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USB ühendus

Temperatuuri
ja niiskuse

sensor

Algseadistamine

Valgussensor

Infrapuna-LED

Kaamera
objektiiv

Mikrofon

LED-
indikaator

Ülevaade seadmest



4

See beebimonitor on mõeldud vaid abistamiseks. See ei asenda
lapsevanema järelvalvet ega tohi sellisel eesmärgil kasutada. Asetage
monitor beebiga ühte ruumi. Ärge kunagi paigaldage monitori beebi
voodi/käru sisse ega külge.
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Seadistamine

Ühendage oma monitor vooluga ning parima ühenduse saavutamiseks
veenduge, et see asub võimalikult lähedal teie juhtmeta ruuterile.
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Seadistamine

Laadige alla ja installeerige rakendus .Philips In.Sight+
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Ühendage monitor läbi rakenduse samasse Wi-Fi võrku,
kus teie telefon on. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine
lõpule viia. monitoril põleb roheline tuli.

Philips In.Sight+

Ühendatud:
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Vaatamine ja kuulamine

Välja
logimine

Rohkemate
monitoride
lisamine

Seadistuste menüü

Videokvaliteet seadmesse

Videokvaliteet monitorist

Liikumise tuvastamine

Heli tuvastamine

Online/offline tuvastamine

Hetketemperatuur monitorist

Hetkeniiskus monitorist

Videokvaliteet/öövaade

Videokvaliteedi
seadistamine (madal) või
(keskmine) peale võib parandada
video taasesitamist kehva
internetiühendusega keskkondades.

seadistamine:

(automaatne): Monitor tuvastab
ise parima seadistuse öövaate jaoks.

(sees/väljas): Öövaate sisse
või välja lülitamine.

(Video quality)
Low Mid

Öövaate (Night vision)

Auto

On/Off
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Monitoride nimekirja
lülitumine

Seadistuste
menüü

Veenduge, et olete oma seadme
ühendanud Wi-Fi või 3G/4G
mobiilsesse võrku. 3G/4G puhul
võivad kaasneda lisatasud teie
mobiilioperaatori poolt.

Vajuta ja räägi

Te saate monitori saata häälsõnumeid.
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Hoiatuste seadistamine

Liikumiste ja helihoiatustega saab monitor teid teavitada muutustest kodus.
Valige sobiv tundlikkuse tase.
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Monitori tarkvara uuendamine

Läbi rakenduse saate ka teateid, kui tarkvara uuendus on
saadaval. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tarkvara uuendada.

Philips In.Sight+
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Monitori jagamine

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et sisestada e-mail. Sisestatud e-mailile
saadetakse kutse. Kutse vastuvõtja peab alla laadima ja paigaldama

rakenduse ja seejärel looma omale konto.
Philips

In.Sight+
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Hoiatuste vaatamine (läbi tellimuse)

Hoiatuste
nimekiri

Videosalves-
tusega liikumiste

hoiatus

Monitori
online/offline

hoiatus

Video-
salves-
tusega
heli-
hoiatus

Puuduta-
ge, et
video-
salvestust
vaadata

Arhiveeritud video
taasesitamine või

taasesitamise katkestamine

Lülitumine
tagasi reaalajas
videole
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Hoiatuste vaatamine (läbi tellimuse)

Kuupäeva järgi hoiatuste vaatamine

1.

2.

3.

Puudutage, et valida kalendrist kuupäev.

Puudutage, et ajariba suurendada või vähendada.

Puudutage, et valida ajapunkt; kui tarvis, lohistage vasakule või
paremale.
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Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Objektiiv

Sensorid

Video

Heli

AC vooluadapter

Sisend:

Väljund:

Ühenduvus:

Rakendused (äpid):

Fookusreþiim:

Vaatamisnurk

Öövaade:

Valgussensor

IR LED

Resolutsioon

Videoformaat:

Sisend:

Võimendi:

Kõlar:

Mudel: Philips HNB050150a (a = E, B, A, U, J, K, C ja X) vooluadapter, millel
on USB väljundid ning erineva riigi pistik (E = Euroopa Liidu pistik , B =
Suurbritannia pistik, A = Austraalia pistik, U = USA pistik, J = jaapani pistik,
K = Korea pistik, C = Hiina pistik, X = eemaldatav pistikuosa)

100-240V ~50/60Hz, 0.35A MAX

5V DC 1.5A

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Platvorm: iOS 6 või hilisem (välja arvatud iPhone 4S,
iPad 2, iPod touch4 või varasemad versioonid), Android 2.3 või hilisem

fikseeritud

(diagonaal): 60 kraadi

IR LED, 4 meetrit

Infrapuna ulatus: 4 meetrit

Läbi Wi-Fi striimingu: 720p (kõrglahutuslik)

H.264

Tundlik monomikrofon

Väljund

0.5W

8 oomi, 0.6W
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