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PRENOSNÝ DIGITÁLNY VIDEO MONITOR
Ďakujeme, že ste si vybrali práve náš výrobok Tiny. Prajeme Vám, aby Vám Tiny priniesla vždy dobrý
obraz a zvuk.

VLASTNOSTI VIDEO MONITORA TINY
Digitálna bezdrôtová technológia zabezpečuje vynikajúcu kvalitu obrazu a zvuku
Šifrovaný prenos zaručuje diskrétnosť prenosu a nízke rušenie
Dosah bezdrôtového prenosu až cca 150 m vo voľnom priestore (dosah v budove je závislý na stavebných materiáloch a prípadných prekážkach v prenikaní signálu)
Monitor Tiny Vás upozorní, pokiaľ sa dostanete mimo dosahu signálu

Kamera (detská jednotka):
Kamera s veľkým rozlíšením a zabudovaným mikrofónom s vysokou citlivosťou
Automatické zapnutie nočného videnia v prípade nedostatočného osvetlenia (dosah až 4,5 m)
Zabudované diaľkovo ovládateľné nočné osvetlenie
Kameru je možné napájať z adaptéra alebo z nabíjateľného akumulátora. Prípadne je napájanie možné aj alkalickými AA batériami

Prijímač (rodičovská jednotka):
2,4“ farebný LCD monitor s vynikajúcou kvalitou obrazu
Audio a video výstup pre pripojenie k TV alebo nahrávaniu
Dobíjací lítiový akumulátor zabezpečuje plnú prenosnosť
Súčasťou balenia je dobíjací stojan na prijímač a klip na opasok
Optická signalizácia intenzity prijímaných zvukov

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Systém sa dodáva s týmito komponentmi:
Prosím skontrolujte, či je vaše balenie kompletné.
V prípade nezhody kontaktujte svojho dodávateľa.

Adaptér prijímača
(označené for monitor)

Adaptér kamery
(označené for camera)

Dobíjací akumulátor pre kameru

Audio/Video kábel

Bezdrôtová kamera

Bezdrôtový prijímač,
dobíjací stojan na prijímač
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PRIJÍMAČ
a) Predná strana prijímača
1. Anténa – nemala by byť blízko kovových predmetov.
2. LED diódy ukazujúce stav napájania a hlasitosť prijímaných zvukov – pokiaľ je prijímač v prevádzke,
svieti zelená kontrolka. Červené kontrolky ukazujú
hlasitosť zvuku (od nízkej po vysokú).
3. LCD obrazovka – zobrazuje video záznam z kamery.
4. Tlačidlo MENU – stlačením tohto tlačidla vstúpite
do menu prijímača. Opätovným stlačením tlačidla
menu opustíte.
5. Tlačidlá šípok a tlačidlo OK – šípky umožňujú pohyb v menu a nastavení parametrov v režime video.
Režim video = pri sledovaní živého videa z kamery
môžete nastaviť šípkami nasledujúce parametre:
zvýšite alebo znížite
Stlačením šípky hore/dole
hlasitosť,
Šípkami hore/dole/vpravo/vľavo
sa pohybujete
v ponuke menu. Tlačidlom OK potvrdzujete vašu voľbu
z ponuky menu.
6. Tlačidlo SCAN – po stlačení tlačidla SCAN zhasne LCD obrazovka, ale kamera i naďalej sleduje určený priestor (postieľku dieťaťa). Pokiaľ je v monitorovanom priestore zaznamenaný zvuk v nastavenej
hladine hlasitosti, prijímač pípne a monitor sa automaticky na 5 sekúnd aktivuje a zobrazí dianie
v monitorovanom priestore (plačúce dieťa v postieľke...). Po 5 sekundách sa prijímač vráti do režimu
SCAN (vypne monitor). Režim SCAN môžete zrušiť stlačením akéhokoľvek ovládacieho tlačidla na
prijímači okrem tlačidla OK. Funkciu SCAN je vhodné použiť v týchto prípadoch:
a) v noci, aby nebol užívateľ rušený svietiacou LCD obrazovkou,
b) pokiaľ potrebujete zvýšiť dobu prevádzky na jedno nabitie batérií.
7. Reproduktor – prenáša zvuky z kamery.
8. Klip na opasok/otvor pre montáž na stenu – pri použití klipu na opasok môžete prijímač nosiť so
sebou, prípadne môžete prijímač zavesiť na stenu prostredníctvom montážneho otvoru (skrutka nie
je súčasťou balenia).
9. Stojan – otvorením stojana môžete jednotku pohodlne postaviť na rovný povrch. Pokiaľ potrebujete
prijímaciu jednotku rovno aj dobiť, využite dobíjací stojan na prijímač.
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b) Spodná strana prijímača
10. Párovacie tlačidlo – toto tlačidlo je nutné stlačiť pri párovaní prijímača s novou kamerou (z výroby to
nutné nie je, kamera a prijímač sú už spárované).

