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Aviso: 1.Por favor carregue totalmente o monitor LCD antes da primeira utilização. 

                          2.Por favor ajustar a data e hora para a local antes da operação. 



 

1. O que está incluído: 
 
 

 

1.1: Câmara*1 
1.2: LCD Monitor*1 
1.3: Suporte de Montagem*1 
1.4: Adaptador de energia*2 
 

1.5: Cabo Tipo-C*1 
1.6: Cabo Micro UDB*1 
1.7: Parafusos*1 
1.8: Manual de Instruções*1 

 

 



 

2. Introdução das teclas e interface 
 

1. Lente 

2. Captação de som 
3. Sensor de Luz 
4. Butão de Reiniciar 
5. Para utilização em 
atualizações 
6. Orador 
7. Antena 
8. Sensor de 
Temperatura Digital 
9. Porta Micro UBS 

 

2.1: Luz Indicadora: A luz mostra-se verde durante o trabalho e 

vermelha ao carregar. Após o monitor estiver totalmente 

carregado torna-se verde. 
 

2.2:             Botão Voltar: (1) Em modo de monitorização prima o 

botão para introduzir o volume e configurações de luminosidade. 



 

(2) No menu principal, premir o botão para voltar ao menu 

anterior. 
 

2.3:             Botão Interruptor da Câmara: (1) Pressionar o botão 

para mudar a câmara de uma para a próxima. (Na barra de estado 

irá mostrar  o canal da câmara que está  

a funcionar de momento). (2) Quando a barra de estado 

mostrar         , significa que o monitor está em modo automático. 

Cada imagem da  câmara ficará durante 10s. 

2.4:            Botão de Direção: (1) No modo de monitorização, o botão 

pode controlar o panorama e inclinação da câmara. (2) No menu 

principal, o botão poderá selecionar a direção. 

2.5: Porta de carregamento Tipo-C. 

2.6: (1) Versão Normal:           botão OK: Pressione o botão para 

entrar no menu e confirmar nas definições. (2) Versão ZOOM:           

no modo de monitorização, este botão é para zoom. Nos outros 

menus, é o botão de confirmação. 

2.7:               Botão de Luminosidade e Volume: Premir o botão, o 

monitor irá mostrar ajuste de luminosidade e volume. A tecla para 

cima e para baixo é para ajustar a luminosidade; esquerda e direita 

é para ajustar o volume.  

2.8:           Botão para Falar: Pressione para falar enquanto o áudio 

ao vivo está desligado, pressione novamente para ligar o áudio ao 

vivo enquanto a função falar para.  



 

2.9: Microfone do monitor.              

2.10:                  Botão Deteção de Som (VOX): Pressione para abrir 

deteção de som (na barra de estado aparecerá       ). Pressione 

novamente para desligar a deteção de som (na barra de estado        

desaparecerá). 

 

2.11:                  Botão Ligar/Desligar: Pressionar por algum tempo 

para ligar/desligar a unidade; pressionar brevemente para entrar 

em modo de espera. 

2.12: Antena Externa: colocar a antena para cima, o sinal atingirá 

o melhor estado. 

2.13: Suporte. 

2.14: Orador. 

2.15: Porta de cartão TF (Suporte máximo de cartão TF de 128G. 

Quando inserido pela primeira vez no monitor lembrará para 

formatar, por favor  escolha OK.) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Introdução sobre o Estado: 
 

 
1. Sinal 
2. Estado de Energia da Bateria  
3. Som 
4. Temperatura 
5. Lembrete de Alimentação ativado  
6. Música ativada 
7. Deteção de Som: aparecerá, se ativar a função VOX 
8. Loop de Vídeo em Direto Ativado 
9. Canal de Câmera  
10. Data e Hora 
 

Outros ícones:  

 
 
Pouca Bateria                    Sem Sinal                            Alarme de Som 
 

                      
: Alarme de Temperatura                             : Lembrete de Alimentação 



 

 

4. Ligar a câmara ao monitor 
4.1: Ligar a câmara cerca de 3-5s, a câmara dirá “Ligar o arranque 

do sistema” e começar a funcionar. 

