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1 Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips 
��������	����
����	�!���	�
�"!��#��"����#$�
%%%&#�!�!#�&'��*�������
��"��"�
����
�
+�
Philips AVENT.
,�!�!#�����������-+
��	:�	��
�����+	'��
�

��+
��:���
��'���!��:;��!��!�
�#��"���	������
ger föräldrar den trygghet de behöver. Denna 
,�!�!#���������
�+
�����-�#	��"!��"��	�������
�	����
����	��!���
���"���
���	��'���;�
��
���
klart och tydligt.
<�������!��	��
�-��
+�	""
�:;���$"	�=>?@���
och SCD609.
H� SCD610

Föräldraenhet

 
Babyenhet

 

H� SCD609

Babyenhet
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2 Viktiga säker-
hetsinstruktio-
ner

Läs användarhandboken noggrant innan 
"��
�+-�"	���
�+
��	���'���#
�
�"	��:;��
:�
��!"
�����&

Varning

 H I;�+
�
�
���!"��
�	��	�	���'���-���
""	�������
räckhåll för barnet, minst 1 meter bort, eftersom 
�-���
""	���
�����;�
�	�����#�!��&���+-�"�!��	�
förlängningssladdar.

Varning! Risk för explosion, elektriska stötar, 
kortslutning eller läckage
H� �##
�
�	��:$��!��	����-��
��:;��

+
��	�"��##
��	��	��+
��	����$�
���'��"��
ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till 
exempel vaser, på apparaten. 

H� <��
��"��
�����	���
�+
��	���!���	��-�	��
�;��"���	��!���
����#-��!��	������
��	��#$�
adaptrarna på babyvakten motsvarar den 
lokala nätspänningen.

H� Om nätkontakten används som 
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att 
komma åt. 

H� ��+-�"�"	���	":;��
�"	�
"
#�	���:;��
���

�����
��
�	��	�	���!���	��-�	�&

H� ��+-�"�"	���	":;��
�"	�
"
#�	����!���
���
ladda föräldraenheten.

H� För att förhindra elektriska stötar 
��
�"��!��	�;##�
��
�	��	�	���
	��	��:;�-�"�
	��	�	����;��	K�:;������
batterifacken.

H� Se till att händerna och apparaten är torra 
�-��"���-��	��!�	��	����	������
��	�!	��
(batteripaket).

H� Använd bara det laddningsbara 
�
��	�!	�������	":;��"	��
�+
��	��:;��
föräldraenheten. Ladda det laddningsbara 
batteriet enligt beskrivningen i den här 
användarhandboken.

H� Q�"+!��	U#���!����!����	����
�����
����
batteriet mot ett av korrekt typ.

H� Kassera använda batterier enligt 
!�������!��	��
&

H� För att förhindra batteriexplosion eller 
läckage, som kan skada babyvakten 
�'�����
�
���-����
"����'����"X�	��	��
;���!��!�
�!����;��"�Y
H� !��	��
""
�	���
""�!����
�
��
��	�!	�K
H� �-��
�!���
��	�!	��
�$���-����$���[\*X]K
H� �
�������
��	�!	��
����"��!��	�

����	��
���
�+-�"
�#��"���	��#$�
mer än 30 dagar,

H� hålla batteriet borta från stark hetta, 
exempelvis solsken, eld eller liknande.

H� I;��!�"�
�
����
��	�!	��+-�����##�	��	��
frigör giftiga ämnen som väte eller syre 
�	����
�����"+!�
�
��Y
H� överladda,
H� ��������
K
H� ladda omvänt, eller
H� skada batterierna.

H� ^��"����
��
��	�
���
"
"	��
��	�!	��	��	��
�
��	�!	�������
���-'����;��"��
�+-�"
�
��""��
�"��
��:;��
�����""
���"	�&

Vuxen tillsyn
H� Den här babyvakten är avsedd som en 

��-�#&�?	��-��!��	��$����	��-���!���:;��

��+
�!���'����"	���!��+�U	���!������'���;��
inte användas på så sätt.

H� Lägg aldrig babyenheten i barnets säng 
eller lekhage.

H� I;��
���:;��!�"�
�;+	��	��
��;��"��!��	�
�-'�
�;+	���
�+
��	���	"�	���
�""��K�����
eller något annat.

