BABYLINE 3.1
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Ważne informacje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie pozostawiaj urządzenia oraz zasilacza/ładowarki w
miejscu dostępnym dla dzieci.
Zawsze używaj oryginalnego zasilacza/ładowarki dołączonego
do zestawu. Używanie niestandardowych zasilaczy może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Urządzenie musi być rozłożone przez osobę dorosłą. Trzymać
małe części z daleka od dzieci.
Urządzenie BabyLine 3.1 nie jest zabawką. Nie dawać dziecku
do zabawy.
Zapoznać się ze wszystkimi funkcjami, w celu prawidłowego
przygotowania się do użycia.
Akumulator Li-ion jest wbudowany w produkt.
Przed użyciem naładuj produkt, użyj do tego przeznaczonej
zasilacza/ładowarki.
Nie umieszczać urządzenia blisko źródła ciepła.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatury powyżej
60oC.
Nie wolno rozkręcać urządzenia.
Nie rzucać urządzeniem.
Przechowywać produkt w suchym miejscu.

Kamera:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Diody IR
Obiektyw kamery
Mikrofon
Połącz/Resetuj
Czujnik temperatury
Antena
Lampka nocna
Gniazdo DC
Uchwyt ścienny
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Monitor:

A.
B.
C.
D.
E.

2.4” wyświetlacz
Głośniej
Dioda LED włącznika
OK/Mów
Ciemniej/Kołysanka/
Wyłącz
F. Dioda LED sygnału
G. Jaśniej/Lampka nocna/
Wyłącz
H. Ciszej

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Włącz/Wyłącz wideo
Głośnik
Sprzączka
Włącz/Wyłącz przycisk
Klapka baterii
Podstawa
Gniazdo DC

Używanie wideo monitora:
Tryb nocny:
Kamera wyposażona jest w 6 diod podczerwieni wokół obiektywu.
Diody przeznaczone są do przechwytywania jaśniejszego obrazu w
miejscach słabo oświetlonych oraz w nocy. Kiedy czujnik światła
wykryję słabe oświetlanie, kamera automatycznie przełączy się na
tryb nocny i rozpocznie wyświetlanie obrazu na czarno-biało.
Ładowanie baterii
Monitor wideo posiada wbudowaną możliwą do ładowania baterię.
Naładuj baterię przed każdym użyciem, za pomocą dołączonej
ładowarki.
Odtwarzanie wideo:
Monitor posiada funkcję wyłączenia przesyłu wideo, z możliwością
pozostawienia włączonego przesyłu dźwięku. Wystarczy nacisnąć
przycisk „Włącz/Wyłącz wideo” , aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlany obraz na monitorze.

Ważne:
Kiedy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, ekran
monitora wyłączy się automatycznie po 10s, 30s, 60s, 90s w
zależności od ustawień. Tryb uśpienia, pozwala dłużej używać
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produktu na jednym ładowaniu. Aby ponownie włączyć wyświetlanie
wideo, naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz wideo”.

Użytkowanie:
Kamera:
1. Podłączyć kamerę do zasilacza.
2. Kamera uruchomi się automatycznie.
3. Aby wyłączyć kamerę, odłączyć zasilacz.
Kamerę można umieścić na płaskiej powierzchni lub zamocować na
ścianie:

Łączenie kamery z monitorem:
Domyślnie kamera jest połączona z monitorem, nie trzeba
wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Co innego jeśli kamera
została zresetowana, w takiej sytuacji należy wykonać nowe
połączenie pomiędzy kamerą a monitorem. Nacisnąć przycisk
aby dokonać ponownego połącznia.

,

Monitor:

1. Podłączyć monitor do ładowarki. Naładuj baterią, aby używać
bez ładowarki lub rozpocznij używanie podczas ładowania.
2. Przełączyć przycisk „Włącz/Wyłącz” do pozycji ON. Monitor
uruchomi się.
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3. Jeśli kamera jest włączona, monitor rozpocznie wyświetlanie
obrazu z kamery.
4. Przełączyć przycisk „Włącz/Wyłącz” do pozycji OFF. Monitor
wyłączy się.
5. Naciśnij przycisk
, aby przekazać sygnał dźwiękowy
(mowa) a monitora do kamery. Zwolnij przycisk, aby usłyszeć
dźwięk z kamer na monitorze.
6. Dioda LED włącznika, na włączonym urządzeniu: jeśli miga na
czerwono, oznacza to że bateria jest ładowana. Jeśli przestaje
świecić, oznacza to że ładowanie zostało ukończone.
7. Dioda LED włącznika, na wyłączonym urządzeniu: jeśli świeci
na zielono, oznacza to że bateria jest ładowana.
8. Dioda LED sygnału: jeśli sygnał jest aktywny (połączenie z
kamerą jest aktywne), dioda świeci się na zielono. Jeśli zasięg
zostanie zerwany, dioda świeci się na czerwono. Podczas
łączenia kamery z monitorem dioda miga na zielono.

