
 

Digitaalne beebimonitor 

 

 
 
 

 

 
 

Digitaalne  beebimonitor  
Kasutusjuhend

Sissejuhatus 

■ Täname teid, et olete valinud digitaalse beebimonitori Bayby BBM 7000. See digitaalne beebimonitor on 
suurepärane lisavarustus lapsehoiuks, võimaldades teil oma beebit kuulda, kui te ei ole samas toas. 
Seejuures on siiski oluline mõista, et see ei asenda täiskasvanu vastutustundlikku järelvalvet. 

■ Beebiseadme tuvastatud heli edastatakse vanemate seadmele. DECT helisignaali edastamiseks 
kasutatakse digitaalset traadita tehnoloogiat. See tagab heliedastuse väga kõrge kvaliteedi 300 m 
raadiuses. 

■ Krüpteeritud traadita edastuse ja automaatse vaba kanali valimise funktsioon tagavad privaatsuse ja 
meelerahu, et kuulete ainult oma lapsi. 

■ Teid teavitatakse ülekantava signaali vahemikust, signaali kadumisest või häiretest signaali ja vastava 
LED märgutule abil. 

■ Helitugevust saab määrata kuni 5 tasemel. Vanemate seadmel on ka LED helitugevuse näidik, mis on 
eriti kasulik, kui põhiseade on seatud väikesele helitugevusele. 
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■ Beebimonitor lülitub automaatselt ECO režiimile kui heli ei edastata. See vähendab ülekandevõimsust, 
et tagada energiasäästlikum kasutamine ja minimeerida kiirgust. 

■ Beebi seadme toide toimub seinakontaktist toiteadapteri abil. Vanemate seade saab toidet 
toiteadapterilt või akudest. 

Ohutusjuhised ning olulised märkused 

■ Enne esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhend alles. 

 

Tähelepanu: 
See beebimonitor vastab kõigile asjakohastele standarditele ja selle kasutamine on ohutu, kui järgitakse 

kõiki käesolevas juhendis sisalduvaid juhiseid. 

■ Beebimonitor on mõeldud teie lapse jälgimiseks, kui te ei ole ühes toas ja ei saa teda otse kontrollida. 
Sellegipoolest on oluline meeles pidada, et teie lapse turvalisus on kõige olulisem ja seetõttu ei saa see 
beebimonitor asendada täiskasvanu järelevalvet. 

■ Seade on mõeldud ainult koduseks (isiklikuks) kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud 
kommertseesmärkidel kasutamiseks. 

■ Pärast beebimonitori ja selle lisavarustuse lahtipakkimist asetage pakkematerjalid ohutusse kohta 
lastele kättesaamatus kohas. Laste olemasolu korral võivad kilekotid põhjustada lämbumisohtu. 

■ Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaladapteriga. 

■ Ärge kasutage lisatarvikuid mis ei ole tootja poolt soovitatud. 

■ Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava 
seinakontaktiga. Paigutage adapteri toitejuhe selliselt, et see ei kukuks ümber. 

■ Beebimonitori võivad kasutada ainult täiskasvanud. 

■ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke beebimonitor, adapter ja akud lastele kättesaamatus kohas. 

■ Enne beebimonitori esmakordset kasutamist tutvuge selle funktsioonidega ja enne iga kasutamist 
veenduge, et beebi ja vanemate seadmed oleksid töökorras ning vanemate seadme akud ei oleks tühjad. 

■ Veenduge, et beebimonitori adapteri juhe ei satuks kontakti kuumade pindade või teravate esemetega. 

■ Ärge asetage seadet veenõude, lahtise tule ega kütteseadme lähedale. 

■ Ärge asetage seadmele mingeid esemeid. 

■ Ärge kasutage toodet liialt tolmuses või niiskes keskkonnas. Ärge jätke seda äärmuslikesse 
temperatuurimuutustesse ja elektromagnetväljadesse. 

■ Ärge kastke beebimonitori ega selle tarvikuid vette ega puhastage voolava vee all. 

