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Vauvakamera - KS-4248 KS-4249              

 

1 Yleistä 

Arvoisa asiakas 
Pyydämme, että luet nämä tiedot tutustuaksesi nopeasti tähän 
laitteeseen ja oppiaksesi käyttämään sen toimintoja. 
 

2 Tätä käyttöopasta koskevia tietoja 

Tämä käyttöopas sisältää tietoja Vauvakamera KS-4248 KS-4249:stä 
(jäljempänä "laite") ja antaa tärkeitä laitteen käytön aloitukseen, 
turvallisuuteen, oikeanlaiseen käyttöön ja ylläpitoon liittyviä ohjeita. 
Säilytä ohje aina laitteen lähellä. Jokaisen laitteen käyttäjän, korjaajan 
tai puhdistajan on luettava käyttöopas ja/tai tarkistettava sen ohjeet. 
Säilytä tätä käyttöopasta turvallisessa paikassa ja luovuta se laitteen 
mukana uudelle omistajalle. 
 
3 Tekijänoikeus 
Tekijänoikeuslait suojaavat tätä asiakirjaa.  
Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien valokuvien mekaaninen 
jäljentäminen, kopiointi tai levittäminen tietyin keinoin, kuten 
tietojenkäsittelyn, tallennusvälineiden tai tietoverkkojen kautta joko 
osittain tai kokonaisuudessaan, sekä tekniset muutokset ja sisällön 
muutokset. 

 

4 Varoitukset 

 VAARA 
Tämä varoitus ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen. 
Jos vaaratilannetta ei voida välttää, siitä saattaa seurata 
kuolema tai vakava loukkaantuminen. 

 

 VAROITUS 
Tämä varoitus ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen. 
Jos vaaratilannetta ei voida välttää, siitä saattaa seurata henkilö- 
ja/tai aineellisia vahinkoja. 

 

 

• Tämä symboli ilmaisee tietoa, joka helpottaa 
laitteen käyttöä. 

 
5 Oikea käyttötapa 
Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan yksityiseen (ei-ammattimaiseen) 
vauvojen valvontaan suljetuissa tiloissa. Kaikki muut käyttötavat ovat 
epäasiallisia ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Noudata aina tämän 
käyttöoppaan ohjeita. Emme ole vastuussa epäasianmukaisesta 
käytöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista. Laitteen käyttäjä on 
yksin vastuussa kaikista riskeistä. 
 

6 Turvallisuus 

6.1 Sähköiskun vaara 

 VAARA 

Jännitteisten johtimien tai komponenttien koskettaminen 
voi aiheuttaa kuoleman. 
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita välttääksesi 
sähköiskun vaaran: 
• Jotta vältetään laitteen vaurioitumisen vaara, käytä vain 

laitteen mukana toimitettua verkkovirtasovitinta. 
• Älä käytä laitetta jos verkkovirtasovitin, virtajohto tai 

pistotulppa on vaurioitunut. 
• Älä avaa verkkovirtasovittimen koteloa. 

Jännitteisten kontaktien tai liitäntöjen koskettaminen tai 
sähköisen tai mekaanisen rakenteen muuttaminen 
aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

• Suojaa laitetta kosteudelta ja kosteuden tunkeutumiselta 
ja puhdista se pölystä. Irrota verkkovirtasovitin 
välittömästi, jos laite joutuu kosketuksiin nesteen kanssa. 

 

• Irrota verkkovirtasovitin häiriön sattuessa, ukkosella sekä laitteen 

puhdistuksen aikana. 

• Suojaa kaapelia kuumilta pinnoilta ja muilta vaaroilta äläkä anna sen 

litistyä. 

 

6.2 Paristojen käyttäminen (tavalliset ja ladattavat) 

 VAROITUS 
Paristojen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen. 
• Käytä aina saman tyyppisiä paristoja (tavallisia tai ladattavia). 
• Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein päin. Väärin päin 

asettamisesta voi aiheutua vahinkoa paristoille ja laitteelle. 
• Älä koskaan heitä paristoja tuleen, koska ne saattavat räjähtää. 
• Älä anna paristojen napojen koskettaa toisiaan tai muita 

metalliesineitä vahingossa tai tahallaan. Tämä saattaa aiheuttaa 
ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen. 

• Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Ota nielemistapauksissa 
välittömästi yhteys lääkäriin. 

• Paristoista vuotava neste saattaa aiheuttaa pysyvää vahinkoa 
laitteelle. Ole erityisen varovainen, kun käsittelet vahingoittuneita tai 
vuotavia paristoja, koska niiden sisältämät aineet ovat syövyttäviä. 
Käytä turvahansikkaita. 

• Poista paristot laitteesta, jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan. 
• Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia 

kynttilöitä. 
• Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristö. 
• Laitetta ei saa altistaa kaatumiselle tai roiskeille, eikä laitteen päälle 

saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoa. 
• Pariston väärä asettaminen paikoilleen aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Vaihda paristo vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen. 
• Loukkaantumisen välttämiseksi laite tulee kiinnittää lattiaan/seinään 

asennusohjeiden mukaisesti. 
• Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten esim. 

auringonvalolle tai avotulelle. 
• Verkkovirtasovitinta käytetään virran katkaisulaitteena ja 

katkaisulaitteen pitää olla helposti saavutettavissa. 

 

6.3 Yleiset turvallista käyttöä koskevat säännöt 

Jotta varmistetaan laitteen turvallinen käyttö, noudata seuraavia 

turvallisuusohjeita: 

– Laite pitää aina antaa aikuisen koottavaksi. 

Pidä pienet osat lasten ulottumattomissa kokoonpanon aikana. 

– Älä anna lasten leikkiä laitteella tai sen osilla. 

– Varmista, että itkuhälytin ja sen virtajohto ovat aina vauvan 

ulottumattomissa. 

– Älä peitä itkuhälytintä pyyhkeellä, huovalla tms. 

– Vialliset osat on aina korvattava alkuperäisillä varaosilla, koska muut 

komponentit eivät ehkä täytä turvallisuusvaatimuksia. 

– Sammuta itkuhälytin aina kun kyltissä, julisteessa tai muussa 

viestissä näin pyydetään. Sairaaloissa ja muissa 

terveydenhuoltolaitoksissa käytetty laitteisto voi häiriintyä ulkoisista 

lähteistä tulevista korkeataajuisista signaaleista. 

7 Toiminta 

Itkuhälyttimessä on kaksi osaa: toinen vanhemmille ja toinen lapselle. Ne on 

yhdistetty toisiinsa 2,4 GHz:n FHSS-standardin mukaisella langattomalla 

yhteydellä. 
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Digitaaliteknologian ansiosta laite on suojattu salakuuntelulta, eivätkä 

muiden laitteiden tuottamat häiriöt vaikuta siihen. 

Vauvan yksikkö aloittaa lähettämisen heti, kun mikrofoni tallentaa 

ääntä. Ääni kuuluu vanhempien yksiköstä. Käyttäjä voi säätää 

mikrofonin herkkyyttä (ks. ”10.12 Ääniaktivoitu lähetys (VOX)”). 

 

 

Itkuhälytin ei koskaan voi korvata vanhemman 

valvontaa; se toimii vain tukena. 

 

7.1 Vauvan yksikön osat 

Katso avattavan sivun kuvaa . 

