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1 Úvod
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips AVENT.
Chcete-li využívat všech výhod podpory
nabízené společností Philips AVENT,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.
philips.com/AVENT.
Společnost Philips AVENT systematicky usiluje
o výrobu spolehlivých výrobků péče o dítě,
které dávají rodičům požadovanou jistotu. Tato
elektronická chůva společnosti Philips AVENT
poskytuje nepřetržitou podporu, neboť zajišťuje,
že své dítě vždy perfektně uvidíte i uslyšíte.
Zde uvedené pokyny se vztahují k modelům
SCD610 a SCD609.
• Model SCD610
Rodičovská jednotka

Dětská jednotka
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•

Model SCD609
Dětská jednotka

2 Důležité
bezpečnostní
pokyny

•
•
•

Před použitím elektronické chůvy si pečlivě
přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte
ji pro budoucí použití.
Varování
•• Abyste zabránili uškrcení napájecím kabelem, vždy
umístěte dětskou jednotku a napájecí kabel mimo
dosah dítěte do vzdálenosti minimálně 1 metr od
dítěte. Nepoužívejte prodlužovací kabely.

Upozornění: Nebezpečí výbuchu, úrazu
elektrickým proudem, zkratu nebo úniku
elektrolytu
• Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo
stříkající tekutině a nesmějí na něm být
umístěny objekty obsahující tekutinu,
například vázy.
• Než chůvu připojíte do elektrické sítě,
přesvědčte se, zda napětí uvedené na
adaptérech odpovídá napětí ve vaší
elektrické síti.
• Protože slouží SÍŤOVÁ zástrčka k vypínání
přístroje, zařízení k vypínání přístroje by
mělo být připraveno k použití.
• K připojení dětské jednotky k síťovému
napájení používejte dodané adaptéry.
• Rodičovskou jednotku nabíjejte
prostřednictvím dodaného adaptéru.
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
neotvírejte plášť dětské jednotky ani
rodičovské jednotky kromě přihrádky na
baterie.
• Při vkládání nebo výměně baterií musíte
mít suché ruce.
• V rodičovské jednotce používejte
pouze dobíjecí sadu baterií dodávanou
s elektronickou chůvou. Dobíjecí sadu
baterií nabíjejte podle návodu v této
příručce.

•

•

Abyste předešli riziku výbuchu, používejte
správný typ baterií.
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
Vytečení, přehřátí nebo výbuch baterií
by mohl poškodit chůvu a způsobit
podráždění nebo popálení kůže nebo
očí. Můžete mu zabránit následujícím
způsobem:
• nenabíjejte baterie, které k tomu
nejsou určeny
• zkontrolujte správné umístění pólů
(+/−),
• pokud přístroj nebudete používat déle
než 30 dní, baterie vyjměte,
• baterie chraňte před horkem, například
slunečním zářením, ohněm a podobně,
Aby se baterie nepřehřívala a nevylučovala
toxické látky, vodík nebo kyslík, dejte pozor
na:
• přebíjení baterií,
• zkrat,
• nesprávné vložení baterií nebo
• poškozování baterií.
Při manipulaci s