
 

Felhasználói kézikönyv 

 

Audio Baby monitor 

PNI B7000 wireless 

 

 



 
 

Figyelmeztetések 

 A termék helytelen használata kiküszöbölése érdekében, kérjük olvassa el a kézikönyvet, 

mielőtt a készüléket üzembe helyezné. 

 Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy csak a csomagban lévő adaptert használja (a 

gyártó nem vállal felelősséget ha más adapter veszteséget okoz). 

 Használjon megfelelő áramforrást a csomagban található adapterhez. 

 Ne használja az akkumulátort többet, mint a megadott idő. 

 Ne érintsen más vezetékes hálózati adaptert. 

 

Alkatrészek 

 
 

A csomag tartalma 

 Szülői egység 

 Babafigyelő videókamera egység 

 Adagoló egység - baba 

 Adagoló egység - szülő 

 AV kábel 

 Felhasználói kézikönyv 

 

Babafigyelő egység 

 



 
 

Szülői egység 

 

 

1 Nyomja meg a “Talk” gombot a beszélgetéshez. 

2,3 Válasszon csatornát a jobbra vagy balra navigációs gombbal. Az autómatikus választáshoz 



nyomja 3 másodpercig a jobbra navigációs gombot. 

4,5 A le vagy fel gombok segítségével állítsa a monitor hangját. 

6 Hozzáférés a menü beállításaihoz vagy nyomja röviden amikor jováhagy egy kiválasztott 

opciót 

7 A be/kikapcsolához nyomja meg a “Pover” gombot 
 

A kamera és a monitor bekapcsoló gombot csak akkor nyomja meg ha a készülék 

csatlakoztatva van.  

A képernyőn megjelenik a jelerősség vagy csatorna. 

 

 

Menü 

 

Nyomja meg az OK gombot a főmenühöz  

 Hangerő egység  

 Hatások beállítása 

 Beállítások 

 

 

 

Hangerő egység 

 

Nyomja meg a “MENÜ” gombot, hogy belépjen 

a főmenübe, majd válassza ki a “baba hangerő 

egységet”  a le/fel gomb segítségével és a 

megerősítéshez ismét nyomja meg a “MENÜ” gombot.    

A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal 

navigációs gombot. 

 

 
  

 

 

 

 

 Hatások beállítása 



      

 

   

Függőleges mód 

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások 

beállítás”-t, majd válassza ki a “függőleges” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot 

“be/ki” a függőleges módhoz. A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való 

kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot. 

Fekvő mód 

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások 

beállítás”-t, majd válassza ki a “fekvő” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot “be/ki” a 

fekvő módhoz. A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, 

nyomja meg a bal navigációs gombot. 

Kontraszt 

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások 

beállítás”-t, majd válassza ki a “kontraszt” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot így 

csökkentheti a kép kontrasztját és a bal gombot megnyomva növelheti a kép kontrasztját (0-8). A 

megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal 

navigációs gombot. 

 



Telítettség 

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások 

beállítás”-t, majd válassza ki a “telítettség” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot így 

csökkentheti a kép telítettségét és a bal gombot megnyomva növelheti a kép telítettségét (0-6). A 

megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal 

navigációs gombot. 

 Beállítások 

      

VOX bekapcsolás/kikapcsolás 
Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t. Nyomja 

meg a jobb navigációs gombot, ahhoz hogy bekapcsolja/kikapcsolja a VOX módot. A 

megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal 

navigációs gombot. Ha a VOX mód a képernyőn be van kapcsolva, rövid időn belől alvó 

üzemmódba áll (ha a kamera nem érzékel hangot). A képernyő autómatikusan világít ha a 

kamera érzékel hangot. 

 

VOX érzékenység 

Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t, majd 

válassza ki a “VOX érzékenység” opciót. Nyomja meg a jobb navigációs gombot, hogy 

csökkentse/növelje az érzékenységet. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből 

való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot. 

 

TV mód 

Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t, majd 

válassza ki a “TV mód” opciót. Nyomja meg a jobb navigációs gombot, hogy kiválassza a 

PAL/NTSC módot. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez, 

nyomja meg a bal navigációs gombot. 

Kérjük ellenőrizze, hogy a monitor csatlakozik-e a TV-hez AV kábel segítségével.  

 



 

1. Nyomja meg a “CODE” gombot a monitor oldalán, amikor a LED kijelző pillog a 

párosítás megtörtént. 

2. Nyomja meg az inditás gombot a kamera hátoldalán. A két készülék párosítása akkor 

sikeres, ha a manitor villogása megszünik. 

 

* Megjegyzés: ha azt szerené, hogy a monitorhoz több kamera csatlakozzon, válassza ki a 

következő csatornákat (CH2, CH3, CH4). Ezek a monitor felső részén láthatóak. 

Jel mutatók 

 

Jelerősség Leírás  
 

Erős jel 

 

Gyenge jel 
 

Nincs jel 

 

Hibaelhárítás 

Hiba Megoldáa 

A video jel nem található 
Ellenőrizze a kamera tápadagolót. Győzödjön meg arról, 

hogy mind a két készülék hatótávolságon belül van. 

Nem működik a kamera az akkumulátor Nyomja meg a bekapcsoló gombot a kamera hátsó részén. 



feltöltése után Ha a kamera működik az akkumulátor töltővel kapcsolja ki 

a kamerát. Kérjük vegye ki az akkumulátort. 

Hangerő csökken Állítsa be a hangerőt (Menü -> Baba egység hangerő). 

A LED-ek nem világítanak, mikor a 

kamera éjjel működik. 
Infravörös fény működik éjjel akkor is ha nem nem világít. 

Ellőfordul, hogy a monitoron csíkok 

jelennek meg amikor a kamera 

akkumulátorral működik. 

Ellenőrizze az akkumulátort. 

A kamera külső csatlakozója nem 

működik amikor az akkumulátor 

fumkcionál 

Ellenőrizze az akkumulátor kapacitását vagy váltson 

kábelre. 

 Műszaki adatok 

Általános 

Frekvencia 2450 MHz 

Hatótávolság 250m 

Modulációs mód FHSS 

Üzemi hőmérséklet 0°-60° 

Tárolási hőmérséklet 25° 

Üzemi páratartalom 20%-80%RH 

Baba vigyelő egység (Kamera) 

Képérzékelő  1/4CMOS 

Felbontás 628x582(PAL)  510X492(NTSC) 

Vízszintes felboltás 360 TV vonal 

Látószög 60° 

Minimális megvilágítás 1.5Lux 

Sávszélesség 4MHz 

Éjszakai látás 3-5m 

Akkumulátor időtartam 8 óra 

Távoli mozgásérzékelés >5m 

Hangerő érzékenység >60dBA 

Fogyasztás 150mA +15mA 

Táplálás DC 5V  

Méretek/tömeg 100 x 86 x 86 mm / 141g 

Unitate parinte (monitor) 

Kijelző 7” TFT-LCD 

Felbontás 480x234 

Érzékenység -85dBm 

Videó rendszer NTSC/PAL 

Fogyasztás 350mA+15mA 

Táplálás DC 12V 

Méretek/tömeg 230 x 160 x 35 mm / 430g 

 


