babyCamTM
Vali paigaldamiseks sobiv koht
Paigalda beebimonitor sellisesse kohta, mis tagab lapsest parima ülevaate.
 Turvaistmes, milles laps istub näoga sõidusuunas, paigalda beebimonitor
esiistme peatoe tagumisele küljele, monitor reisija suunas.
 Turvaistmes, milles laps istub seljaga sõidusuunas, paigalda beebimonitor
lapse istme peatoe esiküljele, monitor reisija suunas.
 Juhul kui istmel puudub peatugi, paigalda beebimonitor lähima peatoe külge
ja suuna monitor lapse poole.
 Juhul kui autos puudub beebimonitori kinnitamiseks sobiv koht, kasuta
lisaseadmena müügil olevat kinnitust.

Beebimonitori kinnitamine istme peatoe külge
1. Tõstge peatuge nii palju üles, et monitori kinnitamiseks oleks piisavalt ruumi;
2. Paigaldage kummist kinnitus peatoe posti ümber ①;
NB! Tootega on kaasas kaks erisuuruses kummist kinnitust. Kasutage kinnitust,
mis sobib peatoe posti mõõtudega kõige paremini.

AA patareide sisestamine tootesse
Beebimonitor töötab kahe AA patareiga (pole tootega kaasas). Kasutage NiMH või
liitium patareisid.
1. Akukaane eemaldamiseks vajutage akukaanele ① ja tõmmake kaas monitori
objektiivist eemale;

2. Sisestage kaks AA patareid, jälgides nende polaarsust. Punane LED tuli läheb
korraks tööle ja beebimonitor lülitub sisse, vähese akukasutuse režiimis;
3. Akukaane tagasi panemiseks joonda akukaas monitori objektiiviga ja lükka kaas
tagasi oma kohale.
Beebimonitori käima panemine
Pärast patareide sisestamist lülitub monitor automaatselt sisse. Beebimonitor on
nüüd vähese akukasutuse režiimis ja jääb tööle kuni patareid tühjaks saavad. See
režiim on energiasäästlik ja lubab monitoril olla ühenduses ühilduva
navigatsiooniseadmega. Beebimonitor on mõeldud selles režiimis töötamiseks,
seetõttu ei saa te seda manuaalselt sisse-ja välja lülitada.
Pikendatud kinnituse (lisaseade) kasutamine
Pikendatud kinnitus annab võimaluse kinnitada beebimonitor sellise peatoe
külge, mis ripub üle seljatoe tagumise osa. Lisakinnituste valiku nägemiseks ja
toodete ostmiseks mine veebilehele:
garmin.com/babycam.
Pikendatud kinnituse paigaldaminne peatoe külge
Enne peatoe külge paigaldamist tuleks pikendatud kinnitus kokku pannna.
1. Paigaldage kinnituse ühendus ① poldi külge ②.
Joondage kinnituse ühendus nagu on näidatud järgneval pildil;

3. Paigaldage beebimonitori kinnitusalus ②ümber kummist kinnituse.

Paigaldage kinnitusalus peatoe lähedale nii, et peatugi kaamera vaadet ei
blokeeriks;
4. Kinnitage polt ③ ja pöörake hooba päripäeva suunas ④ kuni polt on tugevalt
kinnitatud.
NB! Suurema mõõduga peatoe postide korral on tarvis kinnitusaluse
paigaldamiseks hooba lõdvendada.
Kinnitusalus ei tohiks peatoe posti küljes liikuda, juhul kui see liigub, kasutage
teise suurusega kummist kinnitusalust;
5. Liigutage peatuge allapoole kuni beebimonitor on soovitud kõrgusel.
Tähelepanu: pärast monitori paigaldamist peab peatugi istme külge lukustama.
Kui peatugi ei lukustu istme külge, siis valige monitori paigaldamiseks uus
peatugi.

Beebimonitori vaatevälja muutmine kinnitusalust kasutades
Parima kaameranurga tagamiseks muutke beebimonitori kinnitusalust kasutades
selle vaatevälja, vaate nägemiseks kasutage paigaldamisel ühilduvat
navigatsiooniseadet.
 Monitori paremale või vasakule suunamiseks keerake hooba päripäeva, et
polti lõdvendada① ning seejärel keerake monitor soovitus suunas.

 Monitori orientatsiooni muutmiseks lõdvendage keermestatud rõngast ②
pöörates seda päripäeva suunas kuni saavutate soovitud vaate.
 Monitori üles või alla suunamiseks lõdvendage kruvi ③ pöörates seda
päripäeva suunas ja muutke monitori suunda.
Pärast soovitud vaate saavutamist tehke kindlaks, et hoob, keermestatud rõngas
ja kruvi oleksid tugevalt kinni keeratud.