Operacje w menu:
Interfejs użytkownika:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Włącz/Wyłącz wideo” przez 3
sekundy, aby wejść w interfejs użytkownika.

VOX
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Naciśnij przycisk
przycisków
naciśnij

, aby wejść w ustawienia czułości/snu. Użyj
, aby wybrać odpowiednie parametry. Aby wyjść

, następnie zapisz ustawienia wybierając przycisk

.

Kamera:
Naciśnij przycisk

, aby połączyć kamerę na 1, 2, 3, 4, ręcznie lub

automatycznie. Wybierz kamerę 1, 2, 3, 4, naciśnij
lub rozłączyć wybraną kamerę.

aby połączyć

Naciśnij przycisk
aby wybrać OK/anuluj. Następnie naciśnij OK,
aby zapisać ustawienia i powrócić do wyświetlanego wideo.
Naciśnij

aby wybrać ręczne lub automatyczne połącznie.

Alarm:
Naciśnij przycisk

, aby ustawić głośność alarmu oraz czas alarmu,

Wejdź w głośność alarmu, naciśnij

, aby ustawić głośność,

Naciśnij
, aby wybrać głośność alarmu. Naciśnij
lub
,
aby zapisać ustawienia powrócić do odtwarzanego obrazu z kamery.
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Wejdź w czas alarmu, naciśnij

, aby ustawić poranny budzik,

alarm karmienia 1, 2, 3, 4 naciśnij
alarmu. Naciśnij

, aby zmienić ustawienia

, aby ustawić włączanie/wyłączanie, naciśnij

aby zapisać i powrócić do czasu alarmów. Naciśnij
wejść w ustawienia czasów alarmów, użyj przycisków
i ustaw odpowiedni czas. Naciśnij
bez zapisywania lub

aby
aby wyjść

, aby zapisać wybrane ustawienia.

Przybliżanie/Oddalanie:
Naciśnij przycisk

, aby przybliżyć lub oddalić obraz, naciśnij

. Aby powrócić naciśnij

lub

.

Ustawienia:
W ustawieniach można zmieniać takie parametry jak: czas, datę,
język, jednostki temperatury.
Przyciskami nawigacyjnymi

wybierz interesującą cię

opcję, przejdź do wybranej pozycji za pomocą
, następnie
przyciskami nawigacyjnymi zmień parametr i ponownie zatwierdź
przyciskiem

.

Czyszczenie i przechowywanie:
Aby wyczyścić monitor oraz kamerę, odłącz najpierw przewody
zasilające. Do czyszczenia użyj miękkiej nie strzępiącej się szmatki.
Unikaj używania jakichkolwiek środków chemicznych oraz wody.
Utrzymuj produkt z dala od promieni słonecznych oraz wilgotnych
miejsc. Nie dopuścić do zalania urządzenia.

Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keep the device and power supply / charger out of the reach
of children.
Always use the original power supply / charger supplied with
the product. Using unoriginal power supplies may damage
the device.
The assembly of the device must be performed by an adult.
Keep the small parts of the product away from children.
BabyLine 3.1 is not a toy. Do not allow children to play with
it.
Before you start using the device in practice, become familiar
with all the functions and operations.
The device is equipped with a built-in Li-ion battery.
Before use, charge the product with the dedicated AC
adapter / charger.
Do not place the device near heat sources.
Do not expose the device to the temperatures higher than
60oC.
Do not disassembly the device.
Do not throw or drop the device.
Store the product in a dry place.

Camera:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

IR LEDs
Camera lens
Microphone
Pair/Reset
Temperature sensor
Antenna
Night light
DC in
Wall mount

Monitor:
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A.
B.
C.
D.
E.