1. Virta-LED 
2. Yövalo-LED 
3. Infrapuna-LED yönäköä 

varten 
4. Virtakytkin 
5. Linssi 
6. Mikrofoni 
7. Seinäasennuskotelo 

8. Valotunnistin 
9. Pariliitospainike 
10. Kaiutin 
11. Verkkovirtasovittimen liitin 
12. Huonelämpötila-anturi 

 

7.2 Vanhempien yksikön osat 

Katso avattavan sivun kuvaa . 
13. Äänenvoimakkuus-LED 
14. Mikrofoni 
15. Lisää 

äänenvoimakkuutta / 
Ylös 

16. Vähennä 
äänenvoimakkuutta / 
Alas 

17. Vähennä kirkkautta / 
Edellinen valikkokohde 

18. Lisää kirkkautta / 
Seuraava valikkokohde 

19. 4,3” värinäyttö 
20. Yhteys-LED 

21. Virta-LED 

22. Valikkopainike  

23. Puhepainike  
24. Virtapainike  
25. Jalusta 
26. Kaiutin 
27. Verkkovirtasovittimen liitin 
28. Paristokansi ja ruuvi 

 

7.3 Näytön kuvaus 

 Kantaman ulkopuolella tai ei yhteyttä 

 Äänenvoimakkuuden kuvake 

 Melodian kuvake 

 

8 Käytön aloittaminen 

8.1 Pakkauksen sisältö 

Laitteen mukana toimitetaan vakiovarusteina seuraavat: 

- 1 vauvan yksikkö 

- 1 vanhempien yksikkö 

- 2 verkkovirtasovitinta 

1 käyttöohje 

- 1 ladattava Li-ion-akku 

 

8.2 Paristojen asettaminen vauvan yksikköön (KS-4248) 

 

• Voit käyttää vauvan yksikköä neljällä 

AAA-paristolla (LR03, suosittelemme 

alkaliparistoja) tai mukana toimitetulla 

verkkovirtasovittimella. 

• Vauvan yksiköllä ei voi ladata paristoja. 

• On suositeltavaa jättää paristot laitteeseen 

myös verkkovirtasovitinta käytettäessä. Laite 

siirtyy automaattisesti paristokäyttöön, jos 

verkkovirta katkeaa. 

 

– Käännä vauvan yksikön 
takaosassa olevan 
paristokotelon kannen ruuvia 
90° vastapäivään ja irrota 
paristokotelon kansi. 

 
 

 
Älä käännä ruuvia kohdan ”OPEN” yli. 

 

–  Asenna paristokoteloon neljä 

AAA-alkaliparistoa (LR03). 

Varmista, että niiden napaisuus on 

oikea. 

– Sulje paristokotelo. 

 

 

 
Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja. 

 

8.3 Vauvan yksikön kytkeminen verkkovirtaan 

Aseta verkkovirtasovittimen 

pieni pistoke vauvan yksikön 

verkkovirtaliitäntään  ja 

kytke verkkovirtasovitin 

pistorasiaan (100–240 V - 

50/60 Hz). 
 

 

 VAROITUS 
• Verkkovirtaliitännän pitää olla helposti saavutettavissa, jotta 

virtakaapelin voi irrottaa hätätilanteessa nopeasti. 
• Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtasovitinta (5,9 V DC / 800 

mA). 

 

8.4 Ladattavan akkupaketin asentaminen vanhempien yksikköön 

Katso avattavan sivun kuvaa . 

 VAROITUS 
• Käytä vain vanhempien yksikön mukana toimitettua 

Li-ion-akkupakettia. 

– Pyöritä jalustaa  ylöspäin. 

–  Käännä vanhempien yksikön takaosassa olevan akkukotelon kannen 

ruuvia ja irrota paristokotelon kansi. 

 

– Aseta Li-ion-akkupaketti akkukoteloon. 

Varmista, että akun kontaktit koskettavat latauskontakteja kuvan 

mukaisesti. 

–  Sulje paristokotelo huolellisesti ja käännä vyölenkki takaisin alas. 

 

8.5 Vanhempien yksikön kytkeminen verkkovirtaan 

– Aseta verkkovirtasovittimen pieni pistoke verkkovirtaliitäntään  ja kytke 

verkkovirtasovitin pistorasiaan (100–240 V - 50/60 Hz). 

 

 
Akun lataaminen täyteen kestää noin 10 tuntia. 

 

9 Vauvakameran asentaminen 

9.1 Hienosäätö 
• Aseta kamera sopivaan paikkaan ja käännä kameran linssi 

tarkkailualuetta kohti. 
• Säädä kulmaa kiertämällä kameraa. 

MAKS. 90° 
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Vauvakamera - KS-4248 KS-4249                   

 

 VAROITUS 
Älä aseta kameraa ja johtoja vauvan ulottuville!  
Kiinnitä kamera vähintään 1 metrin päähän vauvasta. 

 

10 Toiminta ja käyttö 

10.1 Vauvan yksikön ja vanhempien yksikön kytkeminen päälle ja 

pois päältä 

– Kytke vanhempien yksikkö päälle pitämällä virtapainiketta  

pohjassa, jolloin  aktivoituu. 

– Kytke vanhempien yksikkö päälle liu’uttamalla virtakytkin  

yläasentoon. Virta-LED  syttyy. 

 

Vanhempien yksikkö yrittää muodostaa yhteyden vauvan 

yksikköön. Yhteys on muodostunut, jos kameran kuva 

näkyy. 

– Sammuta vanhempien yksikkö painamalla virtakytkintä  (pidä 

painettuna, kunnes näyttö sammuu). 

– Sammuta vauvan yksikkö liu’uttamalla virtakytkin  

ala-asentoon. 

 

10.2 Vanhempien yksikön ja vauvan yksikön välisen yhteyden 

tarkistaminen 

Langaton yhteys on hyvä tarkistaa, kun käytät itkuhälytintä 

ensimmäistä kertaa. 

– Aseta vanhempien yksikkö samaan huoneeseen vauvan yksikön 

kanssa ja jätä niiden väliin vähintään kaksi metriä. 

– Kytke molemmat laitteet päälle. Vanhempien yksikkö yrittää 

muodostaa yhteyden vauvan yksikköön. 

– Kun yhteys on muodostettu, vanhempien yksikön näytössä näkyy 

vauvan yksiköltä saatava kuva (valvontatila). 

– Mikrofonin  tallentamat äänet toistetaan vanhempien yksiköstä. 

– Vanhempien yksikön yläosassa olevat äänenvoimakkuus-LEDit  

ilmaisevat toistetun äänen voimakkuuden. 

Mitä korkeampi äänen voimakkuus on, sitä enemmän LEDejä palaa. 

– Jos yhteyden muodostus ei onnistu, näytössä näkyy ”OUT OF 

RANGE” (KANTAMAN ULKOPUOLELLA). 

 

10.3 Kantaman ulkopuolella -ilmoitus 

Suurin kantama vanhempien ja vauvan yksikön välillä avoimella 

alueella on 300 metriä. Erilaiset tekijät, kuten tiilet ja kipsiseinät, 

vähentävät kantamaa. Teräsvahvisteiset betonilattiat vaikuttavat 

kantamaan huomattavasti. 

Asunnon sisällä normaali toiminta-alue on enintään 50 metriä ja 2 

kerrosta. 

– Jos yhteys katkeaa, näytössä näkyy ”OUT OF RANGE” (KANTAMAN 

ULKOPUOLELLA). 

– Vähennä etäisyyttä vanhempien yksikön ja vauvan yksikön välillä, 

kunnes yhteys muodostuu uudelleen. 

10.4 Vanhempien yksikön äänenvoimakkuuden säätö 

Äänenvoimakkuuden tasoja on 5. 