2. Asetage keermestatud rõngas ③ baaskinnituse külge ja keerake seda
päripäeva suunas kuni see on tugevalt ühendatud;
3. Lisage pikenduskinnitus ④ baaskinnituse külge, seejärel kinnitage hoob ⑤.
Beebimonitori paigaldamine ülerippuva peatoe külge
Enne monitori paigaldamist pange kokku lisakinnitus.
1. Tõstge peatuge nii palju üles, et peatoe postide peal oleks piisavalt ruumi;
2. Paigaldage üks kummist kinnitus ① peatoe posti külge;
NB! Tootega on kaasas kaks erisuuruses kummist kinnitust. Kasutage kinnitust,
mis sobib peatoe posti mõõtudega kõige paremini.

3. Paigaldage beebimonitori kinnitusalus ②ümber kummist kinnituse;

4. Kinnitage polt ③ ja pöörake hoooba ④ päripäeva suunas kuni kinnitusalus on
tugevalt kinni.
Kinnitusalus ei tohiks peatoe posti küljes liikuda, juhul kui see liigub, kasutage
teise suurusega kummist kinnitusalust;
NB: Lisakinnituse orientatsiooni muutmiseks kasutage posti küljes olevat
kinnitusaluse hooba.
5. Kinnitage monitor pikendatud lisakinnituse külge ⑤ ning ühenduse
tugevdamiseks kasutage hooba⑥.;

6. Liigutage peatuge allapoole kuni beebimonitor on soovitud kõrgusel.
Tähelepanu: pärast monitori paigaldamist peab peatugi istme külge lukustama.
Kui peatugi ei lukustu istme külge, siis valige monitori paigaldamiseks uus peatugi.

Vastuvõtja kaabli ühendamine
Vastuvõttev kaabel on ja beebimonitor tehases ühildatud ning seetõttu toimub
nendevaheline ühendus automaatselt. Beebimonitori saab vastuvõtja kaabliga
manuaalselt ühildada tehniliste probleemide korral või juhul kui lisate uue
beebimonitori.
Tähelepanu: vastuvõtja kaablel sisaldab liiklusandmete vastuvõtjat. Kui teie
navigatsiooniseade sisaldab liiklusandmete tellimust siis liiklusandmete
funktsioon jäkab tööd beebimonitori vastuvõtja kaabli kasutamisel.
Enne vastuvõtja kaabli ühendamist laadige alla navigatsiooniseadme kõige uuem
tarkvarauuendus, vastasel korral ei pruugi naviseade ja kaabel omavahel
ühilduda. Lisainfo naviseadme uuendamiseks leiate selle kasutusjuhendist või
veebiaadressil: garmin.com/express.
babyCam beebimonitoriga on kaasas BC30 vastuvõtja kaabel.
1. Ühendage vastuvõtja kaabli väiksem ots navigatsiooniseadme või selle
kinnitusalusel oleva mini-USB pesaga. Info naviseadme ühendamisest sõiduki
vooluga leiate naviseadme kasutusjuhendist;
2. Ühendage vastuvõtja kaabli teine ots sõidukis oleva vooluallikaga.
babyCam video vaatamine
Enne video nägemist peate tagama, et seadmes oleks olemas vool ning
vastuvõtja kaabel oleks ühendatud ühilduva navigatsiooniseadme ja sõiduki
vooluallikaga.
babyCam video on nähtaval ühilduvas Garmin navigatsiooniseadmes.
1. Valige navigatsiooniseadmes
.
ikoon ilmub, kui vaatlete peamenüüd
või kaarti. Video ilmub navigatsiooniseadme ekraanile mitmeks sekundiks,
tegevusetuse korral pöördub naviseade automaatselt tagasi eelnevale
leheküljele;
2.Valige , manuaalselt eelmisele leheküljele pöördumiseks (valikuline).
Häälkäskluste kasutamine babyCam video vaatamiseks
NB! Funktsioon on saadaval naviseadmetes, mis toetavad häälkäsklusi ning
häälkäsklused on saadaval teie emakeeles.
babyCam video nägemiseks või peitmiseks kasutage häälkäsklusi. See funktsioon
annab võimaluse näha last ilma naviseadme manuaalse käsitlemiseta.
 babyCam video vaatamiseks ükskõik mis ekraanilt öelge Show Video (või fraas
valitud keeles, juhul kui toode sisaldab häälkäsklusi teie emakeeles).
 babyCam video peitmiseks öelge Hide Video (või fraas valitud keeles, juhul kui
toode sisaldab häälkäsklusi teie emakeeles).
Mitme beebimonitori kasutamine
Vastuvõtja kaabliga on võimalik ühendada kuni neli erinevat kaamerat,
sealhulgas beebimonitorid Garmin babyCamTM ja Garmin universaalsed
juhtmevabad tagurdamiskaamerad. Kaameravaate ekraanil saate näha erinevate
kaamerate pilti.
Kui beebimonitoriga tuli kaasa vastuvõtja kaabel, siis on need juba omavahel
ühildatud. Monitori ja kaabilt saab ka manuaalselt ühildada.
Garmin babyCam beebimonitori ja vastuvõtja kaabli ühildamine
1. Tehke kindlaks, et beebimonitoris poleks voolu:
 eemaldage beebimonitorist patareid;
 ühendage monitori voolujuhe sõiduki vooluallikast lahti;
2. Lülitage sisse naviseade, mis on ühendatud vastuvõtja kaabliga;
3. Valige naviseadmest Settings > babyCam > Add New Camera;
4. Järgige erkaanile kuvatavaid juhiseid.
Teise kaamerapildi nägemine
Saate näha erinevaid kaamerapilte, selleks valige kaameravaate ekraanil
.
Kaamerapilt ilmub koos kaamera nimega ekraani ülaosas.