■ Eemaldage pistik seinakontaktist kui seadet ei kasuta, pärast akude laadimist ja enne selle puhastamist.  

■ Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa kahjustada. 
Lahutage toiteadapter C⑧ seinakontaktist pistikust tõmmates. 

■ Vanema seadme sisemise toiteallikana kasutage ainult tüüpi Ni-MH tüüpi AAA-patareisid (2x 1.2 V/400 
mAh). 

■ Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, eemaldage vanema seadmest patareid. 

■ Hoidke patareid laste käeulatusest eemal, kuna need võivad olla lastele ohtlikud. Kui laps neelab patarei 
alla, pöörduge viivitamatult arsti poole. 

■ Ärge püüdke akusid lühistada ega visake tulle. Ärge asetage akusid otsese päikesevalguse kätte, tulle, 
jne 

■ Ärge tehke beebimonitoris muudatusi, mis muudaks selle elektrilisi või mehaanilisi omadusi. 

■ Beebimonitori ei tohi kasutada kõrgsageduslike võimsus- või suundantennide abifunktsioonidega. 

■ Ärge kasutage beebimonitori, kui seade või adapter on mingil viisil kahjustatud. 

■ Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas 
teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest 
garantii katkemisega. 
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■ Soovitame vähemalt garantiiperioodi vältel hoida alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja 
garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Beebimonitori on kohane transportida 
originaalpakendis. 

Lisatarvikute kirjeldus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkus*: 
Vanema seade on varustatud kahe AAA tüüpi akuga (2x 1.2 V / 400 mAh). 
 

Beebi seadme kirjeldus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toide sees LED märgutuli 
Nupp beebi seadme sisse- ja väljalülitamiseks. 

Mikrofon 
 

 
  

Vanema seade*  
Beebi seade 

Toiteadapter (2 tk) Adapterid on 
identsed. 

Pesa adapteri toitejuhtme ühendamiseks. 
(ei ole pildil). See asub beebi seadme taga. 



 

Digitaalne beebimonitor 

Vanema seadme kirjeldus 

 

 

Beebi ja vanema seadme asukoht. 

1. Beebimonitor 

■ Asetage beebi seade A② seinakontakti lähedusse tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale ruumis, kus 
soovite oma last jälgida. Soovitame kõrgemat asukohta (nt kummut või riiulit), mis oleks piisavalt kaugel 
seadmetest ja varustusest, mis võivad põhjustada signaali häireid. 

■ Beebi seade A② peaks asuma teie lapsest vähemalt 1 meetri kaugusel, et minimeerida elektrivälja 
toimet. 

Tähelepanu: Ärge pange beebi seadet ega toiteadapterit kunagi lapse voodisse ega tema 
haardeulatusse. 

2. Vanema seade 

■ Pange vanema seade A③ ruumi kus te asute. Kui vanema seade ühendatakse vooluvõrku, paigutage 
see seinakontakti lähedale. 

Toiteallikas 

1. Beebimonitor 

■ Väline toiteallikas ja selle kasutamine 
Beebi seadme A② toiteks kasutage ainult originaal - toiteadapterit C⑧mudeli numbriga RJ-
AS060450E002 (sisend 6 V—, 450 mA). 
Sisestage toiteadapteri C⑧ pistik pesasse, mis asub beebi seadme taga. Sisestage adapteri pistik 
voolukontakti. 

2. Vanema seade 

■ Väline toiteallikas ja selle kasutamine 

Ühenduse/sees LED märgutuli 

Helitugevuse LED märgutuli 

Helitugevuse suurendamise nupp 

Nupp vanema seadme sisse- ja väljalülitamiseks. 

Helitugevuse vähendamise nupp 

Pesa adapteri toitejuhtme ühendamiseks. 
(ei ole pildil) asub vanema seadme põhjal. 

Kõlar (ei ole pildil) asub vanema seadme 
tagaosas. 