– Lisää äänenvoimakkuutta painamalla . 

– Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla . 

10.5 Vanhempien yksikön näytön kirkkauden säätö 

Kirkkauden tasoja on 5. Kun näyttö on päällä: 

– Lisää kirkkautta painamalla . 

– Vähennä kirkkautta painamalla . 

 

10.6 Lämpötilan ilmaisu 

Kun näyttö on päällä, vauvan huoneen lämpötila näkyy oikeassa yläkulmassa. 

 

10.7 Lämpötilahälytys 

Voit asettaa korkean/matalan lämpötilan hälytyksen, jolloin laitteesta kuuluu 

piippaus kun lämpötila poistuu asetetulta alueelta.  

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta . 

 Korosta kohteita nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla 

valikkopainiketta . Painamalla virtapainiketta voit palata askeleen 

taaksepäin. 

– Voit kytkeä lämpötilahälytyksen päälle tai pois siirtymällä 

lämpötilavalikkoon. 

– Aseta nuolinäppäimillä alin lämpötila väliltä 5–24 °C 

– Aseta seuraavaksi nuolinäppäimillä ylin lämpötila väliltä 25–40 °C 

 

10.8 Zoomaustoiminto 

Vanhempien yksikössä on digitaalinen X2-zoomaustoiminto. 

– Kun vanhempien yksikkö on X1-katselutilassa, pidä ylös-painiketta  

painettuna 2 sekunnin ajan. 

– Katselualue siirtyy välittömästi X2-zoomaustilaan. 

– Palaa X1-zoomaukseen pitämällä alas-painiketta  painettuna. 

 

10.9 Puhuminen vauvalle 

Voit puhua vauvalle vanhempien yksikön kautta. 

 
Totuta vauvasi puhetoimintoon ennen kuin käytät sitä. 

 

– Paina vanhempien yksikön puhepainiketta  ja pidä se pohjassa. 

– Pidä vanhempien yksikköä pystyssä siten, että mikrofoni on noin 10 cm:n 

päässä suustasi, ja puhu mikrofoniin. 

– Vapauta painike , kun lopetat puhumisen. 

 

10.10 Tuutulaulun soittaminen 

Vauvan yksikössä on 5 esiohjelmoitua tuutulaulua. 

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta  ja siirry 

tuutulauluvalikkoon. Tästä voit kytkeä tuutulaulun päälle tai pois. 

– Voit valita eri tuutulaulun siirtymällä kappalevalikkoon ja valitsemalla 

jonkin 5 tuutulaulusta valikkopainikkeella . 

10.11 Yövalon kytkeminen päälle ja pois päältä 

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta  ja siirry 

yövalovalikkoon. Tästä voit kytkeä yövalon päälle tai pois. 

 

10.12 Äänestä aktivoituva lähetys (VOX) 

Yön aikana sekä energian säästämiseksi vauvakamera voidaan asettaa 

VOX-tilaan. 

VOX-tilassa näyttö aktivoituu heti, kun vauvan yksikön mikrofoni tallentaa 

ääntä. Itkuhälyttimen äänentunnistuksen (VOX) herkkyyden voi asettaa. Jos 

herkkyys asetetaan korkeaksi, vauvan yksikkö poimii heikompia ääniä. 

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta . Korosta kohteita 

nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla valikkopainiketta   
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. Painamalla virtapainiketta voit palata askeleen taaksepäin. 
– Voit kytkeä VOX-toiminnon päälle tai pois siirtymällä 

VOX-valikkoon. 
– Siirtymällä herkkyys-alivalikkoon voit asettaa VOX-toiminnon 

herkkyyden matalaksi (low), keskitasolle (medium) tai korkeaksi 
(high). 

– Siirtymällä uni-alivalikkoon voit asettaa nukahtamisajaksi 10, 30, 
60 tai 90 sekuntia. Monitori siirtyy automaattisesti VOX-tilaan 
valitun ajanjakson päätteeksi. 

10.13 Yönäkö 

Kamerassa on 6 korkean intensiteetin LEDiä, joilla saadaan selkeitä 

kuvia pimeässä. LEDit syttyvät automaattisesti, kun sisäänrakennettu 

valotunnistin  mittaa valoisuuden tason olevan matala. 

 

Yönäkötilassa kuva muuttuu automaattisesti 

mustavalkoiseksi. 

 

10.14 Vanhempien yksikön rekisteröinti vauvan yksikköön tai uuden 

kameran rekisteröinti. 

Yhteen vanhempien yksikköön voidaan rekisteröidä enintään 4 vauvan 

yksikköä. 

Jos haluat rekisteröidä vauvan yksikön uudelleen tai rekisteröidä 

uuden vauvan yksikön, noudata 

seuraavia ohjeita: 

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta . 

Korosta kohteita nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla 

valikkopainiketta . Painamalla virtapainiketta voit palata 

askeleen taaksepäin. 

– Valitse kamera nuolilla ylös  ja alas . Siirry 

pariliitosvalikkoon painamalla nuolta oikealle . 

– Korosta ”pair” (pariliitos) ja aloita pariliitos painamalla 

valikkopainiketta . 

Kytke vauvan yksikkö päälle. Paina (kameran takana olevaa) 

pariliitospainiketta  kerran. 

– Jos rekisteröinti onnistuu, kameran video tulee näkyviin 

LCD-näytölle ja laite palaa normaalitilaan. Myös vauvan yksikkö 

palaa normaalitilaan. 

– Jos rekisteröintiaika ylitetään tai rekisteröinti epäonnistuu, 

LCD-näytölle ilmestyy ”Out of Range” (Kantaman ulkopuolella). 

HUOMAA: Jos tietty kanava on jo rekisteröity, sen rekisteröinti 

uudelleen korvaa vanhan rekisteröinnin. 

10.15 Kameran valitseminen 

Kun kameroita on rekisteröitynä enemmän kuin 1: 

– Siirry kameravalikkoon. Kameroiden numerot näytetään. 

– Valitse kamera nuolilla ylös  ja alas . Valitse kamera 

painamalla valikkopainiketta . 

10.16 Asetusvalikko 

– Siirry päävalikkoon painamalla valikkopainiketta  ja siirry 

asetusvalikkoon. Tästä valikosta on mahdollista muuttaa useita 

asetuksia. 

– Valitse haluamasi kieli. 

– Aseta lämpötilayksiköksi Fahrenheit tai Celsius. 

– Aseta sähköverkon taajuudeksi 50 tai 60 Hz alueesta riippuen. 

10.17 Panorointi ja kallistus (vain mallissa KS-4249) 

– Pidä valikkopainiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy 

nuolia. 

– Voit nyt panoroida ja kallistaa kameraa nuolipainikkeilla. 

– Jos et paina nuolipainikkeita 30 sekunnin kuluessa, nuolet 

häviävät näytöstä ja säätimet palaavat normaaleiksi. 

11 Puhdistus ja huolto 

Tässä osiossa on tärkeitä tietoja liittyen laitteen puhdistukseen ja 

kunnossapitoon. 

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa häiriöttömän käytön ja 

estää laitteiston vioittumisen virheellisen kunnossapidon vuoksi. 

11.1 Turvallisuusohjeet 

 VAARA 

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara! 

• Ennen laitteen puhdistusta kytke se pois päältä ja irrota virtajohto 

pistorasiasta. 