H� �-���
�+
��	��-����##�
"��!���	���	����
��
�;��"���	��!���
���"���-���:$��$��������!���
	����
�	�&

H� ?����
�!��	��$�
��
����	�
��	"��
�+
��	�K�
:;��"	�
���-�	��	��������&

Försiktighetsåtgärder för förvaring
H� Använd och förvara babyvakten mellan 

10 och 35 °C. Håll babyvakten borta från 
"!�	����������&
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Byten
H� ^��"���	�;+	����
����
"
#��
��
��;��"��

använda de typer av adaptrar som anges i 
den här användarhandboken. 

H� ^��"���	�;+	����
�����
��	�!	����
�"��
����
��
����"��-���&

Elektromagnetiska fält (EMF)
?	���-��
##
�
�	��:�$��,�!�!#���������##:��	��
alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). 
Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt 
!�������!��	��
�!�"	���-��
�+-�"
��
�"���	��
är den säker att använda enligt de vetenskapliga 
�	�-������������!�"
���-�	�&

Återvinning

 
,��"���	��-����+	'��
"��'���!��+	��
"�
+�
högkvalitativa material och komponenter som 
både kan återvinnas och återanvändas.
=����	���	"�	��;+	�����
"���#����
�����
�����#$�#��"���	��!��	�-��
���#��"���	��:;��	��
�QX"!�	��!+	��`��`*j@*��Y

 
�
��	�
�
�"�!��#��"���	���	"�
��
��
����$���
+:
��&��
��	"
�#$�"	����
�
��	��	��
����
separat insamling av elektriska och elektroniska 
#��"���	�&��	����
����
��	�
�"!�
��
��
�
#��"���	��#$��-����-����
��"���!"�
��!���
���
�!���
��;��!�
��	�
�!+
�	::	��	��#$��!��;��'��
hälsa.
,��"���	��!��	�$��	���
��	�!	������:;��	���QX
direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras 
�	"�����
�������$���
+:
��&�

�-��"���	�������	���	"�"	��;+	�����
"	�
��#����
���'��"	���	�!��
��	�	'��!��	��,�K�
�	�"	��"	��
��
��	�!	��
��##:��	����
+	��	��!���
"!�	��!+	��:;����Y

  
Ta reda på de lokala reglerna om separat 
insamling av batterier. Genom att kassera dina 
�
��	�!	��#$��-����-����
��"���!"�
��!���
����!���
�
�;��!�
��	�
�!+
�	::	��	��#$��!��;��'���-��
&
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3 Översikt

Föräldraenhet

  
a  Strömbrytare

H� Håll intryckt för att slå på eller av 
föräldraenheten 

b Stativ

c Röstaktiveringsknapp
H� Tryck in och håll kvar för att slå på eller 

av röstaktivering 
q	��!�:���
�!��������#$��!"
���&

d Anslutning för medföljande DC-adapter

e Strömlampa
H� u�!��
���;��Y�?	���
""�!����
�
��
��	�!	��

är svagt.
H� u�!��
����;��Y�?	���
""�!����
�
�

batteriet är i laddningsläge.
H� I
�����;��Y����	�	��-��!��$��&

f Röstaktiveringslampa

g Ljudnivålampor
H� ���	�;���
"����"�!+$�:;���
��	������

h Knapp
+ [UP]

a

b

d

c

e
f
g

h
i
j

k

l

X�~?^���
 [LEFT]
 [RIGHT]

i  Meny

j Högtalare

k Videodisplay
 Indikator för signalstyrka
 Batteriindikator
 Indikator för låg batteristyrka

l Antenn

�������!���:;��"	���	":;��
�"	��-�
"
#�	��
H� <�"
�
Y����X`������>
H� Q�"
�
Y�@K����?>K�������
H� q�"	������	�Y�==�X�j`�Q�X`�:;��

=�����!�
��!	�&�I;��;+�!�
�	���#	!��
��-�"	�Y�
==�X�j`��QX`

I;��Q=���'���
�
"
K�==�X�j`�Q=X`
I;�������
�!	���'���
��		�
�"K�==�X
�j`��QX`
I;��q	U!'�K�==�X�j`�q�X`
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Babyenhet

 
a Antenn

b Strömlampa
H� ��;�����	�Y�u
�	��	�	��-��#$��
�	�

c  Strömbrytare
H� Håll intryckt för att slå på eller av 

babyenheten
H� Tryck snabbt för att para ihop 

föräldraenheten medan babyenheten 
är på.

