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2 Generel beskrivelse
 • I Forældreenhed

1 Antenne
2 Batteri-/strømindikator 
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 • a.  Forældre- og babyenhed har ikke 
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12 On/off-knap
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17 Adapter 
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1 Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips 
AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, 
Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.
Med Philips AVENT-videomonitoren får du adgang 
til support døgnet rundt og mulighed for at holde 
øje med dit barn dag og nat fra overalt i huset. 
Den nyeste digitale teknologi garanterer krystalklar 
lyd og det klareste billede af dit barn. Dette giver 
dig en forstærket fornemmelse af tryghed, uden 
at du behøver gå ind på værelset og forstyrre 
babyens søvn.
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B Advarsel:
Tag babyenheden ud af stikkontakten, og sørg 
for, at dine hænder og enheden er tørre, når du 
isætter ikke-genopladelige batterier.

D Bemærk:
 Babyenheden har en brugstid på 3 timer, når den 
bruges på ikke-genopladelige alkalinebatterier med 
natlampen tændt. 
 1  Fjern låget til batterirummet. 

 2  Isæt fire ikke-genopladelige alkaline-batterier. 

D Bemærk:
Sørg for, at polerne (- og +) vender rigtigt.

 3  Sæt låget på igen. 

3 Klargøring
VIGTIGT: Læs de vigtige 
sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du 
tager videobabyalarmen i brug, og gem 
dem til senere brug. 
Herved erklærer Philips Electronics UK Limited 
Consumer Lifestyle, at denne babyalarm 
overholder de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. En kopi 
af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) 
er tilgængelig på CD-ROM eller fra webstedet: 
www.philips.com/support. 

3.1 Babyenhed
Brug babyenheden fra lysnettet. For at garantere 
automatisk back-up i tilfælde af strømsvigt 
anbefaler vi, at du isætter ikke-genopladelige 
batterier. 

3.1.1 Brug via lysnet
 1  Sæt stikket til apparatet i babyenheden og sæt 

adapteren i en stikkontakt.

3.1.2 Placering af ikke-genopladelige 
batterier

I tilfælde af strømsvigt kan babyenheden køre på 
fire 1,5 V R6 AAA alkaline-batterier (medfølger 
ikke). 
Brug ikke genopladelige batterier. Babyenheden 
har ikke har nogen ladefunktion, og genopladelige 
batterier aflades langsomt, når de ikke er i brug.
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 2  Isæt det genopladelige batteri.

D Bemærk:
Sørg for, at polerne (- og +) vender rigtigt.

 3  Sæt låget på igen.

 4  Isæt apparatstikket i forældreenheden, og sæt 
adapteren i stikkontakten.

 • Batteri-/strømindikatoren på 
forældreenheden konstant lyser grønt. Det 
animerede batteriopladningsbillede vises 
øverst på videoskærmen. 

3.2 Forældreenhed

3.2.1 Brug med genopladeligt batteri

B Advarsel:
Tag forældreenheden ud af stikkontakten, og 
sørg for, at dine hænder og enheden er tørre, 
når du isætter det genopladelige batteri.
 • Til forældreenheden medfølger et 

genopladeligt Li-ion 1100 mAh polymerbatteri. 
 • Oplad forældreenheden, før du tager den i 

brug første gang, eller når batteriet er ved at 
løbe tør.

 • Batteriet er ved at løbe tør, når symbolet for 
tomt batteri blinker på videoskærmen, og 
batteri-/strømknappen på forældreenheden 
blinker rødt. 

D Bemærk:
Hvis batteriet er helt afladet, slukker 
forældreenheden automatisk, og kontakten til 
babyenheden afbrydes.
 1  Skub batterirummets dæksel nedad for at tage 

det af. 
D
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4 Sådan bruges 
apparatet

 1  Anbring forældreenheden og babyenheden i 
det samme rum, for at afprøve forbindelsen.

Babyenheden skal stå mindst 1,5 meter fra 
forældreenheden.

 2  Indstil ON/OFF-kontakten på babyenheden 
til ON.

 • Den grønne strømindikator lyser. 

D Bemærk:
On-/Off-indikatoren lyser altid grønt, 
også selv om der ikke er forbindelse til 
forældreenheden.

 • Når batteriet er fuldt opladet, er 
batterisymbolet øverst på videoskærmen 
fuldt.

