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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 
∆ΕΚΤΗΣ 

ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4’’ 
ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz 
XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li 
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ: DC 5V 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: : 123 x 72 x 24mm 
ΒΑΡΟΣ: 200gr 
 
ΚΑΜΕΡΑ 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: CMOS 
XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 628 x 582 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 3LUX/F1.2 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: 2.4-2.483GHz 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΕ Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ ή ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ): 100m 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ: 3.7/800mAh Li 
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ: DC 5V 
 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

 
 

Μεγάφωνο 

Ακροδέκτης 
τροφοδοσίας 

Κεραία 

Ενδεικτικό τροφοδοσίας 
Ενδεικτικό φόρτισης 
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ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ON OFF: Ενεργοποιεί – απενεργοποιεί την συσκευή 
Κουµπί οµιλίας (TALK) : Πιέζοντας το µπορείτε να µιλήσετε (από την µονάδα 
του δέκτη προς της κάµερα). Όταν το κουµπί είναι πιεσµένο δεν µπορείτε να 
ακούσετε. 
Πιέζοντας τα κουµπιά ◄► αυξάνετε ή µειώνετε αντίστοιχα την φωτεινότητα 
της οθόνης (µε ενεργοποιηµένη την λειτουργία του µενού τα ίδια κουµπιά 
χρησιµεύουν αντίστοιχα για απόρριψη Escape ή αποδοχή µιας ρύθµισης) 
Πιέζοντας τα κουµπιά ▲▼ αυξάνετε ή µειώνετε αντίστοιχα την ηχητική ένταση 
(µε ενεργοποιηµένη την λειτουργία του µενού τα ίδια κουµπιά χρησιµεύουν για 
την επιλογή παραµέτρου). 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ BABY MONITOR 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ-ΟΘΟΝΗΣ 

Τοποθετήστε σε κοντινή απόσταση την κάµερα και την οθόνη, φροντίστε να 
µην εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία άλλες συσκευές. Πρώτα 
ενεργοποιήστε την κάµερα (ΟΝ) πιέζοντας το κουµπί POWER εωσότου το 
κόκκινο ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην συνέχεια ενεργοποιήστε 
(ΟΝ) τον δέκτη πιέστε το κουµπί MENU και επιλέξτε CHANNEL SET και στην 
συνέχεια επιλέξτε CHANNEL 1 πιέζοντας το κουµπί ► θα εµφανιστεί η 
ένδειξη CODE και στην συνέχεια ο δέκτης θα ανιχνεύσει την εκποµπή της 
κάµερας και θα συντονιστεί σε αυτή. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να 
συντονίσετε την συσκευή σε ένα από τα υπόλοιπα 3 κανάλια. Πιέστε ξανά το 
κουµπί MENU και πιέστε το κουµπί ◄ για να βγείτε από το µενού (Escape). H 
ρύθµιση θα αποθηκευτεί στην µνήµη και κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε τις 
συσκευές θα λειτουργούν κανονικά. 
 
 
 
 
 

Ενεργοποίηση 
((POWER) & 
αναζήτηση 

Οθόνη 

Ενεργοποίηση 
οµιλίας ▲ 

◄ 
Menu ► 

▼ 

Βάση 

Έξοδος AV 
Μικρόφωνο 

Εξοδος 
ακουστικών 
∆ιακόπτης 
λειτουργίας 
Ενδεικτικό 
φόρτισης 
Ακροδέκτης 
τροφοδοσίας 
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

Αν έχετε περισσότερες από µια κάµερες µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα 
κουµπιά ▲▼ για να επιλέξτε µια από τις υπόλοιπες κάµερες. Επιλέγοντας 
AUTO η εναλλαγή θα γίνεται αυτόµατα. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΟΟΜ 

Πιέστε το κουµπί MENU επιλέξτε ΖΟΟΜ ΙΝ/ΟUT πιέστε πάλι το κουµπί 
ΜΕNU για να επιλέξετε µεγέθυνση. Πιέστε το κουµπί MENU και το ◄ για να 
βγείτε από την λειτουργία µενού. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

Πιέστε το κουµπί MENU επιλέξτε LCD AUTO OFF, πιέστε MENU και 
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲▼ για να επιλέξετε το διάστηµα µετά το οποίο 
θα σβήνει η οθόνη. Πιέστε το κουµπί MENU και το ◄ για να βγείτε από την 
λειτουργία µενού. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Πιέστε το κουµπί MENU επιλέξτε EFECT SET πιέστε πάλι το κουµπί ΜΕNU 
και χρησιµοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε να 
ρυθµίσετε. 
Οι ρυθµίσεις που µπορείτε να κάνετε είναι: 
VERTICAL (Κατακόρυφη θέση οθόνης) 
HORIZONTAL (Οριζόντια θέση οθόνης) 
BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)  
SATURATION (Κορεσµός χρωµάτων) 
 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄► για να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου, 
χρησιµοποιήστε το κουµπί ◄ για να βγείτε από την ρύθµιση της παραµέτρου. 
 
Πιέστε το κουµπί MENU και το ◄ για να βγείτε από την λειτουργία µενού. 
 
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ* 

TV MODE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) : Eπιλέξτε PAL 
ΤV OUT (ΕΞΟ∆ΟΣ VIDEO) Σε αυτή την επιλογή πιέζοντας το ► 
ενεργοποιείτε την έξοδο VIDEO της συσκευής και απενεργοποιείτε αντίστοιχα 
την οθόνη της. Η έξοδος VIDEO µπορεί να συνδεθεί µε αντίστοιχη είσοδο µιας 
τηλεόρασης. 
 

*Σε κάποιες σειρές µοντέλων αυτές οι λειτουργίες µπορεί να µην είναι 
διαθέσιµες. 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

Πιέστε το κουµπί MENU και επιλέξτε BABY UNIT VOLUME, πιέστε ξανά το 
MENU, ρυθµίστε την ένταση χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ◄► πιέστε το 
MENU και ◄ για να βγείτε από την λειτουργία ρυθµίσεων. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ 

Tην πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τις συσκευές τις συσκευές σας 
προτείνουµε να φορτίσετε πλήρως τις µπαταρίες χρησιµοποιώντας το 
τροφοδοτικό που συνοδεύει τις συσκευές. Η διάρκεια φόρτισης των 
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µπαταριών είναι περίπου 3.5 ώρες. Όσο οι µπαταρίες φορτίζουν το ενδεικτικό 
αναβοσβήνει ενώ όταν είναι φορτισµένες φωτοβολεί σταθερά. 
 
Προσοχή οι συσκευές δεν έχουν στο εσωτερικό τους τµήµατα που µπορεί να 
συντηρηθούν ή επισκευαστούν. Σε καµία περίπτωση µην ανοίγετε-
αποσυναρµολογείτε τις συσκευές. 
 
Προσοχή οι συσκευές δεν πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον µε αυξηµένη 
υγρασία ή σε σηµεία που υπάρχει πιθανότητα να βραχούν. 
 

Προσοχή οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν µόνο µε τα τροφοδοτικά που τις 
συνοδεύουν. 
 
Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνικό πρόβληµα σχετικά µε την λειτουργία των 
συσκευών µπορείτε να επικοινωνείτε µε την εταιρία TELEIMPEX A.E στο 
τηλέφωνο 2105584180 ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση 
service@tele.gr  
 
Η ∆ήλωση συµµόρφωση CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στο δικτυακό 
τόπο www.tele.gr 
 