d Mikrofon

e Stativ

f Lins

g Anslutning för medföljande DC-adapter

h Väggmontering

i Skruvar för väggmontering

h

i

b

c
d

e

a

g

f

�������!���:;��"	���	":;��
�"	��-�
"
#�	��
H� <�"
�
Y����X`������>
H� Q�"
�
Y�@K����?>K�������
H� q�"	������	�Y�==�X�j`�Q�X`�:;��

=�����!�
��!	�&�I;��;+�!�
�	���#	!��
��-�"	�Y�
==�X�j`��QX`

I;��Q=���'���
�
"
K�==�X�j`�Q=X`
I;�������
�!	���'���
��		�
�"K�==�X
�j`��QX`
I;��q	U!'�K�==�X�j`�q�X`
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4 Komma igång

Ladda föräldraenheten
KommentarKommentar

 H =	��!���
����$"	�"!�
��-�"	���'��	��	�	��-������
��-��"��
�-��	��!��'���
�����"	���
""�!����
�
��
��	�!	�&

�;��#$�:;��
�"	��-���:;��
����
""
�
:;�-�"�
	��	�	��!��
��"��
�+-�"	��"	��:;��
första gången eller när föräldraenheten anger 
att batteriet är lågt.
 » Symbolen för tomt batteri blinkar på 

videodisplayen och batterilampan på 
föräldraenheten blinkar rött.

KommentarKommentar

 H Om batteriet är helt tomt stängs föräldraenheten av 

����
�!���&

 H u
��	�!	�����"	������	��-��u�X�>K����������&

1 �
�������
��	�!��'�
���	����
���"�
�"	��
åt höger.

 

2 Sätt i det laddningsbara batteriet.

 
3 Sätt tillbaka locket.
4 Sätt in kontakten i föräldraenheten och sätt 


"
#�	���!�	���+-�����
�&

 
 » Batterilampan på föräldraenheten 

blinkar grönt.
 » �-���
��	�!	��-��:���
""
����	��

batterilampan med fast grönt sken.

KommentarKommentar

 H När föräldraenheten laddas för första gången eller när 
"	��!��	��
��
�+-����#$��-��	���
�"����-��
�
+�"	���'��
�$�
�"	���
""
���
+����	��!��!�������!��
�&

 H När föräldraenheten har laddats för första gången 
är drifttiden mindre än 7 timmar. Det laddningsbara 
�
��	�!	���$���
�
��!��:���
��
#
'!�	���-��"���
���
""
��
�'���
""
�����"	����	��$��	�&�

 H u
��	�!	���
""
�������
"+!�K�-+	���-��:;�-�"�
	��	�	��
stängs av.
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Tips

 H Laddningen tar normalt 5 timmar, men det tar längre 
�!"��-��:;�-�"�
	��	�	��-��#$��
�	����"	���
""�!��	�&�
Minimera laddningstiden genom att stänga av 
:;�-�"�
	��	�	����"	���
""�!��&

 H �-���
��	�!	��-��:���
""
���
��:;�-�"�
	��	�	��
användas sladdlöst i cirka 7 timmar om den är i 
�;��
��!+	�!����-�	&�^��+!"	���-��#$�����!��	��!����
��
föräldraenheten användas sladdlöst i cirka 5 timmar.

�������	�
��
�	��	�	�
Var försiktig

 H I;�+
�
��
�	��	�	��������-'��$���:;���
��	�&�=�-���
aldrig babyenheten inne i barnets säng eller lekhage och 
montera den inte på dem.

KommentarKommentar

 H ^��"��
�+-�"	����$"�;�
�	��	�	�K��!���+$������	��	��
	���?�>�X���	���'���##�	+	����;��!��
��
��!��	��
#$�:;�-�"�
	��	�	��	��	��#$��
�	��	�	����
�"�����
�
:;�-�"�
	��	�	���-���	�������!������;��!��
��
��##�;�&

1 Placera babyenheten minst en meter från 
barnet.

2 =�-����
�	��	�	��#$�	����
�!���
&�?��
kan också montera babyenheten på 
"	���	":;��
�"	�+-������	�!��	�&�q	��
!�:���
�!��������!��-��
�
+��!��&

3 ����	�
��
�	��	�	���#��!�!����$�
���"��:$��
�-��
��;��!�
��##�!���;+	���
��	�&

4 =-���!������
��	��!����
�	��#$��
�	��	�	��
�'��
������
"
#�	����!���	���+-�����
�&

  

5 Ställ föräldraenheten inom babyenhetens 
räckvidd. Se till den är minst 1,5 meter från 
�
�	��	�	��:;��
�����"+!�
����"�$��&

6 q	��!�:���
�!�������-'�+!""������!�
avsnittet "Räckvidd" nedan.

