
 
 
 

Bezdrátová dětská video chůvička  
 

BRONDI VB-20 
 

 

 

Návod k obsluze: ČESKY 



Obsah dodávky: 
Součástí standardní dodávky je: 

- rodičovská jednotka 
- kamerová jednotka 
- napájecí síťový adaptér pro kamerovou jednotku 
- 4x AAA dobíjecí NiMH akumulátor pro rodičovsko jednotku 
- nabíjecí základna pro rodičovskou jednotku 
- síťový adaptér k nabíjecí základně pro rodičovskou jednotku 

Baterie pro kamerovou jednotku jsou volitelné a souží jako záloha pro případ výpadku napájení 
z elektrické sítě. Baterie pro kamerovou nejsou součástí dodávky. 
 
Uschovejte obal na bezpečném místě pro případ pozdější potřeby pro transport jednotlivých součástí 
zařízení. Uschovejte si účet nebo jiný doklad (faktura, dodací list, paragon)o koupi pro případnou 
reklamaci. Před použitím dětské video chůvičky je nutné plně nabít baterie v rodičovské jednotce. 
Před instalací zařízení si pozorně přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 2.  

Upozornění 
- Tato dětská chůvička není náhrada zodpovědného dohledu dospělou osobou. 
- Neumisťujte kamerovou jednotku ani její kabely do dětské postýlky ani do dosahu rukou 

dítěte. 
- Zabezpečte kabely vždy tak aby byly mimo dosah dítěte. 
- Montáž může provádět pouze dospělá osoba. Při montáži uchovávejte malé součástí vždy 

mimo dosah dítěte.  
- Před použitím musí být instalovány nabíjecí baterie v rodičovské jednotce. 

Digital Wireless - typ bezdrátového digitálního přenosu signálu používaný dětskou video chůvičkou 
řady VB-20 je označován jako FHSS (Frequenry Hopping Spread Spektrum). Tento typ signálu je 
vysoce odolný záměrnému rušení protože generuje kanál aktivní sekvence používající algoritmus 
generovaný přijímačem systému. Zařízení vysílá na veřejné vlně. Digital Wireless je zabezpečený 
signál, přesto audio a video signály mohou být zachyceny bez vašeho souhlasu. 



1. Úvod 
Děkujeme vám za koupi dětské video chůvičky Brondi VB-20. Nyní může slyšet a vidět své miminko 
při spánku nebo můžete monitorovat své starší děti v jejich dětském pokoji. 

2. Bezpečnostní pokyny 
VAROVÁNÍ: Vyžaduje montáž dospělou osobou. Při montáži uchovávejte malé 
součástí vždy mimo dosah dítěte. Tento výrobek není hračka. Neumožněte dětem, 
aby si s ním hrály. 

- Před použitím zařízení vždy pozorně přečtěte návod k obsluze 
- Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití 
- Neumisťujte kamerovou jednotku ani její kabely do dětské postýlky ani do dosahu rukou 

dítěte. 
- Dodávané síťové adaptéry nikdy nepoužívejte s prodlužovaní šňůrou. 
- Zajistěte veškeré kabely a šňůry mimo dosah dětí. 
- Před použitím otestujte funkčnost všech částí dětské video chůvičky. Seznamte se jejími 

vlastnostmi. 
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody. 
- Nepokládejte a neinstalujte zařízení na zdroje tepla. 
- Používejte pouze dodávaný nabíjecí síťový adaptér. Nepoužívejte jiné nabíjecí adaptéry, 

protože ta mohou poškodit baterie. 
- Používejte pouze nabíjecí baterie stejného typu (rodičovská jednotka). Nikdy nepoužívejte 

běžné nenabíjecí baterie. Nabíjecí baterie vkládejte vždy podle vyznačené polarity (polarita je 
vyznačena v prostoru pro baterie) 

- Nedotýkejte se síťových adaptérů a kontaktů žádnými ostrými nebo kovovými předměty. 