2.4” display
Volume +
Power LED indicator
OK/Talk
Brightness - / Lullaby
on/off
F. Signal LED indicator
G. Brightness + / Night light
on/off
H. Volume -

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Video on/off
Speaker
Clip
Power on/off
Battery cover
Base
DC in

Using the video monitor:
Night mode:
The camera is equipped with 6 infrared LEDs that are placed around
the lens. Their purpose is to capture brighter images in low-light and
night environment. When the light sensor detects weak lighting, the
camera automatically switches to night mode and starts displaying
images in black and white.
Battery charging
The video monitor has a built-in rechargeable battery. Before each
use charge the battery with the supplied charger.
Video playing:
It is possible to turn off the monitor screen (turn off video streaming)
and still be able to stream the sound only. Just press the “Video
on/off” button to turn on/off the monitor screen.

Important:
When the monitor is in power saving mode, the monitor screen turns
off automatically after 10s, 30s, 60s or 90s depending on the settings.
This “sleep” mode extends the time you can use the device on a
single battery charge. To turn on the video playing once again, press
the “Video on/off” button.
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Using:
Camera:
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1. Connect the camera to a power source.
2. The camera will turn on automatically.
3. In order to turn it off, just unplug the power supply.
The camera can be placed on a flat surface or mounted on the wall:

Pairing the camera with the monitor:

The camera and the monitor are paired as default and you don’t
need to pair them manually. However, if the camera has been reset,
it is necessary to pair it with the monitor once again. In order to do
so, just press

button.

Monitor:

1. Connect the monitor to the charger. Charge the monitor
battery to use the device without the charger, or start using
it during charging.
2. Switch the power button to ON position. The monitor will
turn on.
3. If the camera is on, the monitor starts displaying live images
captured by the lens.
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4.
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Switch the power button to OFF position if you want to turn
the monitor off.

5. Press
, to talk to the monitor. The sound can be heard
through the camera speaker. Release the button to hear the
sound captured by the camera.
6. Power LED, when the device is on: if it blinks in red, it means
that the battery is being charged. If the LED is off, it means
that the charging has been completed.
7. Power LED, when the device is off: if it glows in green, it
means that the battery is being charged.
8. Signal LED: if the signal strength is good (the monitor is
connected with the camera), the signal LED glows in green. If
the connection is broken, the signal LED turns red. While
pairing the camera with the monitor the LED blinks in green.

Menu operations:
User interface:
Press and hold the “Video on/off” button for 3 seconds to enter the
user interface.

VOX
Press

, to open sensitivity/sleep settings. Use

desirable value. Press
changes and exit.

to exit, and

to set

to save the setting

Camera:
Press

to connect the camera 1, 2, 3, 4 (manually /

automatically). Choose the camera 1, 2, 3, 4, and press
unpair the selected camera.

to pair /

Use
to choose OK or cancel. Then press OK to save the setting
changes and get back to displaying video stream.
Use

to choose manual / auto pairing.

Alarm:
Press

to set the alarm volume and time.

Select the alarm volume and press
settings.

to enter the alarm volume
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Use
to set the alarm volume. Press
or
to save the
setting changes and get back to displaying video stream from the
camera.
Select the alarm time and press

to set an alarm clock and

feeding alarms: 1, 2, 3 and 4. Use
Press

to change the alarm settings.

to set the alarm on or off. Press

to alarm time settings. Press
Use

to save and get back

to enter the alarm time settings.
to set a desirable alarm time. Press

to quit without saving or

to save the settings.

Zoom in / out
Press

to enable zoom feature. Use

image. Press

or

to zoom in or out the

to go back.

Settings:
The settings allow you to configure such options as: time, date,
language, temperature units.
Use the navigation buttons
want and press

to select the option you

to enter it. Then use navigation buttons to

configure given parameters and press
changes.

to save the setting

Maintenance:
Before you start cleaning the monitor or the camera, unplug the
power cables. To clean, use a soft lint-free cloth. Avoid using any
chemicals or water. Keep the product away from direct sunlight. Do
not expose it to high humidity. Do not allow the device to get wet.

The pictures in this manual are for illustrative purposes only. Therefore, they may differ from the
actual product.
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Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:

BrandLine Group Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska

Declare the following apparatus:
Products name:
Brand and Model name:

Baby Monitor
OV-Babyline-3.1

Hereby we conﬁrm above product compliance with the European
direc ve of CE:
EMC :
2004/108/EC
ROHS :
2011/65/EU

Below standards were tested and passed:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
LVD :
+ A12:2011