Tips

 H Placera babyenheten på en högre nivå att få god 
översikt över babyns säng eller lekhage.

Väggmontera babyenheten
Var försiktig

 H När babyenheten väggmonteras fästs babyenhetens 
��
""�#$�+-��	�K�������-'��$���:;���
��	�&

1 Använd pappersmallen till att markera 
+
��"	���	�����+
��
���
��!��
��-��"��
väggmonterar babyenheten.

2 Borra hål på de tre platserna.
3 =-���+-��#�����!��$�	�&
4 =���+
�:
���+-������	�!��	�&
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5 Sätt babyenheten i väggmonteringen.

  
6 Lägg sladden i hållaren på väggmonteringen.
7 ����	�
��
�	��	�	���$�
���"��:$���-��
�

�;��!�
�;+	���!'��;+	���
��	�&
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5 Använda 
babyvakten

Om du vill se barnet
1 Tryck på �#$�:;�-�"�
X*�
�	��	�	�&

 » I;�-�"�
X*�
�	��	�	����$��#$K��'��
��
�
!�"!�
���	���-�"��	�����������"&

  
  

 » ,�!�!#�������Y�������#�+!�
�������#$�
skärmen.

 » ^��!��	��
������!����##�-��
����!��
��
meddelandet [NOT LINKED!CAM1 
OUT OF RANGE] på skärmen. 
Föräldraenheten piper då och då.

KommentarKommentar

 H CAM1 avser standardkameran.

Tips

 H ?	���
��'!��
�����	���"	��
����##�-��
�
������!��	��
mellan föräldraenheten och babyenheten.

 H Batterisymbolen  blinkar när batteriet håller på att 
�
�����&

Räckvidd
u
�+
��	����-'�+!""�-�������	�	��!�;##	����:�&�
Räckvidden varierar beroende på omgivningen 
och andra störande faktorer.
u
�+
��	��-����+	'��
"�:;��
���:���	�
�����
bäst inom ett avstånd på 150 m och passar 
:;��"	��	��
��	��!��;	�&��-'�+!""	���'��

������!����+
�!�	�	��+
�!	�
���	��	�"	�#$�
antalet hinder mellan de båda enheterna, till 
exempel väggar eller byggnader.
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6 Meny

1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
 » Menyn visas.

2 ��'��#$�\�*X�:;��
����$��##$��	��	���	"$��
!��	��*��"	��	����'����'��#$�  /  
för att gå åt vänster eller höger i menyn/
��"	��	��&

3 Bekräfta genom att trycka på tangenten i 
mitten eller 

4 �+����
��	����
�����'�
�#$� .

Zooma och panorera

1 Tryck på menyknappen.
2 Markera [ZOOM & PAN] i menyn för att 

����
�!���'�����!�+���'��#
���	�
&

Menyalternativ Beskrivning
[ZOOM+] Zooma in i vyn
[PAN] ,
���	�
�+���$�
���:�����

����	�
�
[ZOOM-] ����
����!�+�

Röstaktivering
Röstaktivering
När röstaktiveringsläget är på slås 
videodisplayen bara på när babyenheten 
�	�!���	�
�����"&�=$��-��	�!��
����"��	�!���	�
��-��
videodisplayen avstängd för att spara ström.
�-��"����'�	��#$�	���
��	���	��	��	������"�
�##�-'��K�
��!+	�
��:;�-�"�
	��	�	���'����-����

+�!�	��	:�	��`���	���"	�&��!�	���$�	���-�����-� Y
H� �������"�;+	���!�	��"	��
��!+�
��!+$��:;��

röstaktivering 
H� �����
##�#$�:;�-�"�
	��	�	��[�	��K�\K�XK�  , 

 ) trycks ned.

Starta röstaktivering
Tryck på knappen  på sidan 

+�:;�-�"�
	��	�	���$��;��
��
röstaktiveringsindikatorn blinka långsamt.

Ändra röstaktiveringsnivån
1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
2 �-���[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] 

på babyenheten. 