Patareisahtel (ei ole pildil) asub vanema 
seadme tagaosas. 
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Vanema seadme A③ toiteks kasutage ainult originaal - toiteadapterit C⑧ mudeli numbriga RJ-
AS060450E002 (sisend 6 V—, 6 450 mA). Sisestage toiteadapteri C⑧ pistik pesasse, mis asub vanema 
seadme A③ põhjal. Sisestage adapteri pistik voolukontakti. 
 

Tähelepanu: Ohutuse tagamiseks võib vanema seadme A③ välisest toiteallikast käivitada ainult 
sisestatud laetavate patareidega 

▪ Sisemine toiteallikas ja selle kasutamine. 
Vanema seadme A③ sisemise toiteallikana kasutage Ni-MH tüüpi AAA-patareisid (2x 1.2 V/400 mAh). 
Eemaldage vanema seadme A③ taga olev patareisahtli kaas. Sisestage sahtlisse akud. Akude sisestamisel 
veenduge polaarsuse õigsusest, jälgides märgistusi patareisahtlis. Sulgege kaas. Enne vanema seadme A③ 
esmakordset kasutamist tuleb akusid laadida vähemalt 16 h välisest toiteallikast. Akud alustavad laadimist 
kui vanema seade ühendatakse voolukontakti. Laadimise ajal saate vanema seadet kasutada. 
Märkus: 
Järgnevad laadimised nõuavad vaid umbes 10 tundi. 
Kui eemaldate pärast laadimist kontakti pistikupesast A ©, võite seadet kasutada välise toiteallikata. 
Täielikult laetuna kestab see kuni 10 tundi. Tööaeg sõltub aku laetusest ja mahutavusest. Maksimaalne 
akude jõudlus saavutatakse pärast seda, kui need on mitu korda täielikult laetud. Akude eluiga sõltub 
paljudest teguritest, nagu laadimissagedus, ümbritseva keskkonna temperatuur, mille juures patareid 
laetakse ja säilitamisest jne. Soovitame, akusid laadida ja hoida toatemperatuuril ja vähemalt üks kord kuue 
kuu jooksul võimaldada neil täielikku tühjenemist vanema seadmes A③ ja seejärel täielikult laadida. 
Aku töö minimeerib elektrisudu, mis tekib vahelduvate elektriliste ja magnetväljade tõttu. 
Juhul kui akud on peaaegu tühjad ning A② ja A③ on ühendatud, kõlab helisignaali umbes iga 30 sekundi 
tagant, andes märku, et vanema seade A③ tuleb ühendada akude laadimiseks välise toitega. Kui seadmete 
A② ja A③ vahel puudub ühendus, kostab see signaal umbes iga 10 sekundi järel. Kui te ei ühenda 
vanema seadet A③ välise toiteallikaga, lülitub see teatud aja pärast automaatselt välja. Toide sees LED 
märgutuli B① kustub. 
Märkus: 
Intervall, mille järel vanema seade A③ automaatselt välja lülitub, sõltub vanema seadme režiimist, aku 
mahtuvusest, aku vanusest, jne. 
Juhul, kui te ei plaani pikemat aega beebimonitori kasutada, võtke akud vanema seadmest A③ ja hoidke 
neid lastele kättesaamatus kohas. 

Beebimonitori kasutamine 

1. Beebi seadme sisse- ja väljalülitamine. 

■ Beebi seade A② lülitub automaatselt sisse peale seinakontakti ühendamist. Sellest annab märku LED 
märgutule B① süttimine. 

■ Beebi seadme A② väljalülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu ja hoidke seda u 2 sekundit. Beebi seadme 
väljalülitumisest annab märku LED märgutule B① kustumine. 

■ Kontakti ühendatud beebi seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu ja hoidke seda u 2 
sekundit. 

■ Kui olete kasutamise lõpetanud, lülitage beebi seade A② välja ning lahutage toitejuhe A12 
vooluvõrgust. 