 • Når du oplader forældreenheden for 
første gang eller efter lang tid uden brug, 
skal du slukke den og oplade den uafbrudt 
i mindst 4 timer. 

 • En fuld opladning tager normalt 2,5 timer, 
men varer længere, hvis forældreenheden 
er tændt under opladningen. Sluk derfor 
altid for forældreenheden under opladning 
for at gøre opladningstiden så kort som 
muligt. 

 • Når det genopladelige batteri er 
fuldt opladet, kan forældreenheden 
bruges trådløst i ca. 7 timer, hvis den 
er i stemmeaktiveringstilstand. Hvis 
videoskærmen er tændt hele tiden, kan 
forældreenheden bruges trådløst ved 
standardindstillingen i ca. 5,5 timer. 

D Bemærk:
Når forældreenheden oplades for første gang, 
vil driftstiden være mindre end 7 timer. Det 
genopladelige batteri når først sin fulde kapacitet 
efter fire ganges afladning/opladning.

D Bemærk:
Batteriet aflader gradvist, også selvom 
forældreenheden er slukket.

D Bemærk:
Vi anbefaler, at du lader forældreenheden være 
tilsluttet lysnettet hele natten igennem. Hvis 
forældreenheden løber tør for batteri, bipper 
alarmen for lavt batteriniveau, og det kan vække dig.
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4.1 Placering af babyalarmen

B Advarsel:
Hold babyenheden uden for barnets rækkevidde. 
Anbring eller monter ikke babyenheden i eller på 
barnets seng eller kravlegård.

D Bemærk:
Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs 
video, Wi-Fi-netværk, mikroovn eller Bluetooth 
på 2,4 GHz og du oplever interferens på 
forældreenheden eller babyenheden, skal du flytte 
forældreenheden længere væk, indtil interferensen 
forsvinder.
 1  For at få optimal lydregistrering skal du placere 

babyenheden mindst 1 meter væk fra barnet, 
men ikke længere væk end 1,5 meter.

 2  Der er to måder at placere babyenheden på:
1 Placer babyenheden på et stabilt, plant og 

vandret underlag.
2 Monter babyenheden på væggen ved 

hjælp af de medfølgende skruer, som vist 
på figuren. 

 3  Tryk på on/off-knappen på forældreenheden. 

 • Videoskærmen tænder, og tilslutningsbilledet 
vises på skærmen.

 • Når der er etableret forbindelse, vises 
babyenheden på videoskærmen, og 
signalstyrkesymbolet vises.

E Tip:
Find ud af, hvad den bedste position 
er til forældreenheden ved at se på 
signalstyrkesymbolet. Antallet af striber 
angiver kvaliteten af forbindelsen. 

 • Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, 
bipper forældreenheden, og billedet for uden 
for rækkevidde vises på skærmen. 
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 4  Placer forældreenheden inden for 
babyenhedens senderækkevidde. Den skal 
stå mindst 1,5 meter fra babyenheden for at 
undgå akustisk tilbagekobling.

Læs mere om senderens rækkevidde i afsnittet 
“Senderækkevidde” herunder.

4.1.1 Senderækkevidde
Babyalarmens senderækkevidde er 150 meter 
i fri luft og uden forhindringer. Indendørs er 
rækkevidden op til 30 meter. Afhængigt af 
omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan 
rækkevidden være kortere. 
Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % 
tab i rækkevidden.

Tørre materialer Materialets 
tykkelse

Tab af 
rækkevidde

Træ, gips, pap, glas 
(uden metal, ledninger 
eller bly)

< 30 cm 0-10 %

Mursten, krydsfiner < 30 cm 5-35 %
Armeret beton < 30 cm 30-100 %
Metalgitter eller 
-stænger

< 1 cm 90-100 %

Metal- eller 
aluminiumsplader

< 1 cm 100 %

E Tip:
Brug den medfølgende skabelon for 
at markere den nøjagtige placering af 
skruehullerne på væggen. 

E Tip:
Anbring babyenheden højt for at få et godt 
overblik over barnets seng eller kravlegård.

 3  Juster babyenheden på den måde, der giver 
bedst udsyn til barnet.

B Advarsel:
Anbring ikke babyenheden med mikrofonen 
pegende for langt ned, da dette kan 
forhindre, at mikrofonen opfanger lyden 
korrekt.
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 • Bjælken for displaylysstyrke vises på 
displayet for at angive den valgte 
displaylysstyrke.