Menyalternativ Beskrivning
[HIGH] Hög röstaktiveringsnivå
[MID] Medelhög 

röstaktiveringsnivå
[LOW] Låg röstaktiveringsnivå

KommentarKommentar

 H När röstaktivering är aktiv är LOOP ALL CAMs i 
"!
������
���%!�'��>�q�!��	��!���-���!�&

 H �-���^^,�����>�q��-��
��!+�-��:����!��	���^<>��
�>�<���<^��!��	��!���-���!�&����!�:���-���+!�
���-��"��
��'�	��#$���
##	���^�&

När [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] är 
!���-��"�#$��;��:$��
��"	���##��-��	����"&�

Justera ljusstyrka

1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
2 �-���[ADJUST BRIGHTNESS].
3 ��'��#$�\*X�:;��
�������	�
���������
��#$�

videodisplayen.

Lägga till/ta bort kameror
Lägga till en ny kamera 
Högst 4 kameror kan paras ihop med en 
föräldraenhet. Menyn har 4 positioner med 
namnen CAM1 till CAM4. Standardinställningen 
-��>�q�&�?���
��+-��
��$����
+�#��!�!��	��
�
i listan och tilldela den till en kamera. Det är 
�##��!���"!��
����	����
�"!��+!��	���
�	�
�����
����+
�
��	���+!�������	���!��!��
�&�
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KommentarKommentar

 H En ny kamera kan bara paras ihop med en tom position 
i listan.

1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
2 �-���[ADD/DEL CAM].

 » Listan med ihopparade CAM visas.

KommentarKommentar

 H En ihopparad CAM kan inte paras ihop igen på en 
annan position när den har tilldelats en position.

3 �-���[ADD CAM].
 » En infoskärm anger att föräldraenheten 

�;�	��	:�	��"	���
��
�	�
�&�?��
�##�
�
��
�����'�
������#$�  på 
babyenheten när babyenheten är på.

4 Tryck kort på  på babyenheten, mindre 
-�����	���"&
 » En infoskärm bekräftar när 

!��##
��!���#��'	��	���
������:;���&�

Ta bort en kamera
1 Markera kameran som ska tas bort i listan 

med ihopparade CAM.
 » ?!
������
��[DELETE CAM1 FROM 

LIST?] visas.

2 Tryck på  eller menyknappen för att 
bekräfta, eller tryck på  för att återgå. 

Till exempel tas CAM1 bort när "CAM1 
?��������
��	�
���'��+-���&

Välj andra kameror
�-��"	��������$��
�>�q�!��!��
���	"�
!��##
�
"	��
�	�����
��"��+-U�
��	��
����!�
�
kameror.
1 Tryck på  eller  för att visa 

!"	��!�	�!�����
#	���:;��>�q�����
��	��
vilken kamera som för närvarande länkas 
ihop med föräldraenheten.

KommentarKommentar

 H �-���
�
�	���
�	�
������!��!��
���	"�!��##
�
"	�
�
�	����+!�
��!��	��
�	�
!"	��!�	�!�����
#	����-��"��
trycker på  och .

2 Tryck på  och  för att styra stapeln 
�'��+-��
�
�"�
�>�q�!��!��
�K�"+�&�
:;�-�"�
	��	�	��:;��;�	��
�����
��!���"	��
valda kameran.
 » När kameraikonen har valts blir den 

orange.

Loopa alla kameror
���!+	�
��!�	���^^,�����:;��
����	�+
"�����
pågår via alla ihopparade kameror.

KommentarKommentar

 H �-���^<>���>�<���<^��-��
��!+�-��:����!��	���^^,�
ALL inte valbar.

När LOOP ALL är aktiverat är ���
��	&�?��
ser alla kamerornas vyer en efter en. Andra 
kameror som inte visas får ikonen  eller  
[��
��#
�	��	�]���+&�?	��
��	���'��$������$��
�
�
�	����"��
�+-�"	���'��+!��	���
�	�
+�����
visas härnäst.
�!���	U	�#	�Y
1 Från �+!�
���
�	�
+�	���!�`���	���"	�&
2 Från �+!�
���
�	�
+��+$�!�`���	���"	�&
3 Visningen växlar till en annan kamera om 

"	��������	��-��	��!��##
�
"��
�	�
&



15SV

Ändra språk

1 Tryck på menyknappen på föräldraenheten.
2 �-���[LANGUAGE]�:;��
���"	��!	�
�"!���

önskade språk.