2. Vanema seadme sisse- ja väljalülitamine. 

■ Vanema seade A③ lülitub automaatselt sisse peale seinakontakti ühendamist või akude sisestamist, kui 
need just täiesti tühjad ei ole. Kui vanema seade on sisse lülitatud, hakkab Ühendus/Sees märgutuli 
vilkuma. Niipea kui ühendus beebi seadmega A② on loodud, jääb LED märgutuli B① püsivalt põlema. 

 

Tähelepanu: 
Ohutuse tagamiseks võib vanema seadme A③ välisest toiteallikast käivitada ainult sisestatud laetavate 
patareidega 

■ Juhul kui vanema seade A③ on käsitsi välja lülitatud peale akude sisestamist või kontakti ühendamist, 
tuleb seadme sisselülitamiseks vajutada ON/OFF nuppu ja hoidke seda u 2 sekundit. 

■ Vanema seadme A③ väljalülitamiseks vajutage ON/OFF nuppu ja hoidke seda u 2 sekundit. Vanema 
seadme A③ väljalülitumisest annab märku LED märgutule B① kustumine. 
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3. Helitugevuse seadmine 

■ Vanema seadme A③ helitugevuse seadmiseks kasutatakse C③ ja C⑤ nuppe. Helitugevuse 
määramise kinnitab helitugevuse LED märgutuli C②, mis süttib lühidalt, ning kõlav helisignaal. 
Helitugevust saab määrata kuni 5 tasemel. Maksimaalse helitugevuse seadistust näitavad mõlemad 
helitugevuse LED märgutuled C②, mis lühikeseks ajaks süttivad. Kui seade on väljaspool võimalikku 
helitugevust, kostab nupule C③ või C⑤ vajutamisel akustiline hoiatus. 

Üldine informatsioon beebimonitori kasutamiseks 

■ Enne beebimonitori kasutamist lapse jälgimiseks kontrollige alati mõlema seadme 
korrasolekut ning ühendust, et seamete vaheline heli ülekanne toimiks. Seadmetevahelist 
ühendust näitab Connection/On LED märgutuli C① põlemine. 

■ Beebiseadme tuvastatud heli edastatakse vanemate seadmele, LED märgutuli C② süttib, 
andes märku heli ülekandest. See on eriti kasulik, kui vanema seade A③ on seatud 
väikesele helitugevusele. 

■ Kui ühendus beebi- ja vanema seadme A② ja A③ vahel katkeb (beebi seade A② on välja 
lülitatud või levialast väljas), hakkab ühenduse/sees LED märgutuli C① vilkuma ning kõlab 
helisignaal (piiksumine). 

■ Signaali leviala suurendamiseks asetage beebi seade A② kõrgemale kohale võimalikult 
ukse või akna lähedale. 

■ Muud raadiolained võivad signaali edastamist häirida. Seetõttu ärge asetage seadet selliste 
seadmete, nagu mikrolaineahju või WLAN lähedale. 

■ Signaali võivad häirida või leviala vähendada järgmised asjaolud: 
üks seade on kaetud, 
takistused ülekande suunal, nagu nt mööbel, seinad, puud, jne. 
ilmastikutingimused, nt udu, vihm, jne. 

ECO režiim 

■ Beebimonitor lülitub automaatselt ECO režiimile kui heli ei edastata. See vähendab 
ülekandevõimsuse minimaalsele tasemele, et tagada energiasäästlikum kasutamine ja 
minimeerida kiirgust. 
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Veaotsing 
Probleem Lahendus 
LED märgutuli ei sütti kui beebi seade 
on sisse lülitatud. 

Kontrollige, kas pistik on ühendatud korralikult töötavasse 
kontakti ja ühendage pistik korralikult paigaldatud kontakti. 

LED märgutuli ei hakka vanema 
seadme sisselülitamisel 
vilkuma/põlema. 

Kontrollige, kas adapteri pistik on ühendatud korralikult 
töötavasse kontakti ja ühendage pistik korralikult paigaldatud 
kontakti. 