c) Bočná strana prijímača
11. Tlačidlo nočného sveta – stlačením diaľkovo zapnete alebo vypnete nočné svetlo na vrchnej časti kamery.
12. Tlačidlo Alarm +/- – ovládanie hlasitosti prenášaného zvuku či hlasitosti pípania jednotky.
13. Tlačidlo napájania – stlačením prijímač zapnete alebo vypnete.
14. Audio a video výstup – prijímač sa dá pripojiť do TV, monitora alebo záznamového zariadenia pomocou dodávaného audio/video kábla. Rovnaký výstup je aj na dobíjacom stojane prijímača.
Upozornenie: Pripojením audio/video kábla vypnete obrazovku prijímača. Po odpojení kábla sa obrazovka opäť zapne.
15. Napájanie – pre pripojenie napájacieho adaptéra (súčasť balenia).
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16. Audio a video výstup – má rovnakú funkciu ako výstup na prijímači.
Upozornenie: Aby bolo možné využiť funkciu audio/video výstupu, musí byť stojan pripojený k napájaniu. Pripojením audio/video kábla vypnete obrazovku prijímača. Po odpojení kábla sa LCD obrazovka
opäť zapne.
17. Napájanie – pre pripojenie napájacieho adaptéra (súčasť balenia).

INŠTALÁCIA PRIJÍMAČA
Prijímač je možné používať buď s priamym napájaním alebo ho umiestniť do napájacieho stojanu.
1. Vybaľte prijímač a napájací stojan z krabice.
2. Umiestnite stojan alebo prijímač na miesto, kde budete mať dobrý príjem signálu z kamery.
3. Pripojte k stojanu alebo k prijímaču adaptér a zapojte ho do elektrickej siete.
4. Pred prvým použitím nechajte prijímač nabíjať aspoň 6 hodín bez prerušovania. Ďalej nabíjajte podľa
potreby.
5. Pokiaľ chcete obraz z prijímača zobraziť na väčšej obrazovke, pripojte priložený audio/video kábel
k stojanu alebo prijímaču a druhý koniec pripojte do TV.
Upozornenie: Rozlíšenie kamery je VGA (640x480 pixelov), pri zobrazení na väčšej obrazovke môže
byť obraz zrnitý. V žiadnom prípade sa nejedná o chybu výrobku. Pre lepšie zobrazenie videa na TV
používajte funkciu PIP (obraz v obraze). Táto funkcia Vám umožní sledovať televízny program na obrazovke a zároveň zobrazí v malom okne v rohu video z monitora Tiny.
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KAMERA
a) Predná a zadná strana kamery
1. Anténa – nemala by byť blízko kovových predmetov.
2. Nočné svetlo – presvetlené tlačidlo slúži ako nočné svetlo (stlačením zapnete alebo vypnete). Nočné
svetlo kamery môžete taktiež ovládať diaľkovým tlačidlom č.11 na prijímači.
3. Šošovka a infračervené LED diódy – infračervené LED diódy umožňujú videnie i za zlých svetelných
podmienok (šero, noc).
4. Mikrofón – sníma zvuky v monitorovanom priestore.
5. Napájanie – pre pripojenie kamery k adaptéru (je súčasťou balenia).
Upozornenie: Na prevádzku kamery je rovnako možné použiť dobíjací akumulátor (súčasť balenia) alebo
4x alkalické AA batérie. Napájanie z batérií bude použité len vtedy, keď kamera nebude napájaná zo
siete. Dobíjateľný akumulátor sa pripojením adaptéra začne dobíjať.
6. Párovacie tlačidlo – používa sa pre spárovanie ďalšej kamery s prijímačom.
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b) Bočná strana kamery
7. Nastavenie citlivosti na okolité zvuky – umožňuje nastaviť citlivosť zvuku, na ktorý kamera reaguje.
Ihneď ako hluk v monitorovanej miestnosti prekročí nastavený limit, prijímač upozorní pípnutím (ak to
nie je na prijímači vypnuté). Citlivosť sa môže znižovať alebo zvyšovať otočením kolieska.
8. Vypínač kamery – zapína a vypína kameru.

