WELKOM

Dank u voor de aankoop van de KODAK CHERISH
C220/C225 2.8” Wi-Fi Video Baby Monitor.

MONTAGE

Controlelijst:

Met het oudertoestel van de Baby Monitor op uw
mobiele apparaat kunt u uw baby nu overal en altijd in
het oog houden!
Bewaar uw originele aankoopbewijs met datum van
aankoop. U moet een kopie van uw aankoopbewijs
tonen om de garantiestatus te bevestigen.

C220

C225

1 x oudertoestel

1 x babytoestel (Camera)

1 x voedingsadapter voor
Oudertoestel

1 x voedingsadapter voor
Babytoestel

Stuur voor productgerelateerde vragen een e-mail
naar: support@kodaksmarthome.com.
Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u
nodig hebt om optimaal van uw product te profiteren.
Voordat u de Baby Monitor gebruikt, raden wij u aan
de batterij in het oudertoestel volledig op te laden. Op
deze manier blijft het apparaat werken, ook als u de
voeding loskoppelt om het apparaat te verplaatsen.
Lees de veiligheidsinstructies op pagina 16 zorgvuldig
voordat u met de installatie begint.
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Toetsen
3

1

4

2
a

d

g

b

e

h
c

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Pagina | 4

i
j

5

f

: Indrukken om terug te keren naar het vorige menu
: Indrukken om de menumodus te openen/te sluiten
: Indrukken om het LCD-scherm in/uit te schakelen
: Indrukken om te bevestigen
: Houd ingedrukt om de babytoestel in
/uit te schakelen
: Houd ingedrukt om tegen uw baby te praten
: Indrukken om te scrollen/omhoog te zwenken
: Indrukken om naar links te scrollen/zwenken
: Indrukken om naar rechts te scrollen/zwenken
: Indrukken om te omlaag te scrollen/zwenken

1.
2.
3.
4.
5.

Volume verhogen
Volume verlagen
Indicator batterijstatus
Display (LCD-scherm)
Oplaadaansluiting

Overzicht oudertoestel

LED-functie voor oudertoestel

De eerste LED licht blauw
op wanneer de adapter is
aangesloten en volledig
is opgeladen; de tweede
LED licht groen op
wanneer het oudertoestel
is ingeschakeld.

De eerste LED licht in
red op wanneer het
wordt opgeladen en de
adapter is aangesloten;
de tweede LED licht
green op wanneer
het oudertoestel is
ingeschakeld.

Wanneer de derde
en vierde LED
geel oplichten, wordt
het babytoestel
gedetecteerd en
verzendt geluiden naar
het oudertoestel.

De eerste LED licht red
op wanneer het wordt
opgeladen en de adapter
is aangesloten; en het
oudertoestel wordt
uitgeschakeld.

Als het apparaat
volledig is opgeladen
en de adapter is
aangesloten, gaat het
LED-lampje uit.

Geluidsfuncties voor het oudertoestel

Pagina | 6

2 korte piepjes

Het oudertoestel is losgekoppeld van het babytoestel omdat het
buiten bereik is, of het babytoestel kan zijn uitgeschakeld.

1 Pieptoon

Zwakke batterij waarschuwing.
Het is tijd om de batterij van het oudertoestel op te laden.

5 lange piepjes

Temperatuur is buiten ingestelde limiet.
Functie van het oudertoestel

OVERZICHT BABYTOESTEL
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Cameralens
IR-lens
Microfoon
Koppelingstoets

5.
6.
7.
8.

SD-kaartklepje
Lensframe
LED-voedingsindicator
Aan/uit-schakelaar

9.
10.
11.

Luidspreker
Oplaadaansluiting
Arm met kogelgewricht

12.
13.

Thermometer en
vochtigheidssensor
Batterijklepje

Overzicht babytoestel

LED-functie voor babytoestel

Camera is UIT, batterij wordt opgeladen: Continu rood
Camera wordt ingeschakeld: Continu blauw de eerste
paar seconden
Camera-locatingrouter: Blauw knipperend elke seconde
Camera verbonden met router: Continu blauw
Camera in koppelingsmodus: Blauw en rood knipperend
Firmware-upgrade. SCHAKEL DE CAMERA NIET UIT: Paars,
rood en blauw knipperend
Camera is UIT, batterij is volledig opgeladen: Geen licht
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Functies babytoestel

ESSENTIËLE RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE VAN UW BABY MONITOR
•

Voordat u uw babytoestel en oudertoestel
gebruikt, moet u eerst een radioverbinding tot
stand brengen. Het bereik kan worden beïnvloed
door omgevingscondities.

•

Grote metalen voorwerp zoals koelkast,
spiegel, archiefkast, metalen deur of gewapend
beton tussen het babytoestel eenheid en het
oudertoestel kan het radiosignaal blokkeren.

•

De sterkte van het signaal kan ook worden
verminderd door andere vaste structuren zoals
muren of elektrische apparaten (waaronder
radio's, tv's, computers, draadloze of mobiele
telefoons, TL-buizen of dimmerschakelaars).

•

Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten (bijv.
draadloze netwerken [wifi-routers], Bluetoothsystemen of magnetrons) kan interferentie
met dit product veroorzaken. Houd daarom de
Baby Monitor minimaal 1,5 meter van dergelijke
producten, of schakel ze uit als ze interferentie
lijken te veroorzaken.