D Bemærk:
Hvis lysstyrken er indstillet til at være høj, bruger 
forældreenheden mere strøm. 

5.3 Lys, som indikerer lydniveau
Forældreenheden overvåger kontinuerligt 
lydniveauet i barnets værelse, og vha. 
lydniveauindikatorerne kan du se, om der er 
aktivitet i værelset. Hvis barnet græder, lyser de blå 
lydniveauindikatorer på forældreenheden. 
 • Så længe der ikke registreres lyde, er 

lydstyrkeindikatorerne er slukket.
 • Når babyenheden opfanger en lyd, lyser en 

eller flere af indikatorerne for lydniveau på 
forældreenheden. Antallet af indikatorer, der 
lyser, afhænger af lydstyrken af den lyd, som 
babyenheden opfanger. Indikatorerne for 
lydniveau lyser også, når forældreenheden 
er indstillet på lav lydstyrke, eller når 
stemmeaktivering er aktiveret (se afsnittet 
“Stemmeaktivering” nedenfor).

5 Funktioner

5.1 Justering af højttalerens 
lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens 
højttaler til det ønskede niveau. 
 1  Tryk på lydstyrke op/ned-knappen for at 

justere lydstyrken. 

 • Lydstyrkebjælken vises på displayet for at 
angive den valgte lydstyrke.

D Bemærk:
Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger 
forældreenheden mere strøm. 

5.2 Justering af skærmens 
lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke på 
forældreenheden til det ønskede niveau. 
 1  Tryk på knapperne til justering af lysstyrke på 

forældreenheden for at justere lysstyrken på 
videoskærmen.
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 2  For at deaktivere stemmeaktiveringstilstand 
skal du trykke på knappen til stemmeaktivering 
på forældreenheden igen. Indikatoren for 
stemmeaktivering slukker, og billedet for 
stemmeaktivering vises på skærmen.

5.5 Natlampe
 1  Tryk på natlampeknappen på babyenhedens 

fod for at tænde for natlampen. 

 • Natlampen i bunden af babyenheden 
tændes. 

 2  Tryk på natlampeknappen igen for at slukke 
natlampen. 

5.6 Vuggevisefunktion
 1   Tryk på vuggevise play/stop-knappen på 

forældreenheden for at afspille en vuggevise.

5.4 Stemmeaktivering
Forældreenheden overvåger konstant lydniveauet 
i barnets værelse. Når stemmeaktivering aktiveres, 
tænder videoskærmen kun, når babyenheden 
opfanger en lyd. Så længe der ikke registreres 
nogen lyd, vil videoskærmen forblive slukket for at 
spare strøm. 
 1  For at aktivere stemmeaktiveringstilstand skal 

du trykke på knappen til stemmeaktivering på 
forældreenheden. 

 • Indikatoren for stemmeaktivering på 
forældreenheden tændes, og billedet for 
stemmeaktivering vises på videoskærmen.

 • Når babyenheden registrerer en lyd, tænder 
videoskærmen på forældreenheden for at 
vise barnet. Hvis der ikke registreres nogen 
lyde i 20 sekunder, slukker videoskærmen 
igen.
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5.7 Uden for rækkevidde-alarm
Når forældreenheden er uden for babyenhedens 
rækkevidde, bipper forældreenheden hver  
20. sekund, og billedet for uden for rækkevidde 
vises på videoskærmen. 

D Bemærk:
Uden for rækkevidde-alarmen er også aktiv, når 
babyenheden er slukket.

5.8 Night Vision
Kameraet er udstyret med infrarødt lys, så du 
også kan se barnet tydeligt i et mørkt rum. Når 
kameraet registrerer et lavt lysniveau, aktiveres det 
infrarøde lys automatisk. Anbring babyenheden 
1 til 1,5 meter væk fra barnet for at få et godt 
overblik. 

D Bemærk:
Displayet er i sort-hvide farver, når det infrarøde 
lys er aktiveret. Indimellem er det dog muligt at 
se et grønligt skær. Dette er normalt på grund af 
eksterne lyskilder.

5.9 Bælteclips/stander
 • Hvis det genopladelige batteri i 

forældreenheden er tilstrækkeligt opladet, kan 
du tage enheden med rundt i og uden for 
huset, hvis du sætter enheden fast til bæltet 
eller linningen med bælteclipsen. På den måde 
kan du overvåge dit barn, mens du bevæger 
dig omkring.