INŠTALÁCIA KAMERY
Skôr ako kameru nainštalujete je potrebné zvážiť, kam ju umiestnite a kadiaľ povedie kábel napájacieho
adaptéra. Pred vykonaním trvalej inštalácie si overte kvalitu obrazu na prijímači.
Upozornenie k inštalácii
Umiestnite kameru tak, aby ste získali optimálne zorné pole – zvoľte
polohu kamery, kde bude zabezpečený jasný obraz monitorovaného
priestoru. Na danom mieste by sa nemalo príliš prášiť a taktiež by kamera nemala byť namierená proti silnému zdroju svetla (oproti oknu,
zasvietenej lampe...) alebo proti priamemu slnku. Snažte sa kameru
nainštalovať tak, aby prenosu signálu z kamery do prijímača nebránili
silné steny a iné prekážky.
Nočné videnie
Kamera využíva infračervené LED diódy pre uľahčenie monitorovania
daného priestoru, ktoré sa automaticky aktivujú pri znížených svetelných podmienok. Ak je v izbe šero alebo tma, odporúčame kameru
napájať z adaptéra (vyššia spotreba kamery znižuje výdrž batérií).
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MONTÁŽ KAMERY
1. Vybaľte kameru z krabice a odstráňte fólie na LED diódach.
2. Spustením kamery a prijímača skontrolujte, či ste spokojný s miestom inštalácie. Ak áno, tak potom priskrutkujte kameru na stenu.
Označte si na stene polohu otvorov pre skrutky a vyvŕtajte diery, vložte do nich hmoždenky a zaskrutkujte do nich skrutky. Podstavec kamery nasaďte na hlavičky skrutiek tak, aby prešli montážnymi otvormi. Následne zatlačte na podstavec smerom dole, tým sa zaﬁxuje.
Tip: Kameru môžete tiež jednoducho postaviť na rovný povrch (stôl
alebo polica), potom nie je potrebná žiadna montáž.

Umiestnite podstavec kamery na
stenu tak, aby hlavičky skrutiek
zapadli do otvorov a následne
zatlačte podstavec smerom dole.

3. Nastavte kameru tak, aby sledovala zvolený priestor.

PREVÁDZKA KAMERY
Kameru je možné prevádzkovať buď po pripojení do elektrickej siete 230V prostredníctvom adaptéra
alebo z dobíjacieho akumulátora (prípadne použite 4x batérie typu AA, nie sú súčasťou balenia).
Upozornenie: Inštalácia formou trvalého umiestnenia kamery na stenu vyžaduje napájanie z adaptéra.
Napájanie z akumulátora či batérií je určené len pre krátkodobú prevádzku.

Napájanie adaptérom
Pripojte adaptér ku kamere a zastrčte ho do zásuvky.

Dobíjací akumulátor
1. Otvorte kryt batérií na spodnej
strane podstavca kamery.
2. Do priestoru pre batérie vložte dobíjací akumulátor, ktorý je
súčasťou balenia. Pri vkladaní
batérií dbajte na správnu polaritu
označených znamienok (+) a (-).
3. Zatvorte kryt batérií.
Poznámka: Kamera bude napájaná
z akumulátora len vtedy, ak nebude
pripojená adaptérom do siete. Po
pripojení adaptéra bude akumulátor automaticky dobíjaný. Prevádzka z akumulátora je určená len na
krátky čas (nie dlhodobo).

Pripojte adaptér do otvoru na
zadnej časti kamery.
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PRIJÍMAČ: REŽIM VIDEO
1. Ukazovateľ sily signálu – zobrazuje silu prijímaného signálu z kamery. Silu signálu určuje počet čiarok.
Signál
Plný signál
Dobrý
Prijateľný
Slabý
Žiadny

Ukazovateľ

Upozornenie
žiadne
žiadne
Low Signal
Low Signal
No Signal

2. Indikátor kamery – zobrazuje číslo kamery (ak
je ich spárovaných viac), ktorej obraz je práve
zobrazovaný. Medzi pripojenými kamerami sa dá
manuálne prepínať šípkou vpravo na prijímači. Pre automatické prepínanie medzi kamerami
stlačte šípku vľavo .
Upozornenie: Pre monitor Tiny nie je táto funkcia
dostupná.