 

 VAROITUS 

Vuotavan akkuhapon vaara 

Paristoista (tavallisista ja ladattavista) vuotava neste saattaa aiheuttaa 

vammoja (ihoärsytystä) tai vahinkoa laitteelle.  

Käytä turvahansikkaita. 

 

 VAROITUS 

• Älä käytä puhdistustuotteita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa 

koteloa tai ajautua laitteen sisään ja aiheuttaa pysyvää vahinkoa. 

 

11.2 Puhdistus 

– Puhdista laite pehmeällä, hieman kostutetulla kankaalla. 

– Puhdista likaantuneet liittimet ja kontaktit pehmeällä harjalla. 

– Puhdista pariston kontaktit ja paristokotelo kuivalla, 

nukkaamattomalla kankaalla. 

– Jos laite kastuu, sammuta se ja poista paristot välittömästi. Pyyhi 

paristokotelo pehmeällä kankaalla, jotta minimoidaan vesivahinkojen 

mahdollisuus. Jätä paristokotelo auki, kunnes se on kuivunut 

kokonaan. Älä käytä laitetta ennen kuin se on täysin kuiva. 

 

11.3 Kunnossapito 

– Tarkista laitteen paristot (tavalliset tai ladattavat) säännöllisesti ja 

vaihda ne tarvittaessa. 

– Tarkista liittimet ja kaapelit vikojen varalta. 

 

 VAROITUS 

• Jos epäilet laitteen olevan viallinen, anna se asiatuntijan 

tarkistettavaksi ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen. 

 

12 Vianetsintä 

Tässä osiossa on tärkeitä ohjeita ongelmien paikallistamiseen ja 

korjaamiseen. 

Noudata näitä ohjeita, jotta vältetään vaaratilanteet ja vauriot. 

 

12.1 Turvallisuusohjeet 

 VAARA 

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara! 

• Irrota virtakaapeli ennen kuin yrität korjata ongelmaa. 

 

 VAROITUS 

Virheellisen korjaustyön aiheuttama vaara 

Virheellinen korjaustyö voi altistaa käyttäjät vakaville vaaroille ja 

vahingoittaa laitetta. 

• Älä yritä muokata tai korjata laitetta. 

• Anna laitteen tai kaapelien korjaustyöt asiantuntevan 

huoltoasentajan tai huoltokeskuksen tehtäväksi. 

• Jos epäilet laitteen vioittuneen (esim. jos se on pudonnut lattialle), 

anna se asiatuntijan tarkistettavaksi ennen kuin yrität käyttää sitä 

uudelleen. 

 

12.2. Ongelmien syyt ja ratkaisut 

Seuraava taulukko on tarkoitettu auttamaan pienten ongelmien 

paikantamisessa ja ratkaisussa. 
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Ongelma 
Mahdollinen 

syy 
Ratkaisu 

Vanhempien 
yksikön 
ladattava akku 
ei lataudu 

Latausaseman 
pistotulppa ei ole 
kytkettynä 

Kytke pistotulppa 

Likaiset kontaktit Puhdista akun navat ja 
latausaseman kontaktit 
pehmeällä kankaalla 

Ladattava akku on 
viallinen 

Vaihda akku 

Vanhempien 
yksikkö ei 
kytkeydy päälle 
(näyttö jää 
mustaksi) 

Ladattava akku ei ole 
ladattu 

Lataa akku 

Laite 
on viallinen 

Ota yhteyttä asiakaspalveluun 

Vanhempien 
yksikön 
näyttöön 
ilmestyy ”out of 
range” 
(kantaman 
ulkopuolella) 

Vauvan yksikkö ei ole 
kytketty päälle 

Kytke vauvan yksikkö päälle 

 Vanhempien yksikkö 
ja vauvan yksikkö 
ovat liian kaukana 
toisistaan 

Vähennä etäisyyttä 
vanhempien yksikön ja 
vauvan yksikön välillä 

Vanhempien 
yksikköä ei ole 
rekisteröity vauvan 
yksikköön 

Rekisteröi vanhempien 
yksikkö vauvan yksikön 
kanssa (ks ”10.14 
Vanhempien yksikön 
rekisteröinti vauvan 
yksikköön tai uuden kameran 
rekisteröinti.”) 

Valittuna on väärä 
kamera. 

Ks. ”10.15 Kameran 
valitseminen” 

Vanhempien 
yksikkö ei toista 
vauvan yksikön 
tallentamia 
ääniä. 

Vanhempien yksikön 
äänenvoimakkuuden 
asetus saattaa olla 
liian matala. 

Nosta vanhempien yksikön 
äänenvoimakkuuden 
asetusta 

Vauvan yksikön 
mikrofonin herkkyys 
voi olla asetettuna 
liian alhaiseksi. 

Tarkista vanhempien 
yksikön VOX-herkkyys ja 
äänenvoimakkuuden asetus 
ja nosta niitä tarvittaessa. 

Kantama on 
rajattu ja 
lähetyksessä 
esiintyy 
häiriöitä 

Laitteen kantama 
riippuu 
ympäristöstä. 
Teräsrakenteet ja 
betoniseinät voivat 
haitata lähetystä. 

Vältä esteitä aina kun 
mahdollista. 

Laitteesta 
kuuluu 
korkeaa 
vinkunaa 

Vanhempien yksikkö 
ja vauvan yksikkö 
ovat liian lähellä 
toisiaan 

Kasvata etäisyys vähintään 2 
metriin 

 

13 Säilytys- ja hävittämisohjeet 

 

Suosittelemme, että säilytät pakkauksen ja sen sisällä olevat 

materiaalit, jotta voit tarvittaessa kuljettaa laitetta jatkossa. 

 

13.1 Säilytys 

Poista vanhempien yksikön akku ja vauvan yksikön paristot. 

Säilytä laitetta kuivassa. 

13.2 Pakkausmateriaalien hävittäminen 

 

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä 

materiaaleja, jotka voidaan toimittaa kierrätettäväksi 

jätteenkeräykseen. 

 

13.3 Jätteen hävittäminen (ympäristönsuojelu) 

 

Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) 

koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY 

mukaisesti. Saat lisätietoa paikalliselta jätelaitokselta. 

Hävitä paristot ja akut ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten säädösten 

mukaisesti. 

 

14 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Tristar Europe vakuuttaa täten, että tyypin KS-4248 / KS-4249 

radiolaitteisto on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 

 

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on ladattavissa 

seuraavasta internetosoitteesta: 

 

http://www.tristar.eu/tristar_group/download_center 

 

15 Tristar-takuu 

15.1 Takuuaika 

Tristar-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden laitteen 

ostopäivästä. Alkaliparistoilla tai akuilla (AA/AAA-tyyppiset) ei ole takuuta. 

Kulutustarvikkeet tai laitteen toimintaan tai arvoon vähäisesti vaikuttavat 

viat eivät kuulu takuun piiriin. Takuuoikeus on todistettava esittämällä 

alkuperäinen ostotosite tai sen kopio, johon on merkitty ostopäivä ja 

laitteen malli. 

 

15.2 Takuun poikkeukset 

Takuu ei kata väärästä käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita tai vikoja 

ja muiden kuin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käytöstä johtuvia 

vaurioita. Takuu ei myöskään kata ulkopuolisten tekijöiden, kuten 

salamaniskun, veden tai tulen aiheuttamia vaurioita, eikä kuljetuksen 

aikaisia vahinkoja. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumeroa on 

muutettu tai se on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. Kaikki 

takuuvaatimukset raukeavat, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai 

muokannut laitetta. 

