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BEMVINDO(A)…  

a sua nova Babá Eletrônica! 

  

Obrigado por comprar esse produto. Agora você pode ver, escutar seu bebê 

dormindo no quarto ou monitorar seu filho(a) brincando na sala.  

  

Este guia do usuário fornece a maioria das informações que você precisa 

saber sobre este produto. 

  

Recomendamos que você recarregue a unidade dos pais antes de usá-la, 

para que continue funcionando se você a desconectar do carregador para 

levá-la para outro local.  

Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

Leia as instruções de segurança na página 5 antes de instalar o 

equipamento. 

Itens  

1 x Unidade dos pais (monitor) 

1 x Unidade do bebê (câmera)  

2 x Adaptador de energia (carregador) 

Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 
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Visão geral da unidade dos pais (monitor)  

 

 

 

Visão geral da unidade do bebê (câmera) 
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Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

1. Instruções de Segurança 

AVISO 

Esta babá eletrônica é compatível com todos os padrões relevantes em relação aos 

campos eletromagnéticos e, quando manuseado conforme descrito no Guia do 

Usuário, é seguro de usar. Portanto, sempre leia as instruções neste Guia do usuário 

com atenção antes de usar o dispositivo.  

 

• Necessário um adulto para instalar. Mantenha as peças pequenas afastadas das 

crianças durante a montagem.  

 

• Este produto não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com ele.  

 

• Essa babá eletrônica não substitui a supervisão responsável de um adulto.  

 

• Não coloque a unidade ou os cabos no berço do bebê ou ao alcance dos braços  

do bebê (deixar a pelo menos 1 metro de distância).  

 

• Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.  

 

• Não deixe a babá eletrônica perto de água ou de fonte de calor.  

 

• Use apenas os adaptadores de energia fornecidos na caixa.  

 

• Não toque nos contatos do plugue com objetos pontiagudos ou metálicos. 

 

https://tenisbb.com/baba-eletronica
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Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

2. Começando  

2.1 Como ligar a unidade do bebê (câmera)? 
 

 

 

 

Nota: Não há bateria embutida na câmera, ela precisa ser conectada a um carregador durante o funcionamento.  

1. Conecte a pequena porta do adaptador de energia na unidade do bebê e a outra extremidade na tomada.  

2. Um indicador azul acenderá quando a unidade do bebê estiver funcionando. (Exceto no modo de visão 

noturna)  

 

2.2 Como recarregar a unidade dos pais (monitor)? 

 

 

 

É recomendável carregar totalmente a unidade dos pais antes do uso.  

Isso permitirá que a unidade funcione com a bateria no caso de falta de energia.  

 

1.  Conecte a pequena porta do adaptador de energia na unidade dos pais e a outra extremidade na tomada.  

https://tenisbb.com/baba-eletronica
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Nota: Use apenas o adaptador de energia fornecido.  

2. O indicador de carregamento acende, o que significa que a bateria está carregando.  

3. Pressione a tecla liga / desliga para o lado ON para ligar a unidade dos pais.  

  

3. Usando a babá eletrônica 

 3.1  Configurando  

 

Coloque a unidade do bebê em um local conveniente (por exemplo, em uma mesa) e aponte a lente da câmera para a 

área que você deseja monitorar. Ajuste a unidade do bebê até ficar satisfeito com a imagem na unidade dos pais.  

 

 

 

Nota:  Não coloque a unidade do bebê ao alcance do bebê! Se houver interferência na imagem ou no som, tente movê-

las para locais diferentes e verifique se não estão perto de outros equipamentos elétricos.  

 

Sobre Eco:  

Se o monitor permanecer muito próximo da câmera, poderá ocorrer um eco. Em seguida, mantenha-os afastados ou 

ajuste o volume para um nível mais baixo, o ruído desaparecerá.  

 

 3.2  Pareando a câmera (registrando) 

 
O dispositivo já foi pareado. Você não precisa se parear novamente, a menos que a unidade do bebê perca a conexão 

com a unidade dos pais. Aprenda na seção "5.2 Registro da Camera" para obter mais detalhes.  

 

3.3     Modo VOX  

 
Pressione a tecla VOX para ativar o modo VOX. No modo VOX, a tela entra automaticamente no modo de economia de 

energia. Ele será reativado automaticamente quando detectar qualquer som no quarto do bebê. Pressione a tecla VOX 
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novamente para retornar ao modo normal.  

Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

 

 3.4  Músicas  

 

Pressione a tecla de música para reproduzir músicas e tocar canção de ninar através da unidade do bebê; pressione a 

tecla de música novamente para desligá-lo. 

