prijímačom alebo prijímať váš signál. 
 
A. NASTAVTE SPÁROVANIE OD PRIJÍMAČA 

 

 1. Pred procesom spárovanie sa uistite, že je kamera vypnutá. 
Pomocou tlačidla         vstúpte do hlavného menu a pomocou šípky      dotykového panela 
vyberte "Pripojenie". 
Po potvrdení stlačte tlačidlo ON/OFF       . 
 

 

2. "Bábätko 1" znamená, že ste pripojeni ke kamere č. 1 prijímača. 
Máte možnosť pridať až 4 kamery. 
Zvoľte "bábätko", stlačte tlačítko ON/OFF      a pomocou šípok           (1 až 4) zvoľte kameru 
podľa svojej voľby. 
Stlačením tlačítka ON/OFF       potvrďte voľbu kamery. 
 

 

3. Spárovanie s kamerou začnite voľbou "Spárovanie" pomocou tlačidla ON/OFF      . 

Ikona pripojenia         bude blikať po dobu 15 sekúnd. Tlačte tlačidlo ON/OFF       na kamere 

tak dlho, až ikona            začne blikať. Potom uvoľnite stlačenie tlačidla ON/OFF      . 

 

 

 

B. OVERTE, ČI JE KAMREA PRIPOJENA 
1. Ak je propojenie riadne vykonané 

 
 
 
Na displeji prijímača sa zobrazí záber vysielaný kamerou. 
 
 
 
 
 
 
Písmenko na strane "Spárovanie" zobrazí "Y" namiesto "N". 
 
 
 
 
 
 
 
Ikony chod a pripojení naďalej neblikajú. 
 

 

 

 

2. Ak sa prepojenie nepodarilo 
Obraz predávaný kamerou sa nepohybuje, zobrazí sa hlásenie "strata signálu, mimo dosahu" a je nutné znovu vykonať 
etapy 1 až 3. 
 

C. PRIDANIE A ODSTRÁNENIE KAMERY 
1. Ak si neželáte pripojiť viac kamier 
- Preveďte u každej kamery zvlášť etapy 1 až 3. Nezabudnite vykonať tieto 3 etapy U KAŽDEJ KAMERY ZVLÁŠŤ! Ak 
uvedené vykonáte u niekoľkých kamier súčasne, dôjde k interferencií medzi týmito kamerami a pripojenie sa nepodarí. 
- Je absolútne nevyhnutné prideliť každej kamere iné číslo. V opačnom prípade nové pripojenie zruší predchádzajúce a 
pôvodne spárovaná kamera nebude môcť komunikovať s prijímačom (pozri A.2.). 
- Režim SCAN môžete zvoliť pomocou nastavenia "Bábätko" v hlavnom menu. Ak zvolíte funkciu SCAN, zábery z 
každého vysielača sa budú na displeji striedať každých 8 sekúnd. Ak žiadny z vysielačov nezistí žiadny zvuk počas 30 
sekúnd, displej sa vypne až do doby, keď jeden z vysielačov nezistí nový zvuk, a na displeji sa zobrazí záber z tohto 
vysielača po dobu 15 sekúnd. Potom sa začnú opäť striedať zábery z ostatných vysielačov. 
 

2. Ak chcete odpojiť jednu z kamier 
- Nezabudnite najskôr kameru vypnúť. 
- Rovnako ako v prípade prepojenia sa vráťte na "Spárovanie" a stlačte tlačidlo ON/OFF      pre odpojenie kamery. 
Tlačidlo          začne blikať po dobu 15 sekúnd a písmenko "Y" nahradí písmenko "N". Vaša kamera je tým odpojená. 
 

 
 
 

FUNGOVANIE HLAVNÉHO MENU 
 
Hlavné menu sa skladá zo 4 častí: "Displej", "Jazyk", "Pripojenie", "Bábätko". Ku každej časti menu sa dostanete 
pomocou šípok,          potom svoju voľbu potvrďte pomocou tlačidla ON/OFF       . 
Ak chcete zmeniť jeden z parametrov, pomocou tlačidla ON/OFF      ho vyberte, nastavenie zmeňte pomocou šípok a 
potvrďte tlačidlo ON/OFF  
Pre návrat k hlavnému menu z nastavenia zvoľte pomocou tlačidla ON/OFF     "Návrat do menu". 



 
DISPLEJ: umožňuje nastavenie z prijímača. 
Jas 
Nastavte jas displeja Vášho prijímača na škále od 1 do 5 (1 zodpovedá najnižšiemu jasu 
a 5 najvyššiemu). 
Zoom 
Obraz môže pomocou voľby zoom x2 zväčšiť o 200% alebo pomocou voľby zoom x1 sa 
vrátiť k normálnemu záberu. 
Otáčanie 
Voľbou "180°" získate záber z opačnej strany. "0°" zodpovedá východiskovej polohe. 
Teplota 
Teplotu môžete zobraziť v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita. 

 
 
  JAZYK: Vám umožní vybrať hlavný jazyk. 
  K dipozícii sú 4 jazyky: angličtina, francúzština, španielčina a nemčina. 
  Zvoľte jazyk pomocou tlačidla ON/OFF       a obratom sa vrátite priamo do hlavného    
  menu. 
 