 

15.3 LCD-pikselitakuu 

Korkeimmista mahdollisista standardeista huolimatta nestekidenäyttöjen 

(LCD) valmistusprosessissa voi yhä syntyä pieniä virheitä. Vauvakameran 

LCD-näytölle tarjotaan kuitenkin takuukorjaus, jos siinä on: 

– 3 kirkasta pistettä, 5 tummaa pistettä tai yhteensä 8 kirkasta ja/tai 

tummaa pistettä, tai 

– 2 vierekkäistä kirkasta pistettä tai 2 vierekkäistä tummaa pistettä, tai 

– 3 ja/tai tummaa pistettä halkaisijaltaan 15 mm:n alueen sisällä 

Nämä TFT LCD -takuuehdot on saatu LCD-näyttöjen 

valmistajilta. Näin ollen tuote korjataan tai vaihdetaan valmistajan valinnan 

mukaisesti.  

 

Huomaa: Kirkas piste on valkoinen tai piste tai sen osa, joka palaa 

jatkuvasti. 

Tumma piste on musta piste tai sen osa, joka on jatkuvasti pois päältä. 
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1 Generelt 

Kjære kunde, 
Vi ber om at du leser denne informasjonen for å bli kjent med dette 
utstyret raskt og lære å bruke utstyrets funksjoner. 
 

2 Informasjon om denne brukerhåndboken 

Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om Babyviewer 
KS-4248 KS-4249 (heretter kalt "utstyret") og gir viktige instruksjoner om 
innledende bruk, sikkerhet, riktig bruk og vedlikehold av dette utstyret. 
Brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av utstyret til alle tider. 
Alle som er ansvarlig for å betjene, reparere eller rengjøre utstyret må 
lese og/eller sjekke brukerhåndboken. Oppbevar denne 
brukerhåndboken på et trygt sted og gi den til den neste eieren av 
utstyret. 
 
3 Opphavsrett 
Dette dokumentet er beskyttet av lover om opphavsrett.  
Alle rettigheter er forbeholdt, inkludert rettigheter til fotomekanisk 
gjengivelse, kopiering eller distribusjon ved hjelp av spesifikke midler slik 
som databehandling, datalagringsmedier eller datanettverk, enten helt 
eller delvis, samt tekniske endringer og endringer i innholdet. 

 

4 Advarsler 

 FARE 
Denne advarselen påpeker en overhengende farlig situasjon. 
Død eller alvorlige skader kan oppstå hvis du ikke unngår den 
farlige situasjonen. 

 

 FORSIKTIG 

Denne advarselen påpeker en potensielt farlig situasjon. 
Personskader og/eler materiell skade kan oppstå hvis du ikke 
unngår den farlige situasjonen. 

 

 

• Dette symbolet påpeker informasjonen som gjør 
det lettere å bruke utstyret. 

 
5 Riktig bruk 
Dette utstyret er utelukkende beregnet for privat (ikke-profesjonell) bruk 
i lukkede rom for overvåkning av babyer. Alle andre former for bruk er 
uriktige og kan føre til farer. Følg alltid instruksjonene som følger med 
denne brukerhåndboken. Vi aksepterer intet erstatningsansvar for tap 
eller skade som skyldes feil bruk. Brukeren av utstyret er utelukkende 
ansvarlig for alle risikoer. 
 

6 Sikkerhet 

6.1 Risiko for elektrisk støt 

 FARE 

Kontakt med ledere eller komponenter under elektrisk 
spenning kan vøre dødelig. 
Følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å unngå fare for 
elektrisk støt: 
• For å unngå fare for skade på utstyret, må du bare bruke 

strømadapteren som fulgte med utstyret. 
• Ikke bruk utstyret hvis strømadapteren, strømkabelen eller 

kontakten er skadet. 
• Kabinettet til vekselstrømadapteren må ikke åpnes. 

Det er fare for elektrisk støt hvis du berører kontakter eller 
tilkoblinger under elektrisk spenning eller hvis du endrer 
den elektriske eller mekaniske konstruksjonen. 

• Beskytt utstyret mot fuktighet og fuktighet, og hold det fritt 
for støv. Koble fra vekselstrømadapteren omgående i 
tilfelle det kommer i kontakt med fuktighet. 

 

• Koble fra vekselstrømadapteren hvis det oppstår feil under 

tordenstormer og når du rengjør utstyrt. 

• Beskytt kabelen mot kontakt med varme overflater eller andre farekilder, 

og ikke la den bli klemt. 

 

6.2 Bruk av batterier (vanlig eller oppladbar) 

 FORSIKTIG 
Unnlatelse av å bruke batterier i henhold til instruksjonene kan være farlig. 
• Bruk alltid batterier (vanlige eller oppladbare) av samme type. 
• Sørg for at batteriene er satt inn med riktig polaritet. Hvis batteriene 

settes inn med feil polaritet, kan dette føre til skade på batteriene og 
utstyret. 

• På grunn av eksplosjonsfaren må batterier aldri kastes i brann. 
• La aldri batteriterminaler, tilsiktet eller utilsiktet, komme i kontakt med 

hverandre eller med metallobjekter. Denne kan forårsake overoppheting, 
brann eller eksplosjon. 

• Hold batterier utenfor rekkevidde for barn. Kontakt en lege umiddelbart 
hvis batteriene svelges. 

• Væske som lekker fra batteriene kan føre til varig skade på utstyret. På 
grunn av korrosjonsrisiko, vær forsiktig når du håndterer skadde eller 
lekkende batterier. Bruk vernehansker. 

• Fjern batteriene hvis utstyret ikke skal bli brukt i over lenger tid. 
• Ingen nakne flammekilder, slik som tente lys, skal plasseres på apparatet 
• Vær særlig oppmerksom på de miljømessige aspektene ved 

batteriavhending. 
• Apparatet skal ikke utsettes for snubling eller sprut og ingen gjenstander 

som er fylt med væsker, som vaser, skal plasseres på apparatet. 
• Feil plassering av batteriet kan utføre en eksplosjonsfare. Det skal bare 

erstattes med samme eller tilsvarende type. 
• For å unngå skade må dette apparatet være godt festet til gulvet/veggen 

i henhold til installasjonsinstruksjonene. 
• Batterier må ikke utsettes for overdreven varme slik som sollys, ild eller 

lignende. 
• Vekselstrømadapteren brukes som frakoblingsenhet. Frakoblingsenheten 

skal være lett å betjene. 

 

6.3 Generelle regler for sikker bruk 
For å sikre sikker bruk av utstyret, må du alltid følge disse 

sikkerhetsinstruksjonene: 

– Utstyret må alltid monteres av en voksen. 

Små deler må holdes utenfor barns rekkevidde under montering. 

– Ikke la barn leke med utstyret eller deler av utstyret. 

– Sørg for at babytelefonen og strømkabelen alltid er utenfor babyens 

rekkevidde. 

– Babytelefonen skal aldri dekkes til med et håndkle, teppe osv. 

– Defekte komponenter må alltid erstattes med originale reservedeler, 

ettersom andre komponenter kanskje ikke vil oppfylle 

sikkerhetsstandardene. 

– Slå av babytelefonen din hver gang du bli bedt om det av et/en skilt, 

plakat eller annen melding. Utstyr som brukes i sykehus og andre 

helsefasiliteter kan være sensitive overfor høyfrekvente signaler fra 

eksterne kilder. 