Vanema seadmest kostab 
hoiatussignaal. 

Kontrollige, ega signaali leviala ei ole ületatud. 
Kontrollige, kas beebi seade on kindlalt seinapistikus. 
Kontrollige, kas beebi seade on sisse lülitatud. 
Vanema seadmes olevad akud on tühjad või kahjustatud. Kui akud 
on tühjad, laadige need. Kahjustatud akud tuleb vahetada sama 
tüüpi uute akude vastu. 

Vanema seadmest kostab kõrge heli. Seadmed on üksteisele liiga lähedal. Viige vanema seade beebi 
seadmest eemale. Vanema seade peaks olema beebi seadmest 
vähemalt 1 m kaugusel. 

Signaal on nõrk, häiritud või katkendlik. Kui signaali edastamise suunas on seadmed, näiteks 
mikrolaineahi, teisaldage see mujale või lülitage välja. 
Kontrollige, kas ülekande suunal on takistusi, nagu nt mööbel, 
seinad, puud, jne. Liigutage seadmed selliselt, et saate pideva 
ülekande. 

 Kontrollige, kas seadmed on levialas. 
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Puhastamine ja hooldus 

■ Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast. Kui seadmed on määrdunud, 
pühkige korpuse pindu leiges vees niisutatud pehme lapiga. Seejärel kuivatage hoolikalt. 

■ Adapterit pühkige ainult kuiva lapiga. 

■ Ärge kasutage seadme detailide puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid. Ärge 
kastke beebimonitori ega selle tarvikuid vette ega puhastage voolava vee all. 

 

 

 

Tehnilised näitajad 
Mudeli number ........................................................ BBM 7000 
Laineala sagedusvahemik  ....................................... 1880 - 1900 MHz 
Kanalite arv .............................................................. 120 
Ülekandevõimsus .................................................... 20 dBm (100 mW) 
Vahemaa avatud ruumis  ......................................... Kuni 300 m 
Heli ülekanne ........................................................... ühesuunaline suhtlus 
Pinge ja voolutugevus .............................................. 6450 mA 
Toiteallikas ............................................................... vooluadapter, RJ-AS060450E002 

sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz, 150 mA,  
väljund: 6V=, 450 mA 
või 
Ni-MH tüüpi AAA-akud, 2x 1.2 V/400 mAh (ainult 

vanema seade). 
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks (adapter): ...... II 
Aku tööaeg (Vanema seade) ...................................  u 10 tundi täielikult laetuna 
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Toote, selle lisaseadmete ja pakendite sümbolite selgitus 

See sümbol näitab, et käesolev seade vastab kõigile sellega seotud ELi direktiivide 
põhinõuetele 

 

See sümbol näitab, et toode on II kaitseklassiga.  

See sümbol näitab toitejuhtme pistikute polaarsust.  
 
See sümbol näitab, et see on toode, mida saab kasutada siseruumides.  
 

See lühend tähistab partii numbrit. 
 
See sümbol näitab, et direktiivi 2011/65 / EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise 
direktiiv II) nõuded on täidetud, et piirata teatavate ohtlike ainete kasutamist 
elektri- ja elektroonikaseadmetes. 

See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- 
või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või 
taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele 
võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse 
uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele 
ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.  Küsige 
lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest  Ebakorrektse 
utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.  
EL liikmesriikide äriettevõtetele 
Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt. 
Utiliseerimine väljaspool EL. 
Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel 
informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või 
müüjalt. Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid 
visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud akud vastavasse kogumispunkti, 

millega väldite ökoloogilist kõrvaldamist. Infot lähema kogumispunkti kohta saate kohalikust 
omavalitsusest või edasimüüjalt. 

 

Juhised ja informatsioon pakendi käitlemise kohta 
Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile. 
See seade vastab direktiivi 1999/5 / ES nõuetele. Deklaratsiooni kinnituse leiate: www. bay by. co 
Originaalversioon on tšehhi keeles. Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis. 