•

Als het signaal zwak is, probeer dan het
oudertoestel en/of het babytoestel naar een
andere positie in de kamer te verplaatsen.
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•

Plaats een van de meegeleverde batterijen in het
oudertoestel. De batterij moet worden geplaatst met
de markeringen naar u toe gericht.

•

Plaats een van de meegeleverde batterijen in de
onderkant van het babytoestel. De batterij moet
worden geplaatst met de markeren van u af gericht.

Richtlijnen voor het installeren van uw Baby Monitor
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Inhoudsopgave

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

•
•

WAARSCHUWING:
Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door snoeren
GEWURGD worden. Houd dit snoer buiten bereik van
kinderen (op meer dan een meter afstand). Verwijder
dit label niet. Gebruik nooit verlengsnoeren met
voedingsadapters. Gebruik alleen de meegeleverde
voedingsadapters.
Instellen en gebruik van babytoestel:
•
Kies een locatie voor het babytoestel die goed zicht
biedt op uw baby in zijn/haar babybedje.
•
Plaats het babytoestel op een vlakke ondergrond,
zoals een dressoir, bureau of plank, of bevestig
het toestel stevig aan een muur met behulp van
de montagesleuven aan de onderzijde van de
standaard.
•
Plaats het babytoestel of snoeren NOOIT in de wieg.
Deze Baby Monitor voldoet aan alle relevante normen met
betrekking tot elektromagnetische velden en is veilig in
gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
Lees de instructies in deze gebruikershandleiding
aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
•

Dit product mag alleen door een volwassene
worden gemonteerd. Houd bij het monteren kleine
onderdelen uit de buurt van kinderen.
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er nooit
mee spelen.
Deze Baby Monitor is geen vervanging voor
verantwoordelijk toezicht door volwassenen en mag
niet als zodanig worden beschouwd.
Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig
gebruik.
Plaats het babytoestel of de snoeren nooit in het
bedje of binnen bereik van de baby (het apparaat en
de snoeren moeten op meer dan 0,9 meter afstand
worden gehouden).
Dek de Baby Monitor nooit af met een handdoek of
deken.
Maak uzelf vertrouwd met dit apparaat en al zijn
functies voorafgaand aan gebruik.
Gebruik de Baby Monitor nooit in vochtige ruimtes of
in de buurt van water.
Gebruik alleen de meegeleverde opladers en
voedingsadapters. Gebruik nooit andere opladers of
voedingsadapters om te voorkomen dat het apparaat
of de batterij worden beschadigd.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
Voorkom dat de stekkercontacten met scherpe of
metalen voorwerpen worden beschadigd.
Sluit de voedingsadapters aan op toegankelijke
stopcontacten.

LET OP:
•
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door
een onjuist type.
•
Gooi gebruikte batterijen altijd weg door de
relevante instructies te volgen.
Veiligheidsinstructie

2. BEGINNEN
2.1 Voeding babytoestel

2.2 Voeding oudertoestel

Het babytoestel wordt geleverd met een ingebouwde
Li-ion-batterij. Het is raadzaam de oplaadbare batterij
volledig op te laden voordat u het apparaat gebruikt.
Hierdoor kan het apparaat op een batterij werken in het
geval van een stroomstoring.

Het oudertoestel wordt geleverd met een ingebouwde
li-ionbatterij. Het is raadzaam de oplaadbare batterij
volledig op te laden voordat u het apparaat gebruikt.
Hierdoor kan het apparaat op een batterij werken in het
geval van een stroomstoring.

1.

Sluit het kleine uiteinde (USB) van de stroomadapter
van het babytoestel (uitgang 5V, 1500mA) aan op
de de USB-aansluiting aan de achterkant van het
babytoestel.

2.

Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een
geschikt stopcontact.

3.

Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN om
het babytoestel in te schakelen. De voedingsindicator licht blauw op.

4.

Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UIT-positie om
het babytoestel uit te schakelen. De voedingsindicator licht rood op om aan te geven dat de batterij
wordt opgeladen.
*BELANGRIJK: Gebruik alleen de meegeleverde
voedingsadapter.*
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1.

Sluit het kleine uiteinde (USB) van de adapter van het
oudertoestel (uitgang 5V, 1500mA) aan op de USBaansluiting aan de achterkant van het oudertoestel.

2.

Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een
geschikt stopcontact. De batterijstatusindicator licht
rood op om aan te geven dat het oudertoestel op het
stopcontact is aangesloten.
*BELANGRIJK: Gebruik alleen de meegeleverde
voedingsadapter.*

3.

Houd de AAN/UIT-knop ongeveer 5 seconden
ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen.

4.

Wanneer het baby- en oudertoestel beide zijn
ingeschakeld, geeft het display op het oudertoestel
het beeld weer dat wordt opgenomen door het
babytoestel. Als het babytoestel (de camera) niet
binnen bereik is of is uitgeschakeld, piept het
oudertoestel herhaaldelijk en verschijnt er een
foutmelding op het scherm.
Beginnen

2.3 Aanmelden (koppelen)
1.

Het babytoestel is bij levering al aangemeld bij
het oudertoestel. U hoeft het niet opnieuw aan te
melden, tenzij het babytoestel de verbinding met
het oudertoestel verliest. Als u een extra camera wilt
toevoegen, raadpleeg dan sectie 4.2.1.

2.