Menyalternativ Beskrivning
GB Svenska
FR Franska

Återställ
Så här återställer du föräldraenheten:
1 Håll ��	"��'������"��+!�����-��
�
+�

föräldraenheten. 
2 �$���X��	"��'���#$�:;�-�"�
	��	�	�&
3 �-��"���$��	���	"�X���
��
��"��

föräldraenheten.
 » Föräldraenheten har återställts.
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7 Optimera batte-
rilivslängden för 
föräldraenheten

H� �
""
��##�:;�-�"�
	��	�	���-��"���	��
!���	��:;���+
����
��	�!&��
""
��##�
:;�-�"�
	��	�	���	���!��
��"��
�+-�"	��"	��
igen. Om det laddningsbara batteriet laddas 
����	����
��"	���!���
�"	����!+��-��"&

H� Ta bort det laddningsbara batteriet från 
:;�-�"�
	��	�	�����"��!��	��-��	��
�+-�"
�
det på en vecka eller längre.

H� �
""
�
���!"��##�:;�-�"�
	��	�	���	���	:�	��
	���-���	�#	�!�"���##	�$��&

H� ^��"���##�	+	���$��
�#����	���-��
"���
""
���
��	�!	���
��"������
��
�
$�	�:;��-��
�	��	��	��	���,�!�!#��
�	�+!'	����"&
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8 Garanti och 
service

^��"���	�;+	���	�+!'	K�!�:���
�!���	��	�����
"���
��	���#����	���	�;�	��"��%	��#�
��	��
för Philips AVENT på www.philips.com/AVENT 
%	�'��	�	��	������
��
��,�!�!#�����"��-����
!��
�"	�&�?���!��
���	�	:������	���!���,�!�!#��
���"��-����!��
�
��!����'��	�&�^��,�!�!#��!��	�
�
���$�������"��-����!�"!����
�"��
��"���	�;�
�
"	�����
�
�,�!�!#�X$�	�:;��-��
�	�&
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9 Vanliga frågor
^��"��!��	��!��
��"	��"���;�	��!�"	���-��

+��!��	���
��"���$��!���%%%&#�!�!#�&'��*������
	��	������
��
�,�!�!#�����"��-����!�"!����
�"&�

Problem Möjliga orsaker Lösningar
q!��:;�-�"�
X*�
�	��	����$��
inte på.

���	�	��
�������!��	��!������;��-�X
lan.

�������:;�-�"�
	��	�	���!���	��
strömkälla.

u
��	�!	��-�����
""
�& u������
��	�!	���'���	��!���
���
det sätts i riktigt.

Min babyenhet slås inte på. ���	�	��-��!��	�
�����	���!���	��
strömkälla.

�������:;�-�"�
	��	�	���!���	��
strömkälla.

�
���
��!��	��##�-��
�	��
�����X
ning. Föräldraenheten piper och 
meddelandet "NOT LINKED! 
CAMx OUT OF RANGE" 
blinkar.

Enheterna är inte inom räckvidd 
för varandra.

Flytta enheterna närmare varX
andra (se "Räckvidd")

I;�-�"�
X��'���
�	��	�	��-��:;��
långt ifrån varandra.

Flytta föräldraenheten minst 1,5 
meter från babyenheten.

Babyenheten är avstängd. Slå på babyenheten.
Det förekommer störningar. Jag 
kan bara höra ibland.

Enheterna är inte inom räckvidd 
för varandra.

Flytta enheterna närmare 
varandra.

I;�-�"�
	��	�	��:$��
���##�
signaler från andra apparater eller 
babyvakter.

Flytta föräldraenheten bort från 
andra 2,4 GHz trådlösa apparaX
ter som till exempel telefoner.

Jag hör ingenting via föräldraX
enheten.

Föräldraenhetens volym är 
inställd på för låg nivå eller helt 
avstängd.

�;��+���	��#$�:;�-�"�
	�X
heten.

Enheterna är inte inom räckvidd 
för varandra.

Flytta enheterna närmare 
varandra.

?���
����
�!��#$�"	��
����
�!��
�
röstaktiveringen.

När den aktiveras visas videon 
när babyenheten registrerar ett 
���"&�=$��-��	�!��
����"��	�!���	X
ras är videodisplayen avstängd 
för att spara ström.

Röstaktiveringsnivån är inställd 
för högt.

Öka röstaktiveringsnivån.

Min räckvidd är mindre än 150 
meter.