3. Ovládání a funkce 
3.1 Rodičovská jednotka 
1. Vypínač Zapnout/ vypnout 
2. Nabíjecí LED indikátor 
3. LCD displej 
4. Tlačítko REMOTE 
5. Tlačítko zvýšit hlasitost / jas 
6. Tlačítko MENU 
7. Reproduktor 
8. Tlačítko Snížit hlasitost / kontrast 
9. LED indikátor Jas / Kontrast 
10. LED indikátor spojení 
11. LED indikátor zapnutí 
 



3.2 Kamerová jednotka 
1. Vypínač Zapnout/ vypnout 
2. Tlačítko spojení 
3. Nastavení citlivosti VOX 
4. LED indikátor zapnutí 
5. Infračervené osvětlení 
6. Mikrofon 
7. Objektiv kamery 
8. LED indikátor spojení 

 
 
 

4. Začínáme 
4.1 Instalace baterií do kamerové jednotky 
Kamerová jednotka používá buď 4x AAA baterie (jsou doporučeny alkalické baterie, nejsou 
součástí dodávky) nebo napájecí síťový adaptér. Kamerová jednotka nemá nabíjecí funkci. 

 
DŮLEŽITÉ: 
Před připojením síťového 
napájecího adaptéru instalujte 
nejprve 4x AAA baterie. 
 
 
 

1. Pro otevření krytu prostoru baterií použijte malou minci nebo nehet prstu a zatáhnete západku 
zámku krytu prostoru baterií. 

2. Vložte 4x AAA baterie. Přitom dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena v prostoru pro 
baterie. Zasuňte zpět kryt prostoru pro baterie dokud zámek „nezacvakne“.  

3. Přesuňte vypínač do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl rozsvítit zeleně. Chcete-li 
kamerovou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF). 

Pokud LED indikátor zapnutí svítí červeně, jsou baterie vybité potřebují vyměnit. 
 
Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Uchovávejte baterie mino dosah 
dětí. Baterie nezkratujte ani je nevhazujte do ohně. Vyjměte baterie pokud 
zařízení nebudete po delší dobu používat. 

 
 
 
 
 
 



4.2 Napájení kamerové jednotky z elektrické sítě 
 
DŮLEŽITÉ: 
Před připojením síťového napájecího 
adaptéru instalujte nejprve 4x AAA baterie. 
 

1. Zasuňte menší konec síťového 
napájecího adaptéru do konektoru 
v kamerové jednotce druhý konec 
napájecího adaptéru zasuňte 
elektrické zásuvky (220V / 50 Hz). 

Používejte výhradně dodávaný napájecí síťový adaptér. Vstup: 220-240 V střídavě, 50 Hz. 
Výstup: 6 V stejnosměrně, 300 mA.  

2. Přesuňte vypínač do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl 
rozsvítit zeleně. Chcete-li kamerovou jednotku vypnout přesuňte 
vypínač do polohy O (OFF). 

 
 
 
4.3 Instalace baterií do rodičovské jednotky 
1. Vysuňte klip na opasek a pak směrem dolů vysuňte kryt prostoru na 

baterie.  
2. Vložte nabíjecí baterie 4x AAA. Přitom dbejte na správnou polaritu, která 

je vyznačena v prostoru pro baterie. Zavřete kryt prostoru pro baterie.  
 
 
 
 

3. Přesuňte vypínač na rodičovské jednotce do pozice I (ON). Je-li 
rodičovská jednotka napájena z nabitých nabíjecích baterií LED 
indikátor zapnutí se rozsvítí zeleně. Chcete-li rodičovskou jednotku 
vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF). 
 
Pokud jsou napájecí nabíjecí baterie málo nabité, LED indikátor zapnutí 
svítí červeně, Baterie je potřeba nabít. 
 
Pokud je rodičovská jednotka vložena do nabíjecí základny, trvá několik 
vteřin než dojde k zahájení nabíjení. 
 

Poznámka: Rodičovská jednotka dokáže detekovat částečně vybité baterie kamerové jednotky. 
Pokud LED indikátor zapnutí rodičovské jednotky bliká (blikající zelená a červená LED) je 
nutné vyměnit baterie kamerové jednotky nebo napájet kamerovou jednotku ze sítě 
prostřednictvím dodávaného napájecího adaptéru. 



VÝSTRAHA: Při použití nevhodného typu baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte 
pouze NiMH nabíjecí baterie velikosti AAA, 1,2 V, 600 mAh. 
Likvidujte použité baterie bezpečně a v souladu ochranou životního prostředí. Nikdy nezkoušejte 
baterie spalovat nebo je jen tak někam odložit. Mohly by vzplát nebo by mohlo dojít k výbojům. 
Vyjměte baterie pokud jednotky nebudete delší dobu používat. Pro snížení nebezpečí úderu 
elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti a vlhkosti. 