7 Drift 

Babytelefonen består av to enheter: én for foreldrene og ett for barnet. De er 

koblet til via en trådløs forbindelse i samsvar med den 2,4 GHz FHSS-standarden. 
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Takket være denne digitale teknologien er dette utstyret beskyttet mot 

avlytting og immun mot interferens fra annet utstyr. Babyenheten 

begynner å overføre så snart mikrofonen plukker opp en lyd. Lyden 

reproduseres av foreldreenheten. Mikrofonsensitiviteten kan justeres av 

brukeren (se "10.12 Stemmeaktivert overføring (VOX)"). 

 

 

Babytelefonen kan aldri erstatte ekte voksentilsyn; 

det er kun en støttefunksjon. 

 

7.1 Babyenhetens komponenter 

Se figur  på den utbrettbare siden. 

1. På/av-pære 
2. Nattlyspære 
3. Infrarød pære for 

nattsyn 
4. På/av-bryter 
5. Lense 
6. Mikrofon 
7. Hulrom for 

veggmontering 

8. Lyssensor 
9. Pareknapp 
10. Høyttaler 
11. Kobling for 

vekselstrømsadapter 
12. Romtemperatursensor 

 

7.2 Foreldreenhetens komponenter 

Se figur  på den utbrettbare siden. 

13. Volumpære 
14. Mikrofon 
15. Øk volum / opp. 
16. Reduser volum / ned 
17. Reduser lysstyrke / 

Forrige menyelement 
18. Øk lysstyrke / Neste 

menyelement 
19. 4,3" fargedisplay 
20. Koblingspære 

21. På/av-pære 

22. Menu-knapp  

23. Trykk for å snakke-knapp  
24. På/Av-knapp  
25. Stand 
26. Høyttaler 
27. Kobling for 

vekselstrømsadapter 
28. Batterideksel med skrue 

 

7.3 Displaybeskrivelse 

 

Utenfor område eller ingen forbindelse 

 

Volumikon 

 

Melodiikon 

 

8 Innledende bruk 

8.1 Pakkeinnhold 
Utstyret leveres som standard med følgende gjenstander: 

- 1 babyenhet 

- 1 foreldreenhet 

- 2 vekselstrømsadaptere 

1 brukerguide 

- 1 oppladbar litium-ionbatteripakke 

 

8.2 Montere batterier i babyenheten (KS-4248) 

 

• Du kan bruke babyenheten med 4 AAA-celler 

(LR03; vi anbefaler alkaliske celler eller den 

inkluderte vekselstrømsadapteren. 

• Babyenheten kan ikke lade opp batterier. 

• Det anbefales å alltid la batteriene være i 

enheten, selv om du bruker 

vekselstrømsadapteren. Enheten vil 

automatisk bytte til batteristrøm ved et 

strømbrudd. 

 

– Drei skruen på dekselet til 
batterirommet på 
baksiden av babyenheten 
90° mot kokken og fjern 
dekselet. 

 

 

 

Ikke drei skruen forbi "OPEN"-punktet (åpen). 

 

–  Sett inn fire alkaliske 

AAA-celler (LR03) i 

batterirommet. Sørg for at 

polariteten er riktig. 

– Lukk batterirommet. 

 

 

 

Aldri bland brukte celler med nye celler. 

 

8.3 Koble babyenheten til stikkontakten 

Sett inn det lille støpselet på 

strømadapteren i stikkontakten 

på babyenheten  og koble 

vekselstrømsadapteren til en 

stikkontakt (100~240 V - 50/60 

Hz) 
 

 

 FORSIKTIG 

• Strømkontakten må være innen rekkevidde, slik at du raskt kan trekke 
ut strømledningen i en nødsituasjon. 

• Bruk bare den medfølgende vekselstrømsadapteren (5,9V DC / 800 
mA). 

 

8.4 Montere den oppladbare batteripakken i foreldreenheten 

Se figur  på den utbrettbare siden. 

 FORSIKTIG 

• Bruk bare den medfølgende litium-ionbatteripakken i 
foreldreenheten. 

– Drei stativet  oppover. 

– Drei skruen på dekselet til batterirommet på baksiden av 

foreldreenheten og fjern dekselet. 

 

– Plasser li-ion batteripakken i batterirommet. 

Sørg for at batterikontaktene gjør kommer i kontakt med ladekontakten 

som vist. 

– Lukk batterirommet forsiktig og roter belteklemmen nedover igjen. 

 

8.5 Koble foreldre til stikkontakten 
– Sett inn det lille støpselet på strømadapteren i stikkontakten  og koble 

vekselstrømsadapteren til en stikkontakt (100~240 V - 50/60 Hz). 

 

 

Det tar omtrent 10 timer å lade batteriene fullstendig. 

 

9 Montere Babyviewer 

9.1 Finjustering 
• Plasser kameraet på et praktisk sted, pek kameralensen mot 

observasjonsområdet. 
• Juster vinkelen ved å rotere kameraet. 

90° MAKS 

ÅPEN 
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 FORSIKTIG 

Ikke plasser kameraet og ledningene innen babyens rekkevidde!  
Fest kameraet minst 1 meter fra babyen. 

 

10 Drift og bruk 

10.1 Hvordan å slå babyenheten og foreldreenheten på og av 

– Trykk og hold inne på/av knappen  til bryteren på  er aktivert. 

– Skyv på/av-bryteren  opp tik bryteren på babyenheten. 

På/av-pæren  er aktivert. 

 

Foreldreenheten vil prøve å etablere en forbindelse med 

babyenheten. Hvis bildet som blir tatt fra kameraet vises, 

har en forbindelse blitt opprettet. 

– Trykk på/av-knappen  for å slå av foreldreenheten (trykk og hold 

til displayet blir tomt). 

– Skyv på/av-bryteren  ned for å slå babyenheten av. 

 

10.2 Kontrollere forbindelsen mellom foreldre- og babyenheten 

Du må alltid kontrollere den trådløse forbindelsen når du bruker 

babytelefonen for første gang. 

– Sett foreldreenheten i samme rom som babyenheten, separert med 

minst to meter. 

– Slå på begge enheter. Foreldreenheten vil prøve å etablere en 

forbindelse med babyenheten. 

– Skjermbildet for foreldreenheten viser bildet som ble tatt fra 

babyenheten etter at forbindelsen er opprettet (skjermmodus). 

– Lyder som plukkes opp av telefonen  produseres av 

foreldreenheten. 

– Volumet på lyden som reproduseres indikeres med volumpæren  

øverst på foreldreenheten. 

Jo høyere volumet er, desto flere lyspærer er på. 

– Hvis ingen forbindelse er opprettet, blir "OUT OF RANGE" (UTENFOR 

OMRÅDE) vist. 

 

10.3 Utenfor rekkevidde-indikasjon 

Maksimumsintervallet mellom foreldre- og babyenheten er 300 meter i 

et åpent område. Ulike faktorer, som murstein og gipsvegger, vil 

redusere rekkevidden. Dessuten vil armert betonggulv påvirke 

rekkevidden enormt. 

I en bolig er det normale driftsområdet opptil 50 meter og 2 etasjer. 

– Hvis forbindelsen blir avbrutt, blir "OUT OF RANGE" (UTENFOR 

OMRÅDE) vist. 

– Reduser avstanden mellom foreldre- og babyenheter til en ny 

forbindelse er etablert. 

10.4 Stille inn reproduksjonsvolumet til foreldreenheten 

Det er 5 volumnivåer. 

– Trykk på knappen  for å øke volumet. 

– Trykk på knappen  for å redusere volumet. 