Volg de onderstaande procedure om uw babytoestel
opnieuw aan te melden of een nieuw babytoestel
aan te melden:
a. Druk op “ ” op het oudertoestel om de menubalk
te openen.
b. Druk op “ ” of “ ” en selecteer
, en
vervolgens “
” om naar de volgende stap te
gaan.
c. Druk op “
” om een camera toe te voegen, dan
op “
” om door te gaan.
d. Druk op “ ” of “ ” en selecteer het beschikbare
cameranummer. Druk op “
” om een camera
toe te voegen.
e. U ziet de melding “
” om aan te geven dat u
de koppelingstoets op het babytoestel ingedrukt
moet houden tot de eerste pieptoon. Daarna de
toets loslaten.
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Het oudertoestel detecteert het babytoestel
automatisch en maakt verbinding. Het
oudertoestel toont na het koppelen het beeld van
de camera.

OPMERKING: Als een babytoestel eerder werd
aangemeld, zal het aanmelden van een ander
babytoestel de eerdere aanmelding overschrijven.
Beginnen

3. GEBRUIK VAN DE BABY MONITOR
Lees deze instructies aandachtig door en wees ervan
bewust dat deze Baby Monitor alleen bedoeld is als
hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk
toezicht door volwassenen.

3.1 Instellen

3.2 Het babytoestel aan- en uitschakelen

•

Zorg ervoor dat het babytoestel en het oudertoestel
beide zijn ingeschakeld.

•

•

Plaats het babytoestel op een handige locatie
(bijvoorbeeld op een tafel, aan de muur, enz.)
en richt de cameralens op het gebied dat u wilt
controleren.

Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand
AAN om het babytoestel in te schakelen. De
voedingsindicator licht blauw op.

•

Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UITpositie om het babytoestel uit te schakelen. De
voedingsindicator gaat uit als de batterij niet wordt
opgeladen en licht rood op als het wordt opgeladen.

OPMERKING:
•
Plaats babytoestel niet binnen bereik van een kind
of baby! Als er storing is in het beeld of geluid,
verplaats de toestellen naar verschillende locaties en
zorg ervoor dat ze zich niet in de buurt van andere
elektrische apparatuur bevinden.
•

•

Als u het babytoestel en oudertoestel te dicht bij
elkaar plaatst, kunt u een hoge toon horen. Dit duidt
niet op een storing.
De apparaten zijn ontworpen om op enige afstand
van elkaar te worden gebruikt. Plaats de toestellen
verder uit elkaar.
Het wordt aanbevolen om een Klasse 10 SD-kaart te
gebruiken. (Plaats de SD-kaart met de labels naar u
toe gericht)
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3.3 Het oudertoestel aan- en uitschakelen
•

Houd de AAN/UIT-schakelaar ongeveer 5 seconden
ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen. De
voedingsindicator licht groen op. Als de batterij
wordt opgeladen, gaat de rode indicator branden.

•

Houd de AAN/UIT-schakelaar ongeveer 5 seconden
ingedrukt om het oudertoestel in te schakelen.
De groene indicator gaat uit. Als de batterij wordt
opgeladen, blijft het rode lampje branden.

Gebruik van de Baby Monitor

3.4 Spreekmodus
•

Houd de SPREKEN-toets op het oudertoestel
ingedrukt om tegen uw baby te spreken via de
luidspreker van het babytoestel. Het „SPREKEN"pictogram wordt boven aan het LCD-scherm
weergegeven.

3.5 Video AAN/UIT
•

Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets om het LCDscherm in of uit te schakelen, maar audiomonitor
ingeschakeld te houden.
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Gebruik van de Baby Monitor

4. HOOFDMENU-OPTIES

Menu-toetsen van het oudertoestel

Statusbalk van oudertoestel
3

Snapshot maken/Snapshot bekijken

4

5

2

1

Camera toevoegen/verwijderen/weergeven

2

Selecteer een Melodie om af te spelen op het babytoestel
Temperatuurschaal instellen & bereik aanpassen voor
waarschuwing

8

Helderheid instellen op LCD-scherm

6

Wisselende weergave voor meerdere camera's
inschakelen
Digitaal zoomen

Het batterij in het babytoestel is zwak
De batterijen in het baby- als oudertoestel is zwak
De batterij in het oudertoestel is zwak
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9

7

23℃ 58%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wifi-signaal
Apparaatnummer
Batterijstatus babytoestel
Oudertoestel
Batterijstatus oudereenheid
Temperatuur
Vochtigheid

18:30

8.

9.

Spreek-toets
(verschijnt als u op de
talkback-toets op het
oudertoestel drukt)
Lokale tijd (beschikbaar
wanneer het babytoestel
is verbonden met
internet)
Opties oudertoestel

4.1 Snapshot

Vereiste: Voor deze functie is een SD-kaart van klasse 10
nodig die in het babytoestel kan worden geplaatst.
1.
2.
3.

4.

Druk op “ ” om de menubalk te openen.
Druk op “ ” of “ ” totdat
(MOMENTOPNAME)
is gemarkeerd. Druk op “
” om te bevestigen.
Druk op “ ” of “ ” totday “
”(MOMENTOPNAME)
wordt gemarkeerd in het submenu. Druk op “
”
om een momentopname te maken.
Druk op “ ” of “ ” totdat “
”(MOMENTOPNAME
TONEN) is gemarkeerd. Druk op “
” om
vastgelegde afbeeldingen te selecteren; selecteer de
gewenste laatste momentopname (bijv .: 1|2) en druk
op “
” om weer te geven.

OPMERKING
De weergavefunctie van de momentopname kan alleen de laatste
twee momentopnames weergeven die op de SD-kaart werden
opgeslagen. De andere momentopnames blijven beschikbaar op
de SD-kaart.
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4.2 Voeg een camera toe (koppelen)
4.2.1 Camera aanmelden
1.
2.
3.
4.

