HOŞGELDİNİZ…

Bebek Video Mönitörünüz…

Bebek Kamera Üniteniz…

Bebevo ailesine hoşgeldiniz.
Video monitör ve kameranızın yardımıyla artık bebeğinizi
uyurken uzaktan rahatça izleyebilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu cihazınızı en etkin ve doğru şeiklde

Bebek Video Monitörü – VM901

kullanabilmeniz için gerekli tüm bilgileri içermektedir.
Video monitörünüzü kullanmadan önce kutu içerisinden
çıkan şarj adaptor ile pil göstergesi tamamen dolu
gösterene kadar şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Pil sonuna
kadar dolduktan sonra monitörü şarjdan çekip mobil olarak
kullanabilirsiniz. Ürünlerin ilk kullanımı öncesi Sayfa 6’da
bulunan Güvenlik Bilgilerini okumanızı rica ederiz.
1 x Video Monitörü
1 x Bebek Kamera Ünitesi

1.

LCD Ekran

1.

Işık Sensörü

2.

Sinyal Gösterge LED’i

2.

Kızılötesi (Infrared) LED ampülleri

3.

Güç Gösterge LED’i

3.

Kamera Lensi

4.

Menü Tuşu / Müzik Kontrol Tuşu (uzun basınız)

4.

Güç LED’i

5.

Güç (Açma-Kapama) Tuşu / Geri Tuşu

5.

Mikrofon

6.

Ses Kontrol – Tuşu / Aşağı Tuşu (Menü Ekranı)

6.

Hoparlör

7.

Ses Kontrol + Tuşu / Aşağı Tuşu (Menü Ekranı)

7.

Eşleştirme Tuşu

8.

Bas Konuş Düğmesi

8.

Ortam Sıcaklık Sensörü

9.

Mikrofon

9.

Şarj adaptor girişi

10. Hoparlör

KULLANIM KULAVUZU & GARANTİ BELGESİ

İçindekiler

2 x Şarj Adaptörü

11. Şarj adaptor girişi
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Müzik Çalar..................................................9

bebevo video monitörü tüm elektromanyeketik alanlar ile ilgili CE
standartlarına sahip olup kullanım kılavuzunda belirtilen koşullar
doğrultusunda kullanıldığı müddetçe güvenlidir. Cihazı kullanmaya
başlamadan önce kullanım kılavuzunda size sunulan bilgileri

3.4 Ebeveyn Monitör Ünitesini Sıfırlama………..9
3.5

Bas-Konuş…...............................................10

3.6

Ses Ayarı……………………………………...10

mutlaka okuyunuz.


kurulum sırasında küçük parçalar, kablolar bebek ve

4. Menü Opsiyonları……………………………………..…11

Video monitörünü kullanmaya başlamadan
evvel pilini tam dolu seviyesine kadar şarj edin.

çocuklardan uzak tutulmalıdır.

4.1 Kamera Eşleştirme..........................................11



4.2 Alarm.............................................................. 11

Bebek kamera ünitesi ve kablosunu bebeğinizin
ulaşamayacağı bir mesafeye yerleştirin.

4.3 Ayarlar.............................................................12



4.3.1 Dil Ayarları…………………………………12

Bebek monitörünü ve kamerasını sıvı temasından, nemden,

1.

yüksek ısılı ortamlardan koruyun.

4.3.2 Tarih ve Saat Ayarları……………………..12



4.3.3 Ortam Sıcaklağı Derece Formatı………..12

Cihazları sadece kutu içerisinden çıkan adaptörlerle şarj edin.

2.



4.3.6 VOX Hassasiyeti…………………………..13

adaptor kullanmayın.

Ürünü kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde kullanın, hiçbir

2.

suretle sökmeyin ve parçalarını değiştirmeyin.

5. Garanti Belgesi…………………………………………..14



5

Ürün çalışmaya başladığında üzerindeki LED ampül
yeşil olarak yanacaktır ve elektriğe bağlı olduğu sürece

Kamera ve monitörü darbelerden, düşme çarpma gibi
durumlardan uzak tutun.

NOT: Kutu içerisinden çıkan adaptör dışında bir
adaptor kullanmayın.

NOT: Kutu içerisinden çıkan adaptör dışında bir

durumunda cihazlarınız hasar görebilir.

4.3.5 VOX (Ses ile Aktivasyon) Modu………….13

6

bu şekilde kalacaktır.

7

Şarj adaptörünü elektriğe bağlayın ve diğer ucunu
resimde gösterildiği şekilde kameraya bağlayın

Şarj adaptörünü elektriğe bağlayın ve diğer ucunu
resimde gösterildiği şekilde kameraya bağlayın

Farklı voltaj ve amper değerlerinde şarj adaptor kullanmanız

4.3.4 Titreşim Azaltma (Anti-Flicker) …………..13

6. Garanti Şartları……………………………………….….15

Ürünün kurulumu bir ebeveyn tarafından yapılmalıdır ve

2.

LCD ekran açılacak ve şarj seviyesini gösterecektir.

3.

Aşağıda resmedilen güç düğmesine 3 saniye boyunca
basılı tutun ve monitörü başlatın.
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3.5 Bas Konuş Fonksiyonu

3. Video Monitörün Kullanımı

Monitör üzerinde bulunan mikrofon işaretli düğmeye basılı

4. Menü Opsiyonları

4.3 Ayarlar

4.1 Kamera – Eşleştrime

4.3.1 Dil Ayarları

3.1 Kamera Eşleştirme

tutarak konuşarak sesinizi bebek kamerası üzerindeki

Kamera ve monitor kutudan eşleştirilmiş bir şekilde hazır

hoparlör

olarak çıkar. Herhangi bir sebepten dolayı ürünü tekrar

fonksiyon aktifken ekranınızın sağ alt köşesinde bir

seçebilirsiniz:

eşleştirmeniz gerekirse 4.1’deki Kamera Eşleştirme’ye

mikrofon resmi göreceksiniz.