Voolujuhtme (lisaseade) ühendamine seadmega
HOIATUS: enne seadme vooluallikaga ühendamist võtke seadmest välja
mittelaetavad patareid! Termilise või keemilise väljavoolu korral võib seade
põhjustada füüsilise kahju või kahju esemetele.
Voolujuhe annab võimaluse kasutada sõiduki elektrivoolu, seetõttu ei pea te
seadme tööks kasutama patareisid.
Voolujuhtme ostmiseks minge veebilehele:
garmin.com/babycam.
1. Eemaldage seadmest patareid;
2. Ühendage voolujuhtme väiksem ots ① seadme mini-USB pesaga ②;

3. Ühendage voolujuhtme teine ots sõidukis oleva vooluallikaga.
babyCam seaded
babyCam seadeid saate muuuta navigatsiooniseadmes pärast seda kui seadmed
on omavahel ühildatud juhtmevaba ühendust kasutava vastuvõtja kaabliga.
Valige seaded Settings > babyCam ja ühildatud kaamera.
Power Settings: määrake aeg, mille jooksul näete naviseadmes kaamerapilti.
Flip Video: kaamerapildi orientatsiooni muutmine, saate vaadata kaamerapilti
peegelpildis.
Alignment: kuvab babyCam video, et saaksite selle joondada.
Check Seat reminder: käivitab istmekontrolli meeldetuletuse, et te ei unustaks
kaasreisijaid pärast sihtpunkti jõudmist sõidukisse.
Unpair: õhildatud kaamera kustutamine nimekirjast.
Rename: ühildatud kaamera ümber nimetamine.
Videopildi orientatsiooni muutmine ja peegelpildi vaatlemine
Olenevalt kaamera orientatsioonist, võib kaamerapilt ilmuga tagurpidi või
peegelpildina tegelikust vaatest. Seetõttu saate kaamerapilti korrigeerida.
1. Valige seaded Settings > babyCam;
2. Valige nimekirjast kaamera;
3. Valige videopildi orientatsioon muutmiseks Flip Video.
Istmekontrolli meeldetuletus
Istmekontrolli meeldetuletus annab tooniga märku, et teeksite enne autost
lahkumist kindlaks, et autosse poleks jäänud ühtegi teist reisijat. Kui kasutasite
autosõidu ajal babyCam beebimonitori videot, siis ilmub ekraanile kaamera hetke
ülevaade.
Seadme puhastamine
Tähelepanu: Ärge kasutage beebimonitori kaameraläätse puhastamiseks kuiva
puhastuslappi, sest see võib läätse kahjustada.
Tähelepanu: vältige keemilisi puhastuslahuseid, mis võivad seadme plastikosi
kahjustada.
1. Puhastage kaamera välist kesta ja läätse pehme puhastuslapiga, mis on õrnalt
vee või alkoholiga kastetud;
2. Kuivatage valine kest kuiva puhastuslapiga. Laske kaamera läätsel õhu käes
kuivada.
Tehnilised andmed
Kaamera pinge
Aku tüüp
Kaamera
temperatuurivahemik
Vastuvõtja kaabli
töötemperatuuri vahemik
Vastuvõtja kaabli vool
Vastuvõtja kaabli kaitse
Lisainformatsioon veebilehel

4.75 kuni 5.25 Vdc
Kaks AA patareid (NiMH, alkaline või liitium)
-20oC kuni 70oC
-20oC kuni 70oC
10 kuni 24 V
2 A, 250 V fast-blow
www.garmin.com

Beebimonitori tarkvara uuendamine
Navigatsiooniseadme tarkvara uuendamisel uuendatakse ka teie beebimonitori tarkvara. Beebimonitori tarkvara uuendus toimib läbi juhtmevaba ühenduse, kui
ühendate vastuvõtja kaabli naviseadmega (juhul kui uus tarkvara on saadaval).
1. Uuendage navigatsiooniseadme tarkvara;
Minge veebilehele: garmin.com/express või otsige tarkvara uuenduse kohta käiv info naviseadme kasutusjuhendist.
2. Tehke kindlaks, et beebimonitoris on olemas vool, selleks paigaldage patareid või ühendage seade välise vooluallikaga (NB! Välise vooluallika kasutamisel võtke
patareid seadmest välja!);
3. Ühendage uuendatud tarkvaraga naviseade vastuvõtja kaabliga ning ühendage vastuvõtja kaabel sõiduki vooluallikaga.

