Baby Control Digital légzésfigyelő androidos Bluetooth-program használati útmutatója.
Androidos telefonjára a Bluetooth alkalmazást többféleképpen is telepítheti:
Beírhatja például a Google Play keresőjébe: Baby Control Digital, és a találat után követi az ott megjelenő
telepítési utasítást.
Ha van a telefonján QR-kód olvasó, akkor elegendő az alábbi kódra ráközelíteni, és máris a Google Play Baby
Control Digital telepítőjébe jut.

https://play.google.com/store/apps/details?
id=primeval.softwares.babycontroldigital

A program indítása után a Bluetooth engedélyezési kérelemre „igen” gombot kell megnyomni.
Ha „nem” gombot választ, akkor demó üzemmódban végignézhetők a program funkciói.
Kapcsolja be a légzésfigyelő központi egységét, és 5 percen belül indítsa el a telefonos applikációt.
Telepítés utáni első indításkor a program kéri a Baby Blue párosító kódját.
Némelyik telefon típusnál ez nem megy végbe automatikusan. Ez esetben a telefon menüjében kell elvégezni Bluetooth a
párosítást, a telefon útmutatója szerint.
A párosító kód egy négyjegyű azonosító szám: 4321
Írja be a telefon által megadott helyre.
Ezt követően a telefon elkezdi keresni a Baby Control Digital légzésfigyelőt, és ha az 5 percnél nem régebben lett kapcsolva,
akkor automatikusan létrejön a kapcsolat. A telefon kijelzőjének felső részén megjelenik egy zöld kör. Ha több, mint 5 perc eltelt a
légzésfigyelő bekapcsolását követően, akkor nyomja meg rövid ideig a légzésfigyelő bekapcsoló gombját azért, hogy az ismét fel
tudja venni a kapcsolatot a telefonnal.
A telefon kis késleltetéssel megjelennek azok a számok, amelyek a légzésfigyelő kijelzőjén is felvillannak..
A telefonon állítsa be a telefonon „Médiafájl hangerejét” a legnagyobbra a telefon használati útmutatója szerint.
Az alkalmazás beálítás menüjében szükség szerint engedélyezze, vagy tiltsa le a baba hangjának figyelését. Engedélyezés
esetén a telefon jelzi, amikor hangot érzékel a babaágynál levő központi egység. Ez azonban csak jelzőhang, nem a baba valódi
hangját hallja. A hangérzékelés szintjét is itt tudja beállítani.
Szintén az alkalmazás beállítás menüjében találja az alap hangjelzés engedélyezését. Ha engedélyezi, akkor a telefonján egy
rövid hangjelzés kőveti a "minden rendben" állapot kijelzését.
A Bluetooth egység hatóköre korlátozott. A maximális távolság függ a lakás szerkezetétől, falak vastagságától, stb.
Átlagos méretű és elrendezésű lakáson belül az alkalmazott Bluetooth egység megbízhatóan továbbítja a telefonig a kiságynál
levő központi egység jeleit, nagyjából 15-25 méter távolságig.
Ha túlságosan eltávolodna a hatókörből, azt a telefon rezgéssel és hanggal jelzi.
Ilyenkor elegendő kicsit visszalépni, és a kapcsolat újra jó lesz.
Ha sokáig a hatókörön kívül maradna (10 sec, max. 3 perc), a telefon ezt másféle hanggal jelzi.
Ez esetben már közelebb kell menni a telefonnal a Baby Controlhoz (2-3m), hogy a kapcsolat ismét létre jöjjön.
Három perc hatókörön kívül tartózkodás után (vagy ha leállította a telefonján a Baby Blue programot) a Baby Control
Digitalközponti egysége elemkímélés miatt lekapcsolja a belső „Bluetooth module” táplálását.
Ki-be kapcsolás után a központi egység ismét elindítja a belső „Bluetooth module” táplálását.
Abban az esetben, ha a légzésfigyelő be van kapcsolva és a baba alszik, akkor nem kell ki-be kapcsolni a központi egységet,
mert az hangjelzéssel jár, és a baba felébredhet.
Ilyenkor elegendő a működő központi egység gombját kb. 2 másodpercig egyszer megnyomni, és a telefon ismét automatikusan
felveszi a kapcsolatot, ha elindítja rajta a programot.
A „Baby Blue” program leállításához nyomja meg a telefon menü gombját, majd válassza a kijelzőn megjelenő „leállítás”
parancsot.
Műszaki tanácsadás: 06 70 274-9229