 • Bælteclipsen kan bruges som stander ved at 
dreje den nedad, indtil kan forældreenheden 
kan hvile på den.

 • Vuggevisen begynder at spille på 
babyenheden og gentages konstant i ca.  
15 minutter. På videoskærmen du se, hvilket 
vuggevisenummer der afspilles og gentages. 
Dette nummer vises i en blå firkant. 

 2  For at vælge en anden vuggevise skal du 
trykke på vuggeviseknappen. Fortsæt med at 
trykke på “næste vuggevise”-knappen, indtil du 
hører den vuggevise, du foretrækker. 

D Bemærk:

Du kan også vælge symbolet for gentagelse 
for at afspille alle vuggeviser gentagne gange i 
en sløjfe.

 3  Tryk på vuggevise play/stop-knappen på 
forældreenheden for at afspille den valgte 
vuggevise.
 • Vuggevisen går i gang med at spille på 

babyenheden og gentages kontinuerligt. 

D Bemærk:
Hvis du har valgt gentagelsestilstanden, 
afspilles alle tre vuggeviser gentagne gange 
i en sløjfe.

 4  Vuggevisen kan stoppes ved at trykke på 
vuggevise play/stop-knappen igen. 
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6 Rengøring og 
vedligeholdelse

B Advarsel:
Forældre- og babyenheden må aldrig kommes 
ned i vand eller skylles under vandhanen.

B Advarsel:
Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller 
flydende rengøringsmidler.
 1  Sluk for babyenheden og forældreenheden, og 

fjern adapterne fra stikkontakten. 
 2  Rengør forældre- og babyenhed med en tør 

klud.

D Bemærk:
Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens 
objektiv kan påvirke kameraets ydeevne. 
Undgå at berøre objektivet med dine fingre.

B Advarsel:
Sørg for, at baby- og forældreenheden er 
tørre, før du tilslutter dem til stikkontakten 
igen.

 3  Tør adapterne med en tør klud.

7 Opbevaring
Hvis du ikke skal anvende babyalarmen i en 
periode, skal du fjerne de ikke-genopladelige 
batterier fra babyenheden og det genopladelige 
batteri fra forældreenheden. Opbevar forældre- 
og babyenhederne samt adapterne på et køligt og 
tørt sted.

5.10  Automatisk lydløs-
funktion 

Når babyenheden registrerer et lavt 
lydniveau, f.eks. lyden af barnet, der sover, slår 
forældreenheden automatisk lyden fra, så du ikke 
kan høre lyden. Hvis barnet begynder at græde, 
slår forældreenheden automatisk lyden til igen, så 
du kan høre lyden af gråden.

5.11 Nulstillingsfunktion 
Med denne funktion kan du nulstille indstillingerne 
for forældreenheden. Brug denne funktion, hvis 
der opstår problemer, der ikke kan løses ved hjælp 
af kapitlet “Ofte stillede spørgsmål”.
 1  Hold tænd/sluk-knappen på forældreenheden 

nede for at slukke den.
 2  Hold lydstyrke ned-knappen nede, og hold 

samtidig on/off-knappen nede, indtil der lyder 
et bip, og forældreenheden tænder igen.
 • Forældreenheden er nu nulstillet til 

fabriksindstilling.

5.11.1 Standardindstillinger
 • Højttalerlydstyrke: 3
 • Stemmeaktivering: slukket
 • Displaylysstyrke: 4
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Tænding og tilslutning af enhederne

Hvorfor lyser strømindikatoren på baby- og 
forældreenheden ikke, når jeg tænder for 
enhederne?
 • Det genopladelige batteri i forældreenheden 

er muligvis opbrugt, og forældreenheden er 
ikke sluttet til stikkontakten. Isæt apparatstikket 
i forældreenheden, og sæt adapteren i en 
stikkontakt. Hold derefter on/off-knappen nede 
for at tænde forældreenheden og oprette 
forbindelse til babyenheden.

 • Måske er babyenheden ikke er sluttet til 
lysnettet, og de ikke-genopladelige batterier i 
babyenheden er tomme, eller der er ikke nogen 
ikke-genopladelige batterier i babyenheden. 
Tilslut babyenheden til lysnettet, eller sæt nye 
ikke-genopladelige batterier i babyenheden. 
Indstil derefter on/off-kontakten på 
babyenheden til ON for at oprette forbindelse 
til forældreenheden.