 

 3.5  Função de conversa 

 

Pressione e segure a tecla PTT na unidade dos pais para conversar com seu bebê através do alto-falante da unidade. O 

símbolo será exibido na parte inferior da tela. 

 

 3.6  Ajustando o Volume  

 

Quando o vídeo estiver sendo reproduzido, pressione a tecla Volume - para diminuir o volume; ou Volume + para 

aumentar o volume. A tela mostrará o volume atual por 3 segundos.  

  

4. Monitorando os ícones do monitor 

 

 

1. Indicador de Intensidade do Sinal  

2. Temperatura do quarto do bebê  

3. A canção de ninar está tocando  

4. Função VOX ativada  

5. Alarme ativado  

https://tenisbb.com/baba-eletronica
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6. Indicador de bateria 

7. Função MICROFONE ativada (conversa) 

8. Data e Hora (HH:MM AM/PM DD/MM)  

9. Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

 

5. Opções do Menu  

5.1 Menu Principal  

 

 Pressione a tecla 'OK / Menu' na interface de monitoramento para entrar no menu principal. Contém 6 itens:  

1. Camera  

2. Alarm (Alarme) 

3. Settings (Configurações) 

4. VOX (Modo de economia de energia) 

5. Languages (Idiomas) 

6. System info (Informações do sistema) 

Você pode pressionar a 'Tecla esquerda' ou 'Tecla direita' para ir para o próximo item e pressionar 'Tecla Menu' para 

acessar o submenu que você selecionou. 

Pressione a tecla "Return(Voltar)" para retornar à interface de monitoramento.  

 

5.2 Registrando a Camera (pareamento) 

 

 

https://tenisbb.com/baba-eletronica
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Press ‘OK/Menu’ key to enter registering interface, then click the pair key on the back of baby unit within 10 Secs.  

Pressione a tecla 'OK / Menu' para entrar na interface de registro(pareamento) e clique na tecla de pareamento na parte 

traseira da unidade do bebê por 10 segundos. 

  

5.3  Alarme 

 

 

Pressione a tecla "MICROFONE" para ir para o próximo item e a tecla "para cima / para baixo" para alterar o valor  

 

5.4 Configurações (Settings)  

5.4.1 Data e hora  

 
Existem dois itens neste menu. 

Definir hora / data 

Definir formato  

Pressione a tecla "MICROFONE" para ir para a próxima opção e a tecla "Para cima / Para baixo" para alterar o 

valor.  

 

5.4.2 Unidade de temperatura 

 
Mude a unidade para Celsius ou Fahrenheit  
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5.4.3 Anti tremulação 

 

Você pode ajustar a frequência de 50/60 Hz para se adequar à sua frequência de energia local para função anti 

tremulação.  

 

5.4.4 Iluminação do LCD 

 
Você pode ajustar o brilho da tela e o tempo ativo da luz de fundo do LCD na interface do menu.  

5.5 Modo VOX  

 

5.5.1 Modo do sistema  

 
Este item permite escolher o modo de trabalho entre as seguintes opções: Modo Normal / Modo VOX. 

  

5.5.2 Sensibilidade VOX  

 
Mude a sensibilidade do VOX no nível Baixo / Médio / Alto.  

 

5.6  Idioma (Language)  

 
O menu de configuração de idioma permite que você escolha seu idioma entre os seguintes:  

• English  

• French (Français)  

• Spainish (Español)  

• Portuguese (Português)  

• Italian (Italiano)  

• German (Deutsch)  

• Turkish (Türkçe)  

• Russian (Русский)  

  

5.7  Informações do Sistema  
 

Contém informações do sistema, como versão de hardware, versão de software etc.  
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6. Características técnicas 
 

- Frequência: 2.4GHz Digital 

- Modo de modulação: GFSK 

- Temperatura de operação: -10 a + 45 ° C 

- Umidade de operação: <85% 

- Alcance efetivo máximo: 260m em campo aberto sem obstruções 

(As paredes, janelas, portas e escadas enfraquecerão o sinal.) 

Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 

Monitor 

- LCD: LCD TFT de 3,2 polegadas 

- Resolução: 320 x 240 @ 20fps 

- Bateria: Li-polímero 750mAh 

- Dimensões (L x A x P): 120 x 70 x 17 mm 

- Câmera 

- Sensor: 0.3Mega pix CMOS 

- Iluminação mínima: 0Lux (IR ativado) 

- Alcance da visão noturna: 15 pés (5m) 

- Sensor de luz 

- Sensor de temperatura (tolerância ± 2 graus Celsius) 

- Dimensões (L x A x P): 67 x 106 x 67 mm 

 

Disponível em: https://tenisbb.com/baba-eletronica 
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