Türkçe / ingilizce / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca /

yardımıyla

bebeğinize

duyurabilirsiniz.

Bu

Dil

bakın .

ayarları

menüsünden

aşağıdaki

dillerden

birini

Almanca / Portekizce

3.6 Ses Ayarı
3.2 Gece Görüşü

Monitördeki video görüntüsü aktifken yukarı ve aşağı ok

Bebek kamera ünitesi üzerinde bulunan 8 adet yüksek

tuşlarının yardımıyla

yoğunluklu kızıl ötesi LED’ler sayesinde otomatik olarak

şekilde ayarlayabilirsiniz.

monitörünüzün sesini

istediğiniz

gece görüşü imkanı sağlar.

3.7 Ekran Bildirimleri

4.3.2 Tarih ve Saat Ayarları
Ana menüdeki Kamera opsiyonunu seçin ve açılan

Bu alt menüde tarih ve saat değerlerini ve görünüş

eşleştirme sayfasında Evet opsiyonunu seçin. Ardından 10

formatını değiştirebilirsiniz. Aşağı ok tuşuna basarak saati

saniye içerisinde bebek kamerasının arkasında yer alan

seçin. Mikrofon ikonlu tuş ile basamakların üzerine gelin ve

eşleştirme düğmesine basarak cihazları eşleştirin.

yukarı ok tuşu ile rakamları belirleyin.

3.3 Müzik Çalar

1.

Sinyal seviyesi

Monitör üzerinde bulunan nota işaretli düğmeye 3 saniye

2.

Bebek odası sıcaklık derecesi

boyunca basılı tuttuğunuz vakit müzik çalar devreye girecek

3.

Müzik çalar devrede

ve bebek kamera ünitesinden bebek şarkılarını çalmaya

4.

Alarm aktif

başlayacaktır. Müzik çaları kapatmak için aynı tuşa 3 saniye

5.

Pil durumu

boyunca tekrar basınız.

6.

Bas-Konuş Aktif

4.3.3 Ortam Sıcaklağı Derece Formatı

7.

Tarih ve Saat

Bu alt menüde monitor üzerinde yer alan oda sıcaklığı

4.2 Alarm

Ana menüdeki Alarm opsiyonunu seçin ve aşağı ok tuşuna

(Gün/Ay – Saat/Dk. - AM/PM)

3.4 Ebeveyn Monitör Ünitesini Sıfırlama
Güç düğmesini 8 saniye boyunca basılı tutarak bebek

basarak saati seçin. Mikrofon ikonlu tuş ile basamakların

monitörünüzü tekrar başlatabilirsiniz.

üzerine gelin ve yukarı ok tuşu ile rakamları belirleyin.
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GARANTİ BELGESİ

4.3.4 Titreşim Azaltma (Anti-Flicker)

derece göstergesini Celsius (C) veya Fahrenheit (F) olarak
değiştirebilirsiniz.
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GARANTİ ŞARTLARI

12

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân

Ayarlar altındaki bu menüde LCD frekans ayarını 50 veya

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Satıcı Firmanın:

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

60 HZ olarak seçerek oda ışığına bağlı optimum görüntü

Ünvanı: EVOTRONICS BİLİŞİM

Ünvanı:

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi

kalitesine ulaşabilirsiniz.

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adresi:

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30

Adresi: İDEALTEPE MAH.

4.3.5 VOX (Ses ile Aktivasyon) Sistemi Modu

NAMIK KEMAL CAD. NO:1/3

Telefonu:

a- Sözleşmeden dönme,

iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın

Bu menü opsiyonundan monitörünüzün VOX veya Normal

MALTEPE – İSTANBUL

Faks:

b- Satış bedelinden indirim isteme,

yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi

modda çalışmasını seçebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin

Telefonu: 216 518 27 07

e-posta:

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Faks: 216 367 24 76

Fatura Tarih ve Sayısı:

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya

monitörünüzün LCD ekranını kapatarak pil süresini uzatır.

e-posta: destek@evotronics.com.tr

Teslim Tarihi ve Yeri:

haklarından birini kullanabilir.

ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka

LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses

Küçükyalı V. D.

Yetkilinin İmzası:

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda

bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi

veya hareket algılandığı zaman devreye girer.

Vergi No: 3830413269

Firmanın Kaşesi:

satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad

içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine

altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

eklenir.

4.3.6 VOX Hassasiyeti

Malın;

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından

VOX modunu kullanıyorsanız, bu menüden aktivasyon

Cinsi: BEBEK MONİTÖRÜ

Garanti Süresi: 2 YIL

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu

kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

hassasiyetini Düşük – Orta – Yüksek olarak seçebilirsiniz.

& KAMERASI

Azami Tamir Süresi: 20 GÜN

hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

Yüksek modda monitörünüz kameradan gelen düşük

Markası: bebevo

Bandrol ve Seri No:

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici

desibelli bir seste dahi devreye girecektir.

Modeli: VM901

Kullanım Ömrü: 3 YIL

ses

çıkarmadığı

ve

hareket

etmediği

durumlarda

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Mahkemesine başvurabilir.

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici

4.3.7 LCD Ekran Işık Ayarı

Yetkili Servis İstasyonu

Bu alt menüden LCD ekran ışığının parlaklık ayarını

EVOTRONICS BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

seçebilir ve ekran ışığının otomatik olarak sönme zamanını

İDEALTEPE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:1/3, MALTEPE – İSTANBUL

durumlarında;

belirleyebilirsiniz.

TEL: 216 218 27 07
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E-POSTA: destek@evotronics.com.tr
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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