4.2: Premir durante algum tempo o botão de ligar/desligar para 

ligar a unidade. (Dicas: Por favor, certifique-se de que o monitor 

está totalmente carregado antes da ligação quando é utilizado 

pela primeira vez). 

4.3: Após a câmara e o monitor estarem prontos, aguarde cerca de 

10S e a imagem será mostrada no monitor. Poderá então começar 

a utilizar o monitor do bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Adicionar uma nova câmara 
 

5.1: Entre no menu principal e escolha a câmara         )    escolha o 

canal          )     prima botão OK para começar a correspondência 

(Fig. 2)       Ligado. 

5.2: Se não for possível adicionar a câmara com sucesso, por favor 

verificar se a câmara está carregada. Se a câmara já foi carregada, 

por favor reinicie a câmara e certifique-se de que o monitor e a 

distância da câmara esteja dentro de 2 metros e adicionar a 

câmara novamente de acordo com o passo 5.1. 

5.3: Se for necessário ligar mais de uma câmara, consultar os 

passos acima. 

 



 

 
 
 
 

6.Definição do Temporizador de Alimentação 
 

6.1: Entrar no menu para configurar o temporizador de 

alimentação (          )-- para cima e para baixo para selecionar o 

tempo; esquerda e direita escolher uma só vez/ repetir / ligar ou 

desligar o relógio. (pode escolher de uma só vez ou repetir) 

 

6.2: Se não necessita da função de temporizador de alimentação 

por favor desligue o relógio. 
 



 

 
 

 

7. Deteção de Som 
 

7.1: Prima o botão OK para entrar no menu principal e escolha 

Deteção de som (             ). Existem baixo/médio/alto/opcional. 

7.2: Premir o botão VOX no topo pata ligar e premir novamente 

para desligar. (Ou pode desligar nas definições.) 



 

7.3: Quando a câmara deteta o intervalo DB sobre as 

configurações, o ecrã LCD ilumina-se e mostra o ícone         no meio 

do ecrã. Haverá um som de alarme como "di di" por volta de 30S, 

se a câmara continuar o som detetado sobre as definições, enviará 

um som de alarme continuamente. Premir qualquer botão no 

monitor para parar o alarme sonoro. E premir o botão VOX pode 

desligar a função de alarme sonoro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dicas: 1. Definir a sensibilidade para a detecção de som. 

                                 2. Baixo: o limiar do alarme é um grito de choro.                  
 3. Médio: o limiar do alarme é uma voz alta. 

  4. Alto: o limiar do alarme é uma voz normal. 



 

 
 

8. Alarme de Deteção de Temperatura 
 

8.1: Entrar no menu principal para escolher Temp. (       ), poderá 

ligar/desligar o alarme de temperatura.  

8.2: A definição do alarme de temperatura pode ser (° C) ou (°F) de 

acordo com a utilização real. 

8.3: A temperatura predefinida é de 18-30°C. Uma vez que a 

temperatura for mais baixa ou mais alta do que este intervalo, 

enviará alarme. (Ref. à fig. 5) 

8.4: Quando o alarme de temperatura for disparado, o monitor 

LCD ligar-se-á, mostrará o ícone (      ) e irá enviar o som “di di” . 

(Consultar fig.5) O som durará durante 30s. Se a temperatura 



 

estiver continuadamente acima do intervalo, o monitor manterá a 

enviar um som de alarme. Carregar em qualquer botão para parar. 
 

 

 
 



 

 

9. Tocar Canção de Embalar 
9.1: Entrar no menu principal e escolher o ícone da canção de 

embalar (          ), podendo  seleccionar as canções de embalar No.1 

a No.8. Pode escolher ciclo simples  (         ) ou ciclo sequencial 

(         ). 
 

 

 
 



 

 

10. Definições do Visor 
10.1: Entrar no menu principal e escolher definições do visor (          ), 

o tempo de sono predefinido é de um minuto. O utilizador pode 

ajustar de acordo com a utilização real. 
 

 
 

 
 



 

11. Gravação de Vídeo 
 

11.1: Entrar no menu principal e selecionar o ícone de gravação 

(         )，se não precisar desta função pode optar por a desligar. 

11.2: Por favor ajustar a hora e data do monitor para a local antes 

da gravação. 