10.5 Stille inn lysstyrken for foreldreenheten 

Det er 5 lysstyrkenivåer. Når displayet er på: 

– Trykk på knappen  for å øke lysstyrken. 

– Trykk på knappen  for å redusere lysstyrken. 

 

10.6 Temperaturindikasjonn 

Når displayet er på, vises babyens romtemperatur øverst i høyre hjørne. 

 

10.7 Temperaturvarsel 

Du kan stille inn et høyt/lavt temperatursignal. Enheten vil produsere en 

pipetone når temperaturen går utover det forhåndsinnstilte området. 

– Trykk på menu-knappen  for å gå inn i hovedmenyen. 

 Bruk pilknappene for å utheve elementer, og bruk menu-knappen   for 

å bekrefte valget ditt. Bruk på/av-knappen for å gå ett trinn tilbake. 

– Gå inn i temperaturmenyen for å slå varselfunksjoenn på eller av. 

– Bruk piltastene for å stille inn laveste temperatur mellom 5 °C og 24 °C 

– Bruk deretter piltastene for å stille inn høyeste temperatur mellom 25°C og 

40°C 

 

10.8 Zoom-funksjon 

Foreldreenheten har en digital visningsfunksjon med X2 zoom. 

– Når foreldreenheten er i visningsmodusen X1, trykk og hold inne 

opp-knappen  i 2 sekunder, 

– Live-visningsområdet endres umiddelbart til X2-zoommodus. 

– Trykk og hold inne ned-knappen  for å gå tilbake til X1-zoom. 

 

10.9 Snakke med babyen din 

Du kan bruke foreldreenheten til å snakke med babyen din. 

 

La babyen din venne seg til snakkefunksjonen før du bruker den 

i praksis. 

 

– Trykk på Talk-knappen (Snakk)  og hold den inne. 

– Hold foreldrenheten vertikal med mikrofonen ca. 10 cm fra munnen, og snakk 

inn i mikrofonen. 

– Slipp knappen  når du er ferdig med å snakke. 

 

10.10 Spille en vuggesang 

Det er 5 forhåndsprogrammerte vuggesanger som du kan spille på babyenheten. 

– Gå til hovedmenyen med menu-knappen  og gå inn i vuggesangmenyen. 

Du kan slå vuggesangen på eller av i denne menyen. 

– For å velge en annen vuggesang, gå inn i sangmenyen og velg blant de fem 

vuggesangene med menu-knappen . 

10.11 Hvordan å slå nattlyset på og av 

– Gå til hovedmenyen med menu-knappen  og gå inn i nattlysmenyen. Du 

kan slå nattlyset på eller av i denne menyen. 

 

10.12 Stemmeaktivert overføring (VOX) 

Du kan sette babyviseren i VOX-modus om natten og 

for å spare energi. 

I VOX-modus vil displayet bli aktivert så snart mikrofonen til babyenheten tar 

opp lyd. Du kan stille inn sensitivitet for lydoppdagelse (VOX) for babytelefonen. 

Hvis sensitiviteten er satt til høyt, vil babyenheten plukke opp svakere lyder. 

– Trykk på menu-knappen  for å gå inn i hovedmenyen. Bruk 

pilknappene for å utheve elementer, og bruk menu-knappen  for 

å bekrefte valget 
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ditt. Bruk på/av-knappen for å gå ett trinn tilbake. 

– Gå inn i VOX-menyen for å slå VOX-menyen på eller av. 
– Gå inn i undermenyen for sensitiviteten for å stille inn sensitiviteten 

til VOX-funksjonen til lavt, medium eller høyt. 
– Gå inn i undermenyen for søvn, for å stille inn sovetiden til 10, 30, 60 

eller 90 sekunder. Skjermen vil automatisk gå inn i VOX-modus etter 
den valgte tidsperioden. 

 

10.13 Nattsyn 

Kameraet har 6 lysdioder med høy intensitet for å plukke opp klare bilder 

i mørket. 

Når den innebygde lyssensoren  måler det omgivende lysnivået som 

lavt, vil lysdiodene bli aktivert automatisk. 

 

Bildet endres automatisk til svart-hvitt-modus under 

nattesynmodus. 

 

10.14 Registrere foreldreenheten med babyenheten eller registrere et 

nytt kamera. 

Opptil 4 enheter kan registreres til én foreldreenhet. 

For å registrere babyenheten, eller registrere en ny babyenhet, følg 

prosedyren nedenfor: 

– Trykk på menu-knappen  for å gå inn i hovedmenyen. 

Bruk pilknappene for å utheve elementer, og bruk menu-knappen 

 for å bekrefte valget ditt. Bruk på/av-knappen for å gå ett 

trinn tilbake. 

– Velg kameraet med retingstastene for opp  og ned  

Trykk på høyre  for å gå inn i undermenyen for paring. 

- Uthev "pare" og trykk på menu-knappen  for å starte 

paring. 

Slå babyenheten PÅ. Trykk på paringsknappen  én gang (på 

baksiden av kameraet). 

– Hvis registreringen er fullført, vil kameravideoen vises på 

LCD-skjermen og gå tilbake til normal modus. Babyenheten vil 

også gå tilbake til normal modus. 

– Hvis registreringstiden er utløpt eller registreringen mislykkes, 

vises "Uten rekkevidde" på LCD-skjermen. 

MERK: Hvis en bestemt kanal allerede har blitt registrert kan du 

overskrive den gamle registreringen ved å registrere kanalen igjen. 

10.15 Velge kameraet 

Når mer enn 1 kamera er registrert. 

– Gå inn i kameramenyen. Kameranumrene vises. 

– Velg kameraet med retingstastene for opp  og ned  

Velg et kamera ved å trykke på menu-knappen . 

10.16 Innstillingsmeny 

– Gå til hovedmenyen med menu-knappen  og gå inn i 

innstillingsmenyen. Du kan endre flere innstillinger i denne 

menyen. 

– Angi ønsket språk. 

– Angi temperaturenheten til Fahrenheit eller Celsius. 

– Angi bruksfrekvensen til 50 eller 60 Hertz, avhengig av regionen 

din. 

10.17 Panorer eller vipp (bare for KS-4249) 

– Trykk og hold inne menu-knappen til piler vises på skjermen. 

– Du kan nå panorere og vippe kameraene med pilknapper. 

– Hvis du ikke trykker på pilknappene i 30 sekunder, vil pilene 

forsvinne fra skjermen og kontrollene gå tilbake til normalt. 

11 Rengjøring og vedlikehold 

Denne delen inneholder viktige instruksjoner for rengjøring og 
vedlikehold av utstyret. 
Følg disse instruksjonene for å sikre problemfri bruk og unngå skade på 
utstyret på grunn av feil vedlikehold. 

11.1 Sikkerhetsinstruksjoner 

 FARE 

Risiko for dødelig skade grunnet elektrisk støt! 

• Slår av og trekk ut strømledningen fra stikkontakten før du rengjør 

enheten. 

 

 FORSIKTIG 

Risiko grunnet lekkende batterivæske 

Væske fra lekkende batterier (vanlig eller oppladbar) kan forårsake skader 

(hudirritasjon) eller skade på utstyret.  

Bruk vernehansker. 

 

 FORSIKTIG 

• Ikke bruk rengjøringsprodukter eller løsemidler. De kan skade esken 

eller sive inn i utstyret og forårsake permanent skade. 

 

11.2 Rengjøring 

– Rengjør utstyret med en myk, litt fuktig klut. 

– Rengjør skitne kontakter og kontakter med en myk børste. 

– Rengjør batterikontaktene og batterirommet med en tørr, lofri klut. 

– Hvis utstyret blir vått, slå av det og ta ut batteriene umiddelbart. Tørk av 

batterirommet tørt med en myk klut for å minimere potensiell 

vannskade. La batterirommet stå åpent til det er helt tørt. Ikke bruk 

utstyret før det er helt tørt. 

 

11.3 Vedlikehold 

– Kontroller batteriene (vanlige eller oppladbare) i utstyret regelmessig og 

bytt dem om nødvendig. 

– Kontroller koblingene og kablene for defekter. 

 

 FORSIKTIG 

• Hvis du mistenker at utstyret er skadet, må du en ekspert til å sjekke 

det før du bruker det igjen. 

 

12 Feilsøking 

Denne delen gir viktige instruksjoner for å oppdage og løse problemer. 

Følg disse instruksjonene for å unngå farer og skade. 

 

12.1 Sikkerhetsinstruksjoner 

 FARE 

Risiko for dødelig skade grunnet elektrisk støt! 

• Koble fra strømkabelen før du prøver å korrigere et problem. 

 

 FORSIKTIG 

Fare for fare på grunn av uriktig reparasjon 

Uriktige reparasjoner kan utsette brukere for alvorlige farer og forårsake 

skade på utstyret. 

• Prøv aldri å modifisere eller reparere utstyret. 

• Få alltid en spesialist eller serviceverkstedet til å reparere utstyr eller 

kabler. 

• Hvis du mistenker at utstyret er skadet (for eksempel hvis det har falt 

på gulvet), må det kontrolleres av en spesialist før du bruker det igjen. 

 

12.2 Årsaker og løsninger til/på problemer 

Følgende tabell skal hjelpe deg med å oppdage og løse mindre problemer. 
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Babyviewer - KS-4248 KS-4249                   

 

Problem 
Mulig 
årsak 

Løsning 

Den oppladbare 
batteripakken til 
foreldreenheten 
lades ikke opp 

Støpselet til 
ladestasjonen er ikke 
plugget inn 

Koble til støpsel 

Skitne kontakter Rengjør batteriterminalene og 
kontaktene til ladestasjonene 
med en fuktig klut. 

Den oppladbare 
batteripakken er 
defekt 

Erstatt batteripakken 

Foreldreenheten 
slår seg ikke på 
(skjermen forblir 
sort) 

Den oppladbare 
batteripakken lades 
ikke opp 

Lad batteripakken 

Utstyret 
defekt 

Kontakt kundeservice 

"Utenfor 
rekkevidde"-ikonet 
vises på skjermen 
til foreldreenheten 

Babyenhet ikke slått 
på 

Slå på babyenheten 

 Foreldreenheten og 
babyenheten er for 
langt fra hverandre 

Reduser avstanden mellom 
foreldre- og babyenheten 

Foreldreenheten er 
ikke registret med 
babyenheten 

Registrer foreldreenheten med 
babyenheten (se "10.14 
Registrere foreldreenheten 
med babyenheten eller 
registrere et nytt kamera." 

Feil kamera er valgt. Se "10.15 Velge kameraet" 

Foreldreenheten 
reproduserer ikke 
lyder som plukkes 
opp av 
babyenheten 

Voluminnstillingen til 
babyenheten kan 
være for høy 

Øk voluminnstillingen til 
foreldreenheten 

Mikrofonsensitiviteten 
til babyenheten kan 
være satt for lavt. 

Kontroller VOX-sensitiviteten 
og voluminnstillingen til 
foreldreenheten og øk den 
hvis det er nødvendig. 

Begrenset 
rekkevidde og 
interferens under 
overføring 

Rekkevidden til 
utstyret er avhengig 
av omgivelsene. 
Stålstrukturer og 
betongvegger kan 
påvirke overføring. 

Unngå hindringer så mye som 
mulig. 

Utstyret gir en 
høy fløytelyd 

Foreldreenheten og 
babyenheten er for 
nær fra hverandre 

Øk avstanden med minst 2 
meter 

 

13 Lagrings- og avhendingsinstruksjoner 

 

Vi anbefaler at du beholder esken og pakkematerialet slik at du 

kan bruke dem til å transportere utstyret i fremtiden hvis det 

blir nødvendig. 

 

13.1 Lagring 

Fjern batteriene (vanlige eller oppladbare) fra foreldreenheten og 

babyenheten. 

Oppbevar utstyret på et tørt sted. 

13.2 Avfallsavhending for pakkemateriale 

 

Pakningsmaterialene er miljøvennlige materialer som kan 

gis til din lokale avfallsinnsamler for gjenvinning. 

 

13.3 Avfallsavhending (miljøvern) 

 

Avhend utstyret i henhold til bestemmelsene i europeisk 

direktiv 2002/96/EF, kassering av elektriske og 

elektroniske produkter (WEEE), om kassert elektrisk og 

elektronisk utstyr. Kontakt din kommunale avfallsavdeling 

for informasjon. 

Kast batteriene (vanlige eller oppladbare) på en miljøvennlig måte i henhold til 

lokale bestemmelser. 

 

14 EF-samsvarserklæring 

Tristar Europe erklærer herved at radioutstyretype KS-4248/KS-4249 er i 

samsvar med direktiv 2014/53 / EU. 

 

Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende 

nettadresse: 

 

http://www.tristar.eu/tristar_group/download_center 

 

15 Tristar-garanti 

15.1 Garantiperiode 

Tristar-enheter har en 24-måneders garantiperiode. Garantiperioden starter 

på kjøpsdatoen for den nye enheten. Det er ingen garanti for standard eller 

oppladbare batterier (AA/AAA-type). Forbruk eller feil som forårsaker 

ubetydelig påvirkning av driften eller verdien av utstyret, er ikke dekket. 

Garantien må bevises ved å vise den originale eller en kopi av kvitteringen, 

hvor kjøpsdatoen og enhetsmodellen er angitt. 

 

15.2 Garantiutelukkelser 

Skader eller feil som skyldes feil behandling eller bruk og skade som følge av 

bruk av ikke-originale deler eller tilbehør, dekkes ikke av garantien. Garantien 

dekker ikke skader forårsaket av utvendige faktorer, for eksempel lyn, vann og 

brann, eller skader som oppstår under transport. Ingen garanti kan påberopes 

dersom serienummeret på enhetene er endret, fjernet eller gjort uleselig. 

Eventuelle garantikrav vil være ugyldige dersom enheten er reparert, endret 

eller modifisert av kjøperen. 

 

15.3 Retningslinjer om LCD-defekter 

Til tross for de høyest mulige standarder, kan den intrikate produksjonen av 

LCD-skjermer (LCD) fremdeles gi små visuelle feil. Det vil imidlertid bli gitt 

garantireparasjon av din Babyviewer LCD-skjerm hvis det er: 

– 3 lyse prikker eller 5 mørke prikker eller 8 lyse og/eller mørke prikker 

totalt; eller 

– 2 tilstøtende lyse prikker eller 2 tilstøtende mørke prikker eller 

– 3 lyse og/eller mørke prikker innenfor et område med 15 mm 

diameter 

Disse garantibetingelsene for TFT LCD-skjermer tilbys av LCD-produsentene. 

Derfor vil produktet, etter eget valg, bli reparert eller erstattet. 

 

Merk deg: En lys prikk er en hvit piksel eller en delpiksel som alltid er på. 

En mørk prikk er en svart piksel eller delpiksel som alltid er av. 
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