5.

Druk op “ ” op het oudertoestel om de menubalk
te openen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer
, en ga
“
” voor de volgende stap.
Druk op “
” om een camera toe te voegen, en
op “
” om door te gaan.
Druk op “ ” of “ ” om het gewenste
cameranummer te selecteren. (bijv:
) Druk op
“
” om een camera toe te voegen.
U ziet de melding “
” om aan te geven dat u
de koppelingstoets van het babytoestel ingedrukt
moet houden totdat u een piep van het babytoestel
hoort. Daarna zal het oudertoestel de camera
vinden, koppelen en de video van de camera
weergeven.

Opties oudertoestel

4.2.2 Een camera verwijderen

4.2.3 Een camera weergeven

1.

1.

2.

3.
4.

5.

Druk op “ ” van het oudertoestel om de
menubalk te openen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer het
(CAMERA) pictogram, en druk op “
” om naar
de volgende stap te gaan.
Druk op “
” om de camera te verwijderen en
dan op “
” om door te gaan.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer het
cameranummer dat u wilt verwijderen. (bijv:
)
Druk op “
” om te bevestigen.
Er verschijnt een melding, klik “
” om te
verwijderen, en“
” om te annuleren. Druk op
“
” om te bevestigen.

2.

3.

4.

Druk op “ ” van het oudertoestel om de menubalk
te openen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer het
(CAMERA) pictogram. Druk op “
” om te
bevestigen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer het
(CAMERABEELD BEKIJKEN) pictogram. Druk op
“
” om te bevestigen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer de camera
(Camera 1/ 2/ 3/ 4) die u wilt bekijken. Druk dan op
“
” om het beeld van die camera te bekijken.

OPMERKING:
•
Als er slechts één camera is aangemeld bij het
oudertoestel, kan de camera niet worden verwijderd. U
kunt dezelfde camera opnieuw aanmelden door een ander
cameranummer te gebruiken.
•

Als er geen camera is aangesloten op het oudertoestel,
wordt de melding 'Koppel met camera' getoond.
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Opties oudertoestel

4.3 Melodie
1.

Druk op “

2.

Druk op “

4.5 Temperatuur
” op het oudertoestel om de menubalk

te openen.
Druk op “

” of “

” en selecteer

(MELODIE) .

” om door te gaan naar de volgende

stap.
3.

Gebruik “

” of “

tot

) Druk op “

” om af

te spelen.
Druk op

3.

” om een van de vijf melodieën

te selecteren (van
4.

1.
2.

4.

om de muziek te stoppen.
5.

Druk op “ ” om de menubalk te openen.
Druk op “ ” of “ ” totdat het
(TEMPERATUUR)
pictogram is gemarkeerd. Druk op “
” om te
bevestigen.
Gebruik “ ” of “ ” om de gewenste eenheid te
selecteren,
(Celsius) of
(Fahrenheit.) Druk op
“
” om te bevestigen.
Gebruik “ ” of “ ” en selecteer
(TEMPERATUURALARM) voor het instellen van de
laagste en
hoogste temperatuur meldingen.
Druk op “ ” om op te slaan en te sluiten.

4.4 Tijdsinstellingen

4.5.1. Melding voor Temperatuur is buiten bereik.

1.

Druk op “

” om de menubalk te openen.

1.

2.

Druk op “

” of “

” totdat het

(TIJDSINSTELLINGEN) pictogram is gemarkeerd.
Druk op “
3.

Druk op “

” om te bevestigen.
” of “

minuut. Druk op “
4.

Druk op “

” om te schakelen tussen uur en
” of “

” om in te stellen.

” op het oudertoestel om de menubalk te

openen.
2.

Druk op “

” of “

” en selecteer

(TEMPERATUUR) , en druk op “

” om te bevestigen.

3.

Gebruik “

“ of “

“ en selecteer

4.

Gebruik “

” of “

” om het volume van de melding

(MELDING).

aan te passen wanneer de temperatuur buiten het

” (MENU) om op te slaan en af te sluiten.

ingesteld bereik komt.
5.
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Druk op “

Druk op “

” om op te slaan en te sluiten.
Opties oudertoestel

4.6 Helderheid

4.8 Zoom

1.

1.
2.

2.

3.

4.

Druk op “ ” op het oudertoestel om de menubalk
te openen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer
(HELDERHEID), en druk op “
” om door te gaan
naar de volgende stap.
Gebruik “ ” of “ ” om het helderheidsniveau van
de meldingen aan te passen.
Druk op “

Vereiste: Bij het oudertoestel moeten meerdere camera's zijn
aangemeld.

2.

3.

4.

Druk op “ ” van het oudertoestel om de menubalk
te openen.
Druk op “ ” of “ ” en selecteer het
(WISSELING UIT) pictogram, en druk op “
” om te
bevestigen.
Het scherm toont nu beelden van verschillende
aangemelde camera's in een lus van cam 1 / cam 2 /
cam 3 / cam 4.
”
Druk op de “ ” toets. Selecteer het “
(WISSELEN AAN) pictogram om camera-wisseling uit
te schakelen. Druk op “
” om te bevestigen.
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4.

” om op te slaan en af te sluiten.

4.7 Camerawisseling
1.

3.

Druk op “ ” om de menubalk te openen.
Druk op “ ” of “ ” totdat
(ZOOM) is
gemarkeerd. Druk op “
” om te bevestigen.
Ga naar “
” (ZOOM IN) of “
” (ZOOM OUT) en
selecteer 1X of 2X Zoom (standaardinstelling is 1X)
Druk op “ ” om op te slaan en af te sluiten.