 

 

PREPOJENIE: 

Bábätko 

Udáva číslo kamery, ktorú chcete pripojiť (1,2,3,4). Môžete tiež aktivovať režim SCAN a 

precházet tak od jednej kamery k druhej každých 8 sekúnd. 

Spárovanie: 

"Y" znamená, že prijímač je prepojený s kamerou, "N" znamená, že prepojený nie je. 

Všetky etapy pripojenia sú uvedené v kapitole "PREPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM. 

 

 

BÁBÄTKO umožňuje nastavenie kamery. 

Bábätko udáva číslo Vami nastavené kamery (1,2,3,4). 

Nočná lampička 

VOX: aktivuje sa, akonáhle bábätko vydá zvuk. 

ON: je stále aktivované. 

Off je vypnuté. 

Citl. mikro 

Jadná sa o citlivosť mikrofónu kamery, ktorý možno aktivovať hlasom. Existujú celkom 

3 úrovne citlivosti (1 až 3), ktoré sú aktivované hlasom bábätka. 

1. nízka citlivosť - aktivovanie prijímače veľmi hlasným zvukom. 

2. stredná citlivosť - aktivovanie prijímače stredne silným zvukom. 

3. vysoká citlivosť - aktivovanie prijímača nízko silným zvukom. 

 

NoVox: kamera prenáša bez prerušenia. Táto funkcia nie je aktivovaná hlasom. 

Hlasitosť: Spätnú hlasitosť kamery môžete nastaviť až do 5 (1 zodpovedá najnižšej 

hlasitosti a 5 najvyššia). 

 
 
 
 
 
 
 

PRŮVODCE RIEŠENÍM PROBLÉMOV 
 
 

Problémy Možné príčiny  Riešenie 

Žiadny audiosignál s preneseným 
videom. 
 

• Citlivosť mikrofónu je príliš nízka. 
 
 

• Vybitá batéria alebo sieťový 
adaptér nie je k vysielaču správne 
pripojený. 

• Zvýšte citlivosť mikrofónu 
pomocou menu nastavení 
"Bábätko". 

• Vymeňte baterii alebo skontrolujte 
pripojenie adaptéra. 

Neustále prenášanie zvuku. • Citlivosť mikrofónu je príliš vysoká 
 

• Citlivosť mikrofónu je nastavená 
na NoVox 

• Znížte citlivosť mikrofónu pomocou 
menu nastavení "Bábätko". 

• Zmeňte citlivosť mikrononu na 
režim Vox (hlas aktivovaný). 

Trvalý alarm "Mimo dosah". • Vybitá batéria kamery. 

• Vzdialenosť medzi vysielačom a 
prijímačom je mimo dosahu 
signálu. 

• Nesprávne pripojenie alebo jeho 
strata. 

• Vymeňte batériu alebo použite 
sieťový adaptér. 

• Priblížte prijímač k vysielaču. 
 

• Vykoná nové pripojenie. 

Obraz na displeji nie je jasný alebo 
stuhne či je čiernobiely. 
 

• Dosiahol hranice dosahu signálu. 

• Príliš nízka svetelnosť v pokoji 
bábätka, a vysielač preto funguje 
v režime nočného videnia s 
infračervenými LED ako zdrojom 
svetla. 

• Interference z iných prístoja 
znemožňujú RIADNE fungovanie 
vysielača. 

• Priblížte prijímač k vysielaču. 
 
• Zvýšte svetelnosť v pokoji bábätka. 
 
 
• Resetujte vysielač jeho vypnutím a 
zapnutím. 
 

Stále slabá batéria. 
 

• Vybitá batéria. 

 

• Poškodenie dobíjajúcich batérií. 

• Dobite batériu pomocou sieťového 
adaptéra (prijímač). 
• Vymeňte dobíjajúcich batérie. 

Reproduktor na prijímači nevydáva 
žiadny zvuk 

• Reproduktor je v režime 
"Vypnutie zvuku". 

• Stlačte ikonu       vypnite funkciu 
"Vypnutie zvuku". 

Príliš statického hluku a 

interferencie. 

• Vysielač je umiestnený vedľa 

iných elektrických prístrojov. 

• Premiestnite elektrické prístroje do 

väčšej vzdialenosti alebo 

premiestnite kameru do väčšej 

vzdialenosti od zdrojov 

interferencií, či zmeňte kanál 

signálu. 

Príliš malý dosah. • Príliš silná priečka medzi kamerou 
a prijímačom. 

• Vybitá batéria vysielača. 

• Premiestnite vysielač a prijímač. 

• Dobite batériu alebo použite 
sieťový adaptér. 

 

• Frekvencia: 2.414250 – 2.475000  GHz. 

• Maximálna hlasitosť na výstupe: Kamera: 50 mW 
                                           Prijímač: 50 mW 

• Menovité vstupné hodnoty: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A 

• Menovité výstupné hodnoty: 5.0 V -  600 mA 

• Výrobca: Becky Electronics  
Model: SW0500600-A02 
Verzia vybavenie: VO1 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk 