Hvorfor oplader forældreenheden ikke, når jeg 
har sat den i stikkontakten?
 • Det genopladelige batteri er muligvis ved at 

være slidt op. Udskift det genopladelige batteri.
 • Måske er adapteren er ikke tilsluttet 

korrekt. Sørg for, at adapteren er sat rigtigt i 
stikkontakten.

Hvorfor oplader babyenheden ikke, når jeg har 
sat den i stikkontakten?
 • Babyenheden har ikke nogen 

opladningsfunktion. Sæt nye ikke-genopladelige 
batterier i babyenheden, hvis du vil bruge 
babyenheden ledningsfrit.

8 Bestilling af tilbehør
Hvis du vil købe tilbehør til dette apparat, skal du 
besøge vores onlinebutik på  
www.shop.philips.com/service. Hvis 
onlinebutikken ikke er tilgængelig i dit land, skal 
du gå til din Philips-forhandler eller et Philips 
Kundecenter. Hvis du har problemer med at 
skaffe tilbehør til apparatet, kan du kontakte 
dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde 
kontaktoplysningerne i folderen “World-Wide 
Guarantee”. 

9 Reklamationsret og 
service

Hvis der opstår behov for service eller oplysninger 
eller ved eventuelle problemer henvises til Philips 
AVENTs hjemmeside på adressen  
www.philips.com/AVENT eller det lokale 
Philips Kundecenter. Telefonnumre findes i den 
vedlagte “WorldWide Guarantee”-folder. Hvis 
der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du 
kontakte din lokale Philips-forhandler. 

10 Ofte stillede 
spørgsmål

Dette kapitel indeholder de mest almindeligt 
forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis 
du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du 
gå ind på www.philips.com/support og se ofte 
stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips 
Kundecenter.
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Hvorfor overstiger forældreenhedens 
opladningstid 2,5 timer?
 • Forældreenheden er muligvis tændt under 

opladningen. Sluk for forældreenheden under 
opladningen.

 Hvorfor skal jeg sørge for, at babyenheden og 
ledningen er mindst 1 meter fra mit barn? 
 • For at undgå kvælning i ledningen og for at 

sikre optimal lydregistrering skal du altid placere 
babyenheden og ledningen mindst 1 meter fra 
barnet.

Angivelser på forældreenheden.

Hvorfor vises batterisymbolet ikke på 
videoskærmen på forældreenheden, når jeg 
begynder at oplade den?
 • Når forældreenheden oplades for første gang 

eller efter en længere periode uden at have 
været i brug, kan der gå et par minutter, inden 
batterisymbolet ses på skærmen.

Hvorfor blinker batteri-/strømindikatoren og 
batterisymbolet på videoskærmen rødt? 
 • Hvis batteri-/strømindikatoren og 

batterisymbolet på videoskærmen blinker rødt, 
er det genopladelige batteri i forældreenheden 
ved at løbe tør. Slut forældreenheden til en 
stikkontakt for at genoplade batteriet  
(se afsnittet “Klargøring”). 

Hvorfor bipper forældreenheden?
 •  Hvis forældreenheden bipper, mens billedet for 

uden for rækkevidde vises på videoskærmen, 
har den mistet forbindelsen til babyenheden. 
Flyt forældreenheden tættere på babyenheden. 

 •  Hvis forældreenheden bipper, mens batteri-/
strømindikatoren og batterisymbolet på 
videoskærmen blinker rødt, er det genopladelige 
batteri i forældreenheden ved at løbe tør. 
Slut forældreenheden til en stikkontakt for at 
genoplade batteriet (se afsnittet “Klargøring”). 

 • Babyenheden er muligvis slukket. Tænd for den.

Hvorfor kan jeg ikke etablere en forbindelse? 
Hvorfor går forbindelsen tabt fra tid til anden? 
Hvorfor er der lydafbrydelser?
 • Baby- og forældreenheden er sandsynligvis 

lige på grænsen af rækkevidden, eller der er 
interferens fra andre trådløse 2,4 GHz-enheder. 
Forsøg med en anden placering, gør afstanden 
mellem enhederne mindre, eller sluk for andre 
trådløse 2,4 GHz-enheder. Vær opmærksom på, 
at det tager ca. 5 sekunder hver gang, før der 
oprettes forbindelse mellem enhederne.