Hinder i omgivningen kan påX
verka räckvidden.

Flytta enheterna närmare 
varandra.

Batterilampan på föräldraenheX
ten blinkar rött.

Det laddningsbara batteriet på 
:;�-�"�
	��	�	��-���-��
�����
"X
dat.

Ladda batteriet.
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Batteriet på föräldraenheten 
�
""
�������
���&

Volymen är för högt inställd och 
	��	�	��:;�����
���	�����;�&

Sänk volymen.

Videodisplayen är påslagen konX
�!��	��!����'��	��	�	��:;�����
��
mer energi.

���!+	�
�"	��
����
�!��
�
röstaktiveringsläget för att öka 
drifttiden.

Är min babyenhet säker från 
avlyssning?

Den här babyvaktens digitala 
teknik med 2,4 GHz garanterar 
att ingen avlyssning förekomX
mer.

�
���;��
�"�
����"�:�$���!��
föräldraenhet.

Babyenheten är för långt ifrån 
barnet.

Flytta babyenheten närmare 
barnet med ett minsta avstånd 
på 1 meter.

Röstaktiveringsnivån är inställd 
för lågt.

Öka röstaktiveringsnivån.

Babyenheten är nära någon anX
�
�����"�-��
&

Flytta babyenheten bort från 
���"�-��
�&

Laddningen av föräldraenheten 
tar lång tid.

Enheten har använts för första 
gången eller efter en längre periX
�"���##	�$��&

Ladda den i minst 8 timmar.

Föräldraenheten är påslagen 
��"	���
""�!��

=�-���
+�:;�-�"�
	��	�	����"	��
laddning.

Videoövervakaren ger ifrån sig 
	����;�:�	�+	������"&

Enheterna kan vara för nära 
varandra.

Flytta föräldraenheten minst 1,5 
meter från babyenheten.

Volymen på föräldraenheten kan 
vara inställd för högt.

Sänk volymen på föräldraenX
heten.

Föräldraenheten ger ifrån sig ett 
����
�"	����"&

Enheterna är inte inom räckvidd 
för varandra.

Flytta enheterna närmare 
varandra.

I;�-�"�
	��	�	��:$��
���##�
signaler från andra apparater eller 
babyvakter.

Flytta föräldraenheten bort från 
andra 2,4 GHz trådlösa apparaX
ter som till exempel telefoner.

Det laddningsbara batteriet i 
föräldraenheten kan vara nästan 
���
""
�&

Ladda batteriet.

Videovisningen blinkar. ���	�	��
�-���-��
��������-'�X
vidd för varandra.

Flytta enheterna närmare 
varandra.

I;�-�"�
	��	�	��:$��
���##�
signaler från andra apparater eller 
babyvakter.

Flytta föräldraenheten bort från 
andra 2,4 GHz trådlösa apparaX
ter som till exempel telefoner.

Det laddningsbara batteriet i 
föräldraenheten kan vara nästan 
���
""
�&

Ladda batteriet.

?	�������!��	���!�"�#$�+!"	�"!�X
playen när strömlampan är på.

Föräldraenheten kan vara i läget 
:;��
����
�!����;��
��!+	�!��&

��'��#$���
##	��:;��
����
X
�!����;��
��!+	�!���!�	�����"��
vill slå på videodisplayen.
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Bilden på videodisplayen är 
otydlig.

=�-��	�����������
��
��+
�
�
inställd för lågt eller för högt.

����	�
��	'�	�:;����	�������X
styrka.

Bilden på videovisningen är 
otydlig i mörkerläge.

Avståndet mellan barnet och 
babyenheten kan vara för stort.

Se till att babyenheten ställs 1 
till 1,5 meter från barnet.

Föräldraenheten laddar inte när 
�
���
��
�����!��"	�&

Det laddningsbara batteriet kan 
+
�
�:;�����
�&

u�����"	���
""�!����
�
��
�X
teriet.

Lysdioden för mörkerläge lyser 
fortfarande när det är tillräckligt 
������!����!+�!��	�&

u
�	��	�	��������	�����
[�	�-�	���+
�#$��;��	���-�
�
antennen) är skymd från det 
���!+
�"	�����	�&

Flytta babyenheten eller låt 
den stå kvar. Det påverkar inte 
skärmbilden.

Tips

 H ,��"���!�:���
�!��	���
������
�
���-�"�
����
��
föregående meddelande.

SV
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