 
4.4 Napájení rodičovské jednotky z elektrické sítě  

DŮLEŽITÉ: 
Před připojením síťového 
napájecího adaptéru instalujte 
nejprve 4x AAA navíjecí NiMH 
baterie. 
 

1. Zasuňte menší konec 
síťového napájecího 
adaptéru do konektoru 
v nabíjecí základně druhý 
konec napájecího 
adaptéru zasuňte 
elektrické zásuvky (220V 
/ 50 Hz). Používejte 

výhradně dodávaný napájecí síťový adaptér. Vstup: 220-240 V střídavě, 50 Hz. Výstup: 7,5 V 
stejnosměrně, 150 mA. 

2. Přesuňte vypínač na rodičovské jednotce do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl 
rozsvítit zeleně. Chcete-li rodičovskou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF). 

 
Pokud byly kamerová jednotka a rodičovská jednotka zapnuty bude displej rodičovské jednotky 
zobrazovat obraz zachycený kamerovou jednotkou. 

5. Použití dětské video chůvičky VB-20 
5.1 Jemné nastavení 
- Umístěte kamerovou jednotku na vhodné místo a zaměřte objektiv do sledované oblasti. 
- Pohybujte objektivem kamerové jednotky nahoru a dolů do požadované polohy a na 

rodičovské jednotce se přesvědčte zda máte dobrý příjem. 
 

NEUMISŤUJTE KAMEROVOU JEDNOTKU DO DOSAHU DÍTĚTE !!!! 
 

5.2 Noční vidění 
Kamerová jednotka je vybavena intenzivními infračervenými LED diodami pro zachycení čistého 
obrazu ve tmě. Pokud vestavěný foto senzor naměří nízkou úroveň okolního osvětlení 
automaticky se aktivují infračervené LED a obraz se změní na černobílý. 



5.3 Dálková funkce 
Můžete ručně aktivovat nebo deaktivovat monitorovací režim kamerové jednotky. 
Je-li jednotka v režimu SLEEP (spánek) stiskněte jednou tlačítko REMOTE abyste aktivovali 
displej rodičovské jednotky. Pro deaktivaci monitorovacího režimu stiskněte opět tlačítko 
REMOTE. Jednotka se přepne do režimu SLEEP (spánek). 
 
Poznámka: monitorovací režim se může deaktivovat nebo přepnut do režimu SLEEP (spánek) 
pokud se citlivost VOX nastavena na nízkou úroveň. Monitorovací režim se aktivuje automaticky 
pokud je detekován okolní ruch nebo ručně stiskem tlačítka REMOTE. 
 
5.4 Nastavení jasu a kontrastu 
Nastavením úrovně jasu a kontrastu můžete získat dobrý příjem. 
- Stiskněte jednou tlačítko MENU, rozsvítí se LED indikátor jas.  
- Použitím tlačítek Nahoru / Dolu můžete nastavit úroveň jasu v rozsahu 1, 2, 3, 4 a 5 

(standardní hodnota je 3). Jas displeje se změní odpovídajícím způsobem. 
- Stiskněte dvakrát tlačítko MENU, rozsvítí se LED indikátor kontrast. 
- Použitím tlačítek Nahoru / Dolu můžete nastavit úroveň kontrastu v rozsahu 1, 2, 3, 4 a 5 

(standardní hodnota je 3). Kontrast displeje se změní odpovídajícím způsobem. 
 
5.5 Nastavení hlasitosti rodičovské jednotky 
V běžném režimu stiskněte tlačítka Nahoru / Dolu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti reprodukce 
rodičovské jednotky. 
 
5.6 VOX 
- Otočným potenciometrem VOX na kamerové jednotce nastavíte požadovanou citlivost na 

okolní zvuk. 
- Otáčením potenciometru VOX ve směru hodinových ručiček (doprava) při pohledu zepředu 

zvyšujete úroveň citlivosti. Otáčením protisměru hodinových ručiček (doleva) snižujete úroveň 
citlivosti.  

 
Poznámka: pro snížení spotřeby energie nastavte úroveň citlivosti tak, aby se mohla aktivovat 
funkce SLEEP (spánek). 