 • Hvis du har to videobabyalarmer, skal du holde 
dem mindst 1,5 meter væk fra hinanden for at 
undgå interferens.

 • Måske er babyenheden ikke er sluttet til 
lysnettet, og de ikke-genopladelige batterier i 
babyenheden er tomme, eller der er ikke nogen 
ikke-genopladelige batterier i babyenheden. 
Tilslut babyenheden til lysnettet, eller sæt nye 
ikke-genopladelige batterier i babyenheden. 
Indstil derefter on/off-kontakten på 
babyenheden til ON for at oprette forbindelse 
til forældreenheden.

Hvad sker der ved strømsvigt?
 • Når forældreenheden kører på et genopladeligt 

batteri, vil den fortsætte med at fungere, hvis 
batteriet er tilstrækkeligt opladet. Hvis du har 
sat ikke-genopladelige batterier i babyenheden, 
fortsætter kameraet med at fungere, og du kan 
se dit barn. 

Hvorfor løber de ikke-genopladelige batterier i 
babyenheden så hurtigt tør for strøm?
 •  Babyenheden bruger meget strøm, hvis du har 

videoskærmen tændt hele tiden, når du afspiller 
vuggeviser, eller når natlampen er tændt. Vi 
anbefaler, at du altid tilslutter babyenheden til 
stikkontakten og kun bruger batterierne som 
nødstrømsforsyning. Sæt ikke genopladelige 
batterier i babyenheden, da de aflades langsomt, 
selv når de ikke er i brug.
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Hvorfor reagerer forældreenheden alt for 
hurtigt på lyde fra omgivelserne?
 • Babyenheden opfanger også andre lyde 

end dem fra dit barn. Flyt babyenheden 
tættere på barnet (men vær opmærksom på 
minimumsafstanden på mindst 1 meter).

Hvorfor afgiver forældreenheden en summende 
lyd?
 • Der kan opstå interferens, når forældreenheden 

er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan 
også opstå interferens, hvis der er for mange 
vægge eller etager mellem forældreenheden 
og babyenheden, eller hvis der er tændt for 
andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en 
mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer 
forældreenheden et andet sted tættere på 
babyenheden, eller sluk for andre trådløse 
enheder. 

 • De genopladelige batteri i forældreenheden skal 
muligvis oplades. 

Brugstid/senderækkevidde

Den angivne rækkevidde på babyalarmen er 
op til 150 meter udendørs og op til 30 meter 
indendørs. Hvorfor kan min babyenhed kun klare 
en meget kortere afstand?
 • Den angivne rækkevidde på 150 meter gælder 

kun udenfor under åben himmel og uden 
forhindringer. Afhængigt af omgivelserne og 
andre forstyrrende faktorer kan rækkevidden 
være kortere. Inde i huset begrænses 
rækkevidden af antallet og typen af vægge 
og/eller lofter mellem forældreenheden og 
babyenheden

Støj/lyd

Hvorfor afgiver videomonitoren en høj hyletone?
 • Enhederne er muligvis placeret for tæt 

på hinanden. Kontroller, at forældre- og 
babyenheden er mindst 1,5 meter væk fra 
hinanden, og indstil lydstyrken til et lavere 
niveau.

 • Lydstyrken på forældreenheden er muligvis 
indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på 
forældreenheden.

Kan jeg øge lydstyrken på vuggevisen fra 
babyenheden?
 • Nej, det kan du ikke.

Hvorfor hører jeg ingen lyde/Hvorfor kan jeg 
ikke høre mit barn græde?
 • Lydstyrken for forældreenheden er muligvis 

indstillet for lavt eller slukket. Tryk på lydstyrke 
op-knappen for at øge lydstyrken.

 •  Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra 
mikrofonen. Kontroller, at beskyttelsesfolien er 
fjernet.

 • Du har muligvis slået den stemmeaktivering 
til. Hvis stemmeaktivering er aktiveret, tænder 
videoskærmen kun, når babyenheden registrerer 
en lyd. Så længe der ikke registreres nogen lyd, 
forbliver videoskærmen slukket for at spare 
strøm. 