 

11.3: Quando inserir o cartão TF pela primeira vez, lembrará para 

formatar o cartão, por favor escolher OK. 

11.4: A câmara com o cartão TF pode gravar e a resolução é de 

1920*1080 em 

 

formato mp4. Não pode ser reproduzido no monitor enquanto for 

reproduzido no computador. 

 

11.5: O monitor com cartão TF também poderá gravar a resolução 

é 800*480 em formato AVI que pode ser reproduzido diretamente 

no monitor. Se precisar de reproduzir no computador necessita de 

um media player especial da nossa empresa, por favor contacte o 

retalhista para assistência. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

12. Reprodução de Vídeo 
 

12.1: Entrar no menu e selecionar o ícone de reprodução (          ), 
encontre o vídeo que pretende reproduzir e depois prima OK. 
 
 

 



 

 
 

 
 

13. Definições do Sistema 
 

13.1: Entrar no menu principal e selecionar configuração do 

sistema (         ) para entrar nas definições.  

13.2: Definição da hora e data: Por favor, definir a hora e data 

para a local antes da operação. 

 



 

 
 
 
 
 



 

13.3:  Voltas às definições de fábrica (         ). 
 
 

 



 

13.4: Definições avançadas (          ): 
 

(1) Pode verificar a capacidade total e a capacidade restante do 

cartão TF. 

(2) Imagem invertida: pode escolher ON/OFF. 
 

 
 
 



 

13.5: Informação sobre a versão (         ).  

          A informação da versão está sujeita à situação real. 
 

  
 



 

 

14. Definições de idioma 
 

14.1: Entrar no menu principal e escolher definições de idioma 
(           ) para selecionar o idioma de que necessita. Depois de 
confirmar, o monitor será reiniciado automaticamente. 
Aviso: Ao mudar a idioma, certifique-se de que o monitor está 
com bateria suficiente (a emissão da câmara irá sincronizar-se 
com o idioma  do monitor) 
 

 



 

15. Instruções de Instalação 
 

      
 



 

Perguntas e Respostas: 
 
P: O monitor LCD não mostrou a câmara? 
R: (1) Por favor, verifique se a câmara está ligada. 
(2) Se a câmara estiver ligada, por favor reiniciar a câmara para as 
configurações e fábrica e adicionar a câmara de acordo com os 
passos 4.1 . 
 
 
P:  Há um som irritante quando se usa a função de falar a curta 
distância? 
R:  Quando a câmara e o monitor estão a menos de 2 metros de 
distância, pode haver lgum ruído, que é um fenómeno físico 
normal. É possível a reduzir o volume do onitor ou manter a 
câmara e o monitor a uma maior distância. 
 
 
P:  A bateria do monitor esvazia-se rapidamente? 
R:  (1) Se não se abrir o modo Inativo e o monitor funcionar a 
toda a hora, gastará ais rapidamente a bateria. Sugerir a 
utilização do modo Inativo com 30S ou 0S para poupar bateria. 
(2) A luminosidade do monitor talvez possa estar demasiado alta, 
poderia baixar  luminosidade para prolongar o tempo em espera. 
 
 
p  A distância de transferência entre a câmara e o monitor não 
está longe? 
R:  Num ambiente aberto, a câmara e o monitor poderão 
transferir até 300 metros. 
Enquanto para utilização em interiores em caso de interferência, 
a distância de ransferência será influenciada devido a demasiadas 
paredes e dispositivos letrónicos sem fios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instruções de pós-venda: 
 

1. Por favor, consulte o produto real, todas as instruções são 
apenas para referência. 
2. O produto pode ser atualizado no futuro sem aviso prévio. 
3. O manual contém a introdução das funções básicas do produto, 
por favor operar por si próprio. 
4. Se houver algum problema na utilização do produto, por  
contactar o fornecedor a tempo. 
5. Fizemos o nosso melhor para assegurar a integralidade e 
precisão do conteúdo no manual. Mas alguns dados ainda podem 
ser armazenados com os produtos em si. 
No caso de desvio, se tiver dúvidas ou conflitos, por favor consulte 
a explicação final da empresa. 



 

 