6. Prolinkování jednotek 
6.1 Obsluha kamerové jednotky 
Při obsluze kamerové jednotky neumisťujte rodičovskou jednotku příliš blízko kamerové jednotky. 
Může dojít ke vznik zpětné vazby mezi oběma jednotkami, které způsobí hlasitý pískavý zvuk. 
 
6.2 Prolinkování obou jednotek 
Po zakoupení dětské video chůvičky VB-20 je již kamerová jednotka prolinkována s rodičovskou 
jednotkou a nemusíte je spolu vzájemně prolinkovat. Přesto může dojít ke ztrátě tohoto 



prolinkování a bude nutné obě jednotky spolu opět prolinkovat. V tom případě postupujte podle 
následujících pokynů: 
- Stiskněte a držte tlačítko MENU na rodičovské jednotce dokud nezačne blikat LED indikátor 

spojení. 
- Stiskněte a pusťte tlačítko spojení na kamerové jednotce. Po dobu vytváření prolinkování 

budou na obou jednotkách blikat LED indikátory spojení. Jakmile budou obě jednotky 
vzájemně prolinkovány bude displej rodičovské jednotky zobrazovat obraz snímaný 
kamerovou jednotkou. 

7. Likvidace 
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické zařízení) 
(Určeno pro Evropskou unii a další evropské země se systémem sběru separovaného 
odpadu.) Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že 
tento výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním 
odpadem. 

Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské zdraví způsobené 
nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadů a odevzdejte je k 
recyklaci, a tím k optimálnímu opakovanému využití materiálních zdrojů. Uživatelé v domácnostech se 
musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, které jim poskytnou 
informace o místě a způsobu manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí. 
Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky uvedené v kupní smlouvě. 
Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem. 

8. Čištění 
Čistěte toto zařízení mírně navlhčenou utěrkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte 
rozpouštědla ani abrazivní (brusné) či jiné čistící přípravky. 
 

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
R&TIE 

9. Technické parametry 
Kamerová jednotka    Rodičovská jednotka 
Frekvence: 2,4 GHz   Frekvence:   2,4 GHz 
Max. dosah: 150 m, přímá viditelnost  Displej:   2,0“, TFT LCD, full color 
DMOS senzor: Mi360, VGA, 640x480  Ovládání jasu:  5 úrovní 
Infra LED 6 kusů    Ovládání kontrastu: 5 úrovní 
Napájení:  DC 6 V, 300 mA nebo  Napájení:  DC 7,5 V, 150 mA nebo 

4x AAA alkalické baterie    4x AAA NiMH nabíjecí baterie 
 (bez nabíjení)      (nabíjení) 

Provozní teplota: 0° - 40°C   Provozní teplota: 0° - 40°C 



10. Řešení problémů 
Brondi VB-20 musí být opravována výlučně autorizovaném servisním středisku odborně 
školeným technikem. NIKDY se nepokoušejte opravovat nebo nastavovat přístroj sami – 
můžete problém více zhoršit. 

 
V případě problémů vždy prověřte: 

- Zda jste při instalaci provedli všechny kroky 
- Zda jsou všechny konektory správně zastrčeny 
- Zda jsou napájecí adaptéry správně zastrčeny do elektrických zásuvek 
- Zda jde elektřina 
- Zda jsou všechny baterie správně a bezpečně vloženy a zda nejsou vybité 

11. Prohlášení o shodě 
Společnost Brondi S. p. A. sídlem Via B. Gozzoli n. 60- 00142, Roma, ITALY a provozovnou Via 
Guido Rossa 3-10024 Moncalieri, ITALY prohlašuje, že dětská video chůvička VB-20 splňuje všechny 
požadavky specifikované ve evropské směrnici 1999/5/CE týkající se rádiových a telekomunikačních 
zařízení a že splňujte následující normy: 
 
EN 300296-2 2001 
EN 301489-5 2000 
EN 60065 1998 
 
Shodu s výše zmíněnými požadavky vyjadřuje symbol: 
 

 
 
Tento výrobek je v souladu se směrnicí 89/336/CEE týkající se elektromagnetické kompatibility a 
s nařízením 73/23/CEE (nízké napětí) týkající se bezpečnosti. 
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