 • Måske er videobabyalarmen indstillet på den 
automatiske lydløsfunktion. Når babyenheden 
registrerer et lavt lydniveau, f.eks. lyden af 
barnet, der sover, slår forældreenheden 
automatisk lyden fra, så du ikke kan høre 
lyden. Hvis barnet begynder at græde, slår 
forældreenheden automatisk lyden til igen, så du 
kan høre lyden af gråden.

 • Babyenheden er muligvis for langt væk fra 
barnet. Sørg for, at babyenheden ikke er længere 
end 1,5 meter fra barnet, men ikke tættere på 
end 1 meter for at undgå fare for kvælning.
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Videoskærmoutput

Hvorfor flimrer videoskærmen?
 • Der kan opstå interferens, når forældreenheden 

er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan 
også opstå interferens, hvis der er for mange 
vægge eller etager mellem forældreenheden 
og babyenheden, eller hvis der er tændt for 
andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en 
mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer 
forældreenheden et andet sted tættere på 
babyenheden, eller sluk for andre trådløse 
enheder. 

 • De genopladelige batteri i forældreenheden skal 
muligvis oplades. 

Hvorfor er der ikke billede på videoskærmen, 
når batteri-/strømindikatoren er tændt? 
 • Forældreenheden er muligvis i 

stemmeaktiveringstilstand. Tryk igen på 
knappen for stemmeaktivering for at tænde for 
videoskærmen.

Hvor er billedet på videoskærmen utydeligt?
 • Skærmens lysstyrke kan være indstillet for lavt. 

Skru op for skærmens lysstyrke (se afsnittet 
“Justering af skærmens lysstyrke” i kapitlet 
“Funktioner”).

 •  Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra 
skærmen. Fjern beskyttelsesfolien.

Hvorfor fungerer forældreenheden ikke i 
stemmeaktiveringstilstand?
 • Afstanden mellem barnet og babyenheden 

er for muligvis for stor til, at babyenheden 
kan opfange lyde fra barnet. Sørg for, at 
babyenheden er placeret 1 til 1,5 meter fra 
barnet.

Hvorfor er billedet på videoskærmen utydeligt 
med nattesyn?
 • Afstanden mellem barnet og babyenheden er 

for muligvis for stor. Sørg for, at babyenheden er 
placeret 1 til 1,5 meter fra barnet.

 • Nogle gange er det muligt at se et grønligt skær, 
hvis det infrarøde lys er aktiveret. Dette er 
normalt på grund af ydre faktorer.

Brugstiden for forældreenheden skulle være 
mindst 5,5 timer. Hvorfor er brugstiden på min 
forældreenhed kortere?
 • Når forældreenheden er blevet opladet 

for første gang, er brugstiden kortere, da 
batteriet ikke har nået sin fulde kapacitet 
endnu. Det genopladelige batteri når først 
sin fulde kapacitet efter fire gange afladning/
opladning. Derefter er driftstiden 5,5 timer, hvis 
stemmeaktivering ikke er deaktiveret, og 7 timer, 
hvis stemmeaktivering er aktiveret. 

 • Forældreenheden bruger meget energi, hvis 
videoskærmen er tændt hele tiden. Aktiver 
stemmeaktiveringstilstand for at øge brugstiden 
(se afsnittet “Stemmeaktivering” under afsnittet 
“Funktioner”).

 • Lydstyrken på forældreenheden er muligvis 
sat for højt, hvilket får forældreenheden til at 
bruge meget strøm. Nedsæt lydstyrken på 
forældreenheden.

 •  Som det er tilfældet med andre 
genopladelige elektroniske enheder, mindskes 
batterikapaciteten efter lang tids brug. Hvis du 
har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte 
kundeservice. For at købe et nyt genopladeligt 
batteri skal du besøge Philips Onlinebutik på 
www.shop.philips.com/service. 

Hvorfor opstår der interferens i 
forældreenheden?
 • Der kan opstå interferens, når forældreenheden 

er uden for babyenhedens rækkevidde. Der kan 
også opstå interferens, hvis der er for mange 
vægge eller etager mellem forældreenheden 
og babyenheden, eller hvis der er tændt for 
andre trådløse 2,4 GHz-enheder (f.eks. en 
mikrobølgeovn eller Wi-Fi-router). Placer 
forældreenheden et andet sted tættere på 
babyenheden, eller sluk for andre trådløse 
enheder. 
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