4.9 Volume
1.

Druk op “+” of “-” aan de zijkant van het oudertoestel
om het gewenste volumeniveau te selecteren
(niveau 0-5).

Opties oudertoestel

5. CORRECTE VERWIJDERING VAN HET
APPARAAT

Het apparaat aan het einde de
gebruiksduur niet met met normaal
huisvuil meegeven. Breng het
apparaat naar een inzamelingspunt
voor recycling van de elektrisch en
elektronisch onderdelen.
Dit wordt aangegeven door het
symbool op het product, Gebruikershandleiding en/of
verpakking.
Sommige van de productonderdelen kunnen
opnieuw worden gebruikt als u ze naar een
recyclinginzamelingspunt brengt. Door sommige
onderdelen of grondstoffen van producten te
hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan
milieubescherming.
Neem contact op met uw gemeente als u meer
informatie nodig hebt over de inzamelpunten bij u in de
buurt.
Gooi het batterijpak op een milieuvriendelijke
manier weg in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften.
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Verwijdering van het apparaat

6. HET APPARAAT SCHOONMAKEN

Reinig de Baby Monitor met een licht bevochtigde of
antistatische doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen
of schurende oplosmiddelen.
Reinigen en onderhoud
•
Reinig het apparaat of onderdelen niet met
verdunners of andere oplosmiddelen en
chemicaliën. Dit kan permanente schade aan het
product tot gevolg hebben en de garantie doen
vervallen.
•

Plaats de Baby Monitor niet in een warme of vochtige
omgeving en voorkom blootstelling aan direct
zonlicht.

•

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te
zorgen dat uw Baby Monitor betrouwbaar is. Maar
als er iets misgaat, probeer het apparaat dan niet
zelf te repareren - neem contact op met onze
klantenservice voor hulp.

Opmerking:
De voedingsadapter altijd loskoppelen van de netstroom
voordat u de Baby Monitor reinigt.
Reinigen

7. PROBLEEMOPLOSSEN

Stroomindicator op het oudertoestel brandt niet
•
Controleer of het oudertoestel is ingeschakeld.
•
Controleer of de batterij is opgeladen.
•
Laad het oudertoestel op door deze op de voeding
aan te sluiten.
Het oudertoestel piept herhaaldelijk
•
Het babytoestel kan buiten bereik van het
oudertoestel zijn.
•
Verklein de afstand tussen de apparaten, maar niet
dichterbij dan 0,9 meter.
•
Het babytoestel kan zijn uitgeschakeld. Schuif de
AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN om het
babytoestel in te schakelen.
•
De batterij in het oudertoestel is bijna leeg. Sluit
het oudertoestel aan op het stopcontact met de
meegeleverde voedingsadapter.

Het batterijpictogram op het oudertoestel knippert
•
De batterij in het oudertoestel is bijna leeg. Sluit
het oudertoestel aan op een stopcontact met de
meegeleverde voedingsadapter. Het oudertoestel
piept wanneer de batterij bijna leeg is.
Geen geluid van de baby via het oudertoestel

•
•

Het babytoestel produceert een hoge toon

•

•
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Het volumeniveau in het oudertoestel staat mogelijk
te laag ingesteld. Raadpleeg sectie 4.9 voor de
instellingen van het volumeniveau.
Het oudertoestel en babytoestel kunnen buiten
bereik van elkaar zijn. Verklein de afstand tussen de
apparaten, maar niet dichterbij dan
0,9 meter.
Het oudertoestel en babytoestel staan te dicht
bij elkaar. Zorg ervoor dat het oudertoestel en
babytoestel ten minste 0,9 meter van elkaar
verwijderd zijn.
Het luidsprekervolume van het oudertoestel is
mogelijk te hoog ingesteld. Verlaag het volume van
het oudertoestel.
Probleemoplossen

De batterij van het oudertoestel is snel leeg
•
De helderheid van het LCD-scherm is mogelijk te
hoog ingesteld. Verlaag het helderheidsniveau.
Raadpleeg paragraaf 4.7 voor details.
•
Het volumeniveau van het oudertoestel kan te
hoog zijn ingesteld, waardoor teveel voeding
wordt verbruikt. Verlaag het volumeniveau van het
oudertoestel. Zie 4.9 voor het instellen van het
volumeniveau.
Beeld op oudertoestel in niet in kleur
•
Het babytoestel staat in een donkere kamer,
waardoor de infraroodverlichting wordt ingeschakeld
en het beeld wordt doorgegeven in zwart-wit.
Wanneer de kamer lichter wordt, zal het beeld in
kleur worden getoond.
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Het babytoestel stuurt geen informatie naar het
oudertoestel

•
•
•

Schakel het babytoestel en oudertoestel in.
Meld het babytoestel opnieuw aan zoals beschreven
in “4.2.1 Een camera toevoegen (Koppelen)”.
Als er geen vrije camera-aansluiting beschikbaar
is, moet u eerst een camera verwijderen, zoals
beschreven in "4.2.2 Een camera verwijderen.”