UPOZORNENIE NA ŽIADNY ALEBO SLABÝ SIGNÁL
Pokiaľ bude prijímač príliš ďaleko od kamery, na displeji sa zobrazí nasledujúce upozornenie:

LOW SIGNAL – SLABÝ SIGNÁL – objaví sa,
keď prijímač zobrazuje len jednu alebo dve
čiarky signálu. Prenášaný obraz bude síce viditeľný, ale jeho aktualizácia nebude tak častá.
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spojiť (príliš veľká vzdialenosť medzi kamerou a prijímačom). Premiestnite kameru alebo
skontrolujte jej napájanie.
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ÚPRAVA HLASITOSTI PRIJÍMAČA
Hlasitosť prijímača sa dá upravovať šípkami hore
a dole
.
Šípkou dole
hlasitosť znížite a šípkou hore
ju
naopak zvýšite. Pokiaľ úroveň hlasitosti nastavíte na
jednu čiarku (minimum), bude zvuk vypnutý.
Počas nastavovania sa na displeji objaví indikátor
úrovne hlasitosti. Táto ikona zmizne po 10 sekundách od ukončenia nastavovania.

VSTUP DO MENU PRIJÍMAČA
Na vstup do základnej ponuky stlačte tlačidlo MENU na prijímači. Pre pohyb v menu použijete tlačidlá
šípiek (hore, dole, doľava a doprava), zvolené nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Hlavná ponuka
Menu obsahuje 4 ponuky:
1. PÁROVANIE (PAIRING) – pre spárovanie ďalších kamier s prijímačom.
Upozornenie: Pre Tiny monitor nie je táto funkcia
dostupná. Pokiaľ by ste požadovali možnosť pridania viacerých kamier k prijímaču, prosím kontaktujte obchodné oddelenie Jablotron Slovakia.
2. EV – nastavenie svetlosti obrazu.
3. ÚSPORA ENERGIE (POWER SAVING) – pre
nastavenie úsporného režimu na prijímači (pokiaľ kamera nie je aktivovaná zvukom, displej
prijímača je vypnutý).
4. NASTAVENIE (SETTING) – nastavuje možnosti
AV výstupu a uvádza prijímač do výrobného nastavenia (zmaže všetky vami predvolené nastavenia).

Párovanie (Pairing)
Funkcia štandardne nie je dostupná pre Tiny kameru – pozri upozornenie vyššie. Systém sa dodáva
s kamerou, ktorá už bola s prijímačom spárovaná.
Ako náhle zapnete prijímač a kameru, môžete sledovať záznam z kamery okamžite.
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EV menu
V tomto menu nastavíte svetelnosť obrazu z kamery.
Šípkami vľavo a vpravo zmeníte nastavenie svetelnosti z najtmavšej (vľavo) na najsvetlejšiu (napravo).
Stlačením tlačidla OK potvrdíte nastavenie.

Úspora energie (Power saving)
Úsporný režim sa používa pre šetrenie energie (predovšetkým pri prevádzke z batérií), kedy sa po uplynutí nastavenej doby displej prijímača vypne. Vypínanie displeja je možné nastaviť v intervale od 1 do 10
minút. Voľbou Cancel zrušíte funkciu úspory energie. Pri zapnutej funkcii úspory energie sa displej
aktivuje vtedy, pokiaľ kamera zaznamená v sledovanom priestore hluk prevyšujúci nastavenú úroveň
(kolieskom na kamere) alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla na prednej strane prijímača.
Pokiaľ displej zapnete tlačidlom (s výnimkou tlačidla OK), prepnete sa opäť do úsporného režimu po
uplynutí nastavenej doby. Pokiaľ sa displej aktivuje
automaticky hlukom zo sledovaného priestoru, prepne sa späť do spiaceho režimu po 5 sekundách.

Nastavenie prijímača (Setting)
Menu nastavenie obsahuje tieto dve voľby:
1. Výstup A/V (A/V Out) – pre zmenu kvality obrazu
pri zobrazovaní videa na televízií alebo monitore.
2. Default – obnovuje výrobné nastavenia.
Výstup A/V
Používa sa pre nastavenie rozlíšenia obrazu pri zobrazení videa na TV, monitore atď. Medzi úrovňami
rozlíšenia sa pohybujete šípkami hore a dole
,
vybranú voľbu potvrdzujete tlačidlom OK.
Upozornenie: Odporúčame využívať nastavenie na
vyššie rozlíšenie (High), aby bol prenášaný obraz
na veľkej obrazovke čo najkvalitnejší (výrobné nastavenie).
Výrobné nastavenie (Default)
Potvrdením tejto voľby sa všetky nastavenia prijímača vrátia na pôvodné (výrobné). Pre pohyb medzi
voľbou áno (Yes) a nie (No) použite tlačidlá šípok
hore a dole , pre potvrdenie tlačidlom OK.
Upozornenie: Pri návrate do výrobného nastavenia
zostáva zachované spárovanie kamier.

