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MONTERINGSANVISNING
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 Koble strømadapteren til babyenheten (kamera) og en stikkontakt.

 Slå på bryteren til ON

Koble strømadapteren til foreldreenheten og strømuttaket. Foreldreenheten (skjerm) 
vil begynne å lade; LED lampen vil nå lyse rødt. Denne lampen vil lyse grønt når 
foreldreenheten er fulladet.

Hurtigveiledning & Sikkerhetsinstrukser

www.Luvion.no

MER INFO

  Slå på bryteren til ON. Foreldreenheten vil vise video fra babyenheten når begge enhetene er 
slått på og er innenfor rekkevidde til hverandre. Hvis ikke: se paring.

 Lad foreldreenheten helt før førstegangs bruk.

Advarsel!  Hold alltid babyenheten og strømledningen utilgjengelig for baby og 
barn (minst 1 meter unna).
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Monteringsanvisning

PRESTIGE TOUCH 2
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Veggmontert

Takmontert

Veggmontert (opp-ned)

merk:  Hvis du monterer babyenheten i taket (opp-ned), bruk 
Takmonteringsbryteren på siden av kameraet for å dreie bildet på skjermen.
 

VELKOMMEN

Takk for at du kjøpte Luvion Prestige Touch 2. Med denne hurtigveiledningen har du all 
informasjon du trenger for å komme raskt I gang med din babycall. Ta vare på denne 
veiledningen for  fremtidig referanse. For å minimere papiravfall, legger vi kun ved denne 
hurtigveiledningen og  sikkerhetsinstruksjoner. For ytterlig informasjon, last ned den 
norske bruksanvisningen på www.luvion.no.

 kamera  monitor

 Veggplugger og skruer

adapter 2x

Festebrakett
for kamera

9x
9x
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk av produktet.

Advarsel - Forhindre kvelning med 
strømledninger: Hold alltid babyenheten og 
strømledningen utilgjengelig for baby og 
barn (minst 1 meter unna) ALDRI plasser 
babyenheten eller kabler i vugge eller seng! 
Ikke bruk skjøteledninger.

Advarsler for sikker bruk
 - Bruk kun dette produktet med medfølgende adaptere (eller adaptere som selges som  

tilbehør til dette produktet)
 - Bruk og lagre produktet ved en temperatur mellom -10 ° C og 35 ° C.
 - Ikke bruk eller oppbevar produktet i støvete eller skitne steder.
 - Pass på at varmen kan unnslippe: Dekk aldri baby eller foreldreenheten eller adaptere.
 - Forhindre at kablene blir skadet eller snublet over.
 - Aldri bruk eller oppbevar produktet i fuktige steder eller i nærheten av vann.
 - Bli kjent med all funksjonene til babycallen før du tar den i  bruk.
 - Aldri berør strømkontaktene med skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
 - Aldri overbelast strømuttak eller adapterene. Dette kan resultere i støt eller brann.
 - Mist aldri produktet og unngå tunge støt.
 - Hold kameraet og skjermen tørr. Fuktighet kan skade elektronikken permanent.
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Flytt styrespaken opp eller ned for å velge ønsket paring kanal.

PAIR

3. 

 En nedtelling vises på skjermen. Trykk kort  på babyenheten (kamera)
 pairknappen for å pare babyenheten (kameraet) til foreldreenheten (skjerm).
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PLEASE PRESS
PAIR KEY

ON CAMERA SIDE
12

Foreldrekontroll
- Denne babycallen er ment som et hjelpemiddel. Det er ikke en erstatning for ansvarlig    
  tilsyn fra en voksen, og bør ikke bli brukt som sådan.
- Babycallen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den.

Elektromagnetiske felt 
- Systemet fungerer på en 2,4 GHz-forbindelse. Luvion Prestige Touch 2 oppfyller alle  
  vesentlige krav og standarder som gjelder elektromagnetiske felt.

Vedlikehold
- Ved bytte av adaptere, bruk kun originale Luvion adaptere. Ta kontakt med din 
  forhandler når batteriet må skiftes (kunder fra Nederland og Belgia kan også kontakte 
  Luvion Kundeservice).
- Orginale separate batterier og adaptere er tilgjengelig på www.luvion.no.
- Aldri skru produktet fra hverandre. Når du demonterer produktet, kan det bli skadet og  
  garantien utløper.
- Unngå å ta på kameralinsen med �ngrene. Fingeravtrykk og skitt kan påvirke 
  videokvaliteten.

Resirkulering 
- Ikke kast dette produktet (og tilbehør) i vanlig husholdningsavfall ved slutten av sin 
  levetid. Lever produktet på et o�entlig innsamlingssted for resirkulering eller i en 
  butikk hvor du kjøper et tilsvarende produkt.
- Batteriene bør leveres inn på et o�entlig innsamlingssted eller i egnet avfallsbehold
  ere.

Spesi�kasjoner og bruksområder er basert på den nyeste informasjonen tilgjengelig på 
trykketidspunktet og kan endres uten varsel.
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PAIRING

 Trykk  MENU > SETUP > PAIRING.
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