Het oudertoestel staat in stand-by
•
Om het scherm van het oudertoestel in te schakelen,
houdt u de AAN/UIT-knop ongeveer vijf seconden
ingedrukt.
Temperatuur en luchtvochtigheid bij baby- en
oudertoestel (geldt alleen voor C225/C525)
•
Het display voor temperatuur en vochtigheid geeft
niet direct de juiste waardes weer.
•
Na het inschakelen heeft het apparaat 5 minuten
nodig om de juiste waardes van temperatuur en
vochtigheid aan te geven, omdat het babytoestel
zich moet aanpassen aan de omgevingstemperatuur
en vochtigheid.
Probleemoplossen

8. “KODAK SMART HOME”
IN-APP INSTELLEN
Behalve het aansluiten van het babytoestel op het
oudertoestel, kunt u het babytoestel ook koppelen met
uw mobiele apparaat. Lees verder voor stapsgewijze
aanwijzingen.

Stap 1: Download de app "KODAK Smart Home"
Om de “KODAK Smart Home” te downloaden:
•
•
•

Ga op uw mobiele apparaat naar de App Store
(iOS) of Google Play (Android)
Zoek naar KODAK Smart Home
Download en installeer de app "KODAK Smart
Home" op uw mobiele apparaat

scannen om te installeren

Pagina | 42

KODAK Smart Home

Stap 2: Maak of log in op uw account
Als dit uw eerste KODAK Smart Home product is,
u wordt u verzocht een account aan te maken. Een
account aanmaken:
•
•
•

Als u al een ander KODAK Smart Home product hebt
geïnstalleerd, tikt u op LOGIN:

Open de app "KODAK Smart Home" op uw
mobiele apparaat
Tik op AANMELDEN (SIGN UP)
Volg de instructies in de app om een nieuw
account te maken
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KODAK Smart Home

Stap 3: Voeg de Baby Monitor toe aan uw App
Als u de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk bij de hand hebt,
koppelt u de Baby Monitor met de “KODAK Smart Home” app:
•
•
•

Selecteer Voeg een nieuw apparaat toe…
Selecteer Baby Series > KODAK CHERISH C220/C225
De app leidt u vervolgens door het installatieproces

KODAK CHERISH C220

KODAK CHERISH C225
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KODAK Smart Home

Stap 4: Schakel het babytoestel (de camera)
in de Instellingsmodus

Stap 4.1: Maak verbinding met de Camera’s
Wi-Fi van uw mobiele apparaat
(alleen voor IOS)

Halverwege het instellingsproces moet u uw KODAK
CHERISH C220/C225 Wi-Fi Baby Monitor in de
instellingsmodus schakelen. Ga als volgt te werk:

Voor IOS-apparaten moet u verbinding maken met
de wifi van de camera via de wifi-instellingen van uw
telefoon.
Ga als volgt te werk:

•
•

Houd de Koppelingstoets 3 seconden ingedrukt
totdat u een pieptoon hoort
U hoort dan „Begin koppelingsmodus” („Start
Pairing Mode”), waarmee wordt aangegeven dat
het babytoestel in de instellingsmodus staat. U
kunt nu de toets “Koppelen (Pair)” loslaten en op
Doorgaan (Continue) op uw mobiele apparaat
tikken

Pagina | 48

•
•

Tik op de toets Ga naar instellingen (Go to
Settings) om de wifi-instellingen op uw mobiele
apparaat te openen
In de wifi-instelling van uw mobiele apparaat
selecteert u KODAKCam-CXXXXXXXXX en gaat
u terug naar de app.

Kodak Smart Home

Stap 5: Wacht terwijl het koppelen bezig is
Uw Baby Monitor zou nu automatisch moeten
koppelen met uw mobiele apparaat:
•
•

U hoort „Instellen voltooid" ("Setup Completed")
wanneer de Baby monitor is gekoppeld
U kunt een van de aanbevolen namen kiezen
of de Baby Monitor een andere naam geven via
Aangepast (Custom).
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KODAK Smart Home

Stap 6: Test uw Baby Monitor
De Baby Monitor is nu toegevoegd aan het Dashboard
van de KODAK Smart Home app:
•
U kunt nu een test uitvoeren via weergave
van een momentopname (snapshot) van het
babytoestel om toegang te krijgen tot de liveweergave
•
U zou nu video van het babytoestel (camera)
van uw Baby Monitor moeten kunnen zien in de
“KODAK Smart Home” app
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KODAK Smart Home

9. UW BABY VOLGEN VIA DE APP

•

Nadat u een account hebt gemaakt en een
babytoestel hebt geïnstalleerd, klikt u op het apppictogram "KODAK Smart Home" om uw baby te
zien via het dashboard.
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•

Beweeg uw vingers uit elkaar om uit in te zoomen
en naar elkaar toe om uit te zoomen.

KODAK Smart Home

KODAK Smart Home pictogram
Gebruik het MENU-pictogram om een van de
onderstaande functies te gebruiken:
Menu

Dashboard

Dempen

Video Galerij

Tikken om het menu te
openen/sluiten
Tikken om te schakelen
tussen dempen/dempen
opheffen

Tik hier om terug te keren
naar het "Home"-scherm
Tik hier om uw opnames te
bekijken

Spreken

Geschiedenis

Een video opnemen

Voeg een nieuwe
apparaat toe

Tik op deze toets om tegen
uw baby te spreken
Druk op deze toets om een 
video op te nemen

Tik hier voor gegevens van
eerdere handelingen

Tikken om een nieuw apparaat toe te voegen

Een foto maken

Zijmenu

Melodie

Camera-instellingen

Aantikken om muziek voor
uw baby af te spelen

Aantikken om de instellingen van een apparaat te
openen en te bewerken

Zoom in/uit

Suggesties

Tik op deze toets om een
foto te maken

Aantikken om in/uit te
zoomen

Aantikken om het zijmenu
te openen/sluiten

Aantikken voor suggesties
van de functie van de app
Hulp en nadere bijzonderheden over onze producten vindt u hier:
www.kodaksmarthome.com or email to support@kodaksmarthome.com.
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KODAK Smart Home

10. TOEGANG VERLENEN

10.1 Vriend toevoegen
U kunt toegang tot het systeem verlenen aan familie en
vrienden met de functie genaamd “Toegang verlenen
(Grant Access)”, te vinden in het zijmenu van het
Dashboard.