12
MZZ56200

SK

RIEŠENIE VZNIKNUTÝCH PORÚCH
Pokiaľ sa pri používaní video monitoru objaví akákoľvek chyba, prečítajte si možné príčiny:
Otázka

Riešenie

Žiadny obraz z kamery

1. Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený ku kamere a zapojený do elektrickej siete.
2. Skontrolujte, či je kamera a prijímač zapnutý.
3. Skontrolujte, či je kamera v dosahu prijímača.
4. Pokiaľ kameru prevádzkujete z batérií, skontrolujte či nie sú vybité, prípadne ich vymeňte.

Obraz zhasína

1. Signál z kamery môže byť príliš slabý, zmenšite vzdialenosť medzi kamerou a prijímačom.
2. Skúste premiestniť kameru, prijímač alebo oboje.

Nečistý alebo žiadny zvuk

1. Skontrolujte, či nie je na prijímači vypnutý zvuk.
2. Skontrolujte, či je v dosahu mikrofónu kamery generovaný rušivý zvuk.
3. Pokiaľ prijímač hlasito píska a chrčí (spätná väzba), oddiaľte kameru od prijímača.

Obraz sa vlní

Obraz sa môže vlniť pri nižšej rýchlosti obnovovania (kamera odosiela obraz menej než 10x za sekundu).
Pokúste sa priblížiť kameru k prijímaču. Odstráňte prekážky (najmä
kovové) medzi kamerou a prijímačom.

Obraz je zrnitý pri použití funkcie
A/V výstupu pre zobrazenie videa
na väčšej obrazovke

Toto správanie nie je výrobná chyba. Rozlíšenie použitej kamery je
VGA (640x480 pixelov). Toto rozlíšenie nemusí byť dostatočné pre
veľké televízie.
1. Aby bol obraz kvalitnejší, použite na televízore funkciu PIP
(obraz v obraze)
2. Skontrolujte, či máte na prijímači v menu A/V OUT nastavené
vysoké rozlíšenie (High).

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – PRIJÍMAČ
Frekvencia

2.400 GHz ~ 2.482 GHz

Rýchlosť prenosu dát

1,5 Mbps

Citlivosť prijímača

–81 dBm

Typ demodulácie

GFSK s FHSS

Rozlíšenie

H: 480 V: 240

Zorné pole

H: 50° V: 50°

Výstup A/V

VGA 640x320/15FPS, QVGA 320x240/30 fps

Citlivosť alarmu

80 dB ±10 %/1 m

Napájanie

9V js ±5 %

Spotreba energie

400 mA max. bez nabíjania, 800 mA s dobíjaním

Prevádzka na akumulátor

až 3 hodiny (podľa podmienok)

Akumulátor

LiPO 7,4 V/950 mAh (MLP 563450)

Rozsah prevádzkových teplôt

–10°C ~ +40°C

Vlhkosť prevádzkového prostredia

85 % (relatívna vlhkosť)
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – KAMERA
Frekvencia

2.400 GHz ~ 2.482 GHz

Rýchlosť prenosu dát

1,5 Mbps

Prenosová energia

14 dBm (TYP)

Typ demodulácie

GFSK s FHSS

Komunikačná vzdialenosť

150 m (priama viditeľnosť)

Typ snímača obrazu

1/4” farebný snímač obrazu CMOS

Efektívne pixely

H: 640 V: 480

Spracovanie obrazu

pohyblivý obraz JPEG

Rozlíšenie/rýchlosť obrazu

H: 640 V: 480 / 30 fps max.

Vyváženie bielej

Ano

Audio parametre

systém AGC 0dB ~ 24dB

Šošovka

4,9 mm / F2,8

Zorné pole (diagonálne)

60°

Minimálne osvietenie

2,5 LUX (IR vypnuté), 0 LUX (IR zapnuté)

Infračervené LED diódy/nočné videnie

8 LED / 840 nm 5m (s IR LED)

Napájanie

9V js ±5 %

Spotreba energie

360 / 300 mA max (s nočným videním/bez nočného videnia)

Prevádzka na akumulátor

až 3 hodiny (podľa podmienok)

Akumulátor

NiMH 6 V / 750 mAh (BP 610)

Prostredie

–10°C ~ +40°C

Prevádzková vlhkosť

85 %

Rozmery (šxvxh)

66 mm x 145 mm x 84 mm

1177

Výrobca prehlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami NV. 443 / 2001 Z.z. (smernica 1999/5/ES)
v znení neskorších predpisov. Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 4/2010.
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym
odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu.
Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch
životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia
je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom
bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie,
vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny
vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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010 01 Žilina
tel.:
041/5640 263-5
fax:
041/5640 261
e-mail: nanny@jablotron.sk
servis@jablotron.sk
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