1. Tik op “ ”
te vinden in het
Dashboard
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2. Selecteeer “Geef
Toegang (Grant
Access)” onder
Apparaat (Device)

3. Klik op “+,”
te vinden in
de rechter
bovenhoek

4. Volg gewoon de
aanwijzingen op de app
en klik op “Opslaan
(Save)” om een vriend
toe te voegen
KODAK Smart Home

10.2 Gegevens vriend bewerken
U kunt op elk gewenst moment gegevens van een
vriend bewerken en wijzigingen aanbrengen

1. Klik op de e-mail
van de persoon
die waarvan u
veranderingen wilt
maken
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2. Klik op “Opslaan
(Save)” om de
wijzigen op te
slaan

3. Klik op “
” om
een vriend te
verwijderen

4. Klik op “Verwijderen
(Remove)” om te
bevestigen

KODAK Smart Home

11. VERDERE INFORMATIE

Als uw apparaat niet goed werkt:
•

Raadpleeg deze gebruikershandleiding of de
snelstartgids.
•
Bezoek onze website:
www.kodaksmarthome.com
•
Neem contact met ons op via e-mail voor hulp van
onze klantenservice:
support@kodaksmarthome.com
•
Neem contact op met onze klantenservice om een 
vervangende batterij te bestellen.
Neem contact op met de klantenservice om een 
vervangende batterij te bestellen. Beperkte garantie
voor consumentenproducten en accessoires ("garantie")

Wat dekt deze garantie?
•
Met inachtneming van de hieronder vermelde
uitsluitingen garandeert eBuyNow dat dit product
of gecertificeerde accessoires die worden
verkocht voor gebruik met dit product zodanig
zijn gefabriceerd dat het geen defecten heeft
in materialen en vervaardiging bij normaal
consumentengebruik gedurende de periode die
hieronder wordt beschreven. Deze garantie is uw
exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.
Wie is gedekt?
•
Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is
niet overdraagbaar.
Wat zal eBuyNow doen?
•
eBuyNow of zijn geautoriseerde distributeur zal
naar eigen goeddunken en binnen een commercieel
redelijke tijd kosteloos producten of accessoires
repareren of vervangen die niet conform deze
garantie zijn. Wij kunnen functioneel gelijkwaardige
gereviseerde/herstelde/ gebruikte of nieuwe
producten, accessoires of onderdelen gebruiken.
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Algemene informatie

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?
•

ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR
VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ANDERS IS DE
REPARATIE OF VERVANGING VERSTREKT ONDER
DEZE EXPLICIETE BEPERKTE GARANTIE HET ENIGE
RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT, EN HET
VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF
IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL EBUYNOW OF ZIJN
GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR AANSPRAKELIJK
ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR
ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID)
VOOR SCHADE DIE DE AANKOOPPRIJS VAN HET
PRODUCT OF DE ACCESSOIRES OVERSCHRIJDT, OF
VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF
VAN HET VERLIES VAN OMZET OF WINSTDERVING,
VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN INFORMATIE
OF VAN ANDER FINANCIËLE VERLIES, ALS GEVOLG
VAN OF IN VERBAND MET DE MOGELIJKHEDEN
OF HET ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF
ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE
SCHADE KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR WET.
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•

Sommige rechtsgebieden staan de beperking
of uitsluiting van incidentele of gevolgschade of
beperking van de duur van een impliciete garantie
niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen of
uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten
en mogelijk hebt u ook andere rechten die in
rechtsgebieden kunnen verschillen.
Gedekte producten

Duur van dekking

Consumentenproducten

Twee (2) jaar vanaf de datum van
de oorspronkelijke aankoop van
de producten door de eerste
koper van het product.

Consumentenaccessoires

Eén (1) jaar vanaf de datum van de
oorspronkelijke aankoop van de
accessoires door de eerste koper
van het product.

Consumentenproducten
en accessoires die
worden gerepareerd en
vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke
garantie of gedurende negentig
(90) dagen vanaf de datum
waarop het product werd
geretourneerd, afhankelijk van
welke periode het langst is.

Algemene informatie

UITSLUITINGEN VAN DEKKING

•

Normale slijtage. Normaal onderhoud, reparatie
en vervanging van onderdelen en componenten als
gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.

•

Batterijen. Alleen batterijen waarvan het volledig
opgeladen vermogen onder 80% van hun nominale
capaciteit daalt en batterijen die lekken, vallen
binnen de dekking van deze garantie.

•

Misbruik en onjuist gebruik. Defecten of schade als
gevolg van:
(a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd
gebruik, ongeluk of verwaarlozing, fysieke schade
(zoals barsten en krassen) in de behuizing van het
product als gevolg van verkeerd gebruik;
(b) contact met vloeistof, water, regen, extreme
vocht of zware transpiratie, zand, vuil en dergelijk,
extreme hitte of voedsel;
(c) gebruik van de producten of accessoires voor
commerciële doeleinden of blootstelling van het
product of accessoires aan abnormaal gebruik of
omstandigheden; of
(d) andere handelingen die niet de fout zijn van
eBuyNow of zijn erkende distributeur, zijn niet
gedekt.
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•

Gebruik van producten en accessoires die niet van
het merk van eBuyNow zijn. Defecten of schade
als gevolg van het gebruik van niet-eBuyNowgecertificeerde producten of accessoires of andere
randapparatuur vallen hier niet onder.

•

Ongeautoriseerde service of wijziging. Defecten
of schade als gevolg van service, testen, afstellen,
installeren, onderhouden, wijzigen of op welke
manier dan ook wijzigen door iemand anders dan
eBuyNow of zijn geautoriseerde servicecentra vallen
hier niet onder.

•

Gewijzigde producten. Producten of accessoires
met
(a) serienummers of datum-tags die zijn verwijderd,
gewijzigd of gewist;
(b) gebroken zegels of aanwijzingen van knoeien;
(c) niet-corresponderende board- en serienummers;
of
(d) niet-conforme of niet-eBuyNow behuizing of
onderdelen, zijn niet gedekt.

•

Communicatiediensten. Defecten, schade of het
falen van producten of accessoires die voortkomen
uit een communicatiedienst of een signaal waarop
u zich kunt abonneren of die u gebruikt met de
producten of accessoires, vallen niet onder deze
garantie.
Uitsluitingen

HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE OF ANDERE INFORMATIE?

Als u service of informatie wilt, stuurt u een e-mail naar
support@kodaksmarthome.com.
U ontvangt instructies voor het verzenden van de
producten of accessoires voor eigen rekening en risico
naar een eBuyNow geautoriseerd reparatiecentrum.
Om service te krijgen, moet u het volgende overleggen:
(a) het product of accessoire;
(b) het originele aankoopbewijs (factuur) met de
datum, plaats en verkoper van de product;
(c) als een garantiekaart in de verpakking was
inbegrepen, een ingevulde garantiekaart met het
serienummer nummer van het product;
(d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en,
het belangrijkst;
(e) uw adres en telefoonnummer.

Pagina | 68

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige
garantieovereenkomst tussen u en eBuyNow met
betrekking tot de producten of accessoires die u hebt
gekocht, en vervangen alle eerdere overeenkomsten
of verklaringen, inclusief verklaringen in publicaties
of promotiemateriaal uitgegeven door eBuyNow of
verklaringen van een medewerker of personeel van
eBuyNow, dat mogelijk is gemaakt in verband met de
genoemde aankoop.

Garantie

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de fabrikant/importeur: PerimeterSafe / eBuyNow
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het
volgende product
Type apparaat: Smart Baby Monitor
Modelnaam: C220/C225
Merk: KODAK
voldoet aan de essentiële beschermingsvereisten van
de RED-richtlijn 2014/53/EU aangaande wetgeving van
de lidstaten met betrekking tot radiospectrumkwesties,
Richtlijn 2004/108/EG van de Raad inzake de onderlinge
afstemming van de wetgevingen der lidstaten inzake
elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de Europese
Gemeenschap Richtlijn 2006/95/EG met betrekking tot
elektrische veiligheid. Richtlijn 2011/65/EG betreffende
de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen
(RoHS) en 2009/125/EG met betrekking tot de eis inzake
ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
(ErP).
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Beoordeling van de naleving van het product met de
vereisten met betrekking tot de essentiële eisen:
Radiospectrum: EN300328 V2.1.1
EMC: EN301489-17 V3.2.0
EN301489-1 V2.2.2
Electrische veiligheid: EN60950-2006+A11+A1+A12+A2
RF-veiligheid: EN62311:2008
ErP: EN50564:2011
Het product is gelabeld met de Europese CE-markering
(CE), zoals afgebeeld. Elke ongeoorloofde wijziging van
het product maakt deze verklaring ongeldig.

EG-conformiteitsverklaring

12. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Babytoestel

Oudertoestel

Camera-sensor

kleuren CMOS 1Mpixel
720p sensor

Display

2.8” TFT LCD: 360 x 240
resolutie

Lens kijkhoek

M12 4G-lens FOV 70 graden

Helderheidsregeling

5 niveaus Standaard: 3

Voedingsadapter

Invoer: 100-240V AC,
Uitvoer: 5,0 V DC, 1500 mA

Volumeregeling

5 niveaus Standaard: 3

Weergave van temperatuur
en vochtigheid

Meegeleverd

Voedingsadapter

Invoer: 100-240V AC,
Uitvoer: 5,0 V DC, 1500 mA

WAARSCHUWING
Gebruik alleen met de
meegeleverde voeding.
Batterij: 3.7 V, 2100 mAh
Lithium-Ion Polymeer,
oplaadbare batterij pack3,7
V, 2100 mAh Lithium-Ionpolymeer, oplaadbare
batterij
Frequentieband

2400-2483.5 MHz

Bedrijfstemperatuur

0°C - 40°C

Maximaal RF-vermogen

20dBm (voor CE)
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WAARSCHUWING
Gebruik alleen met de
meegeleverde voeding.
Batterij: 3.7 V, 2100 mAh
Lithium-Ion Polymeer,
oplaadbare batterij pack3,7
V, 2100 mAh Lithium-Ionpolymeer, oplaadbare batterij
Frequentieband

2400-2483.5 MHz

Bedrijfstemperatuur

0°C - 45°C

Maximaal RF-vermogen

20dBm (voor CE)
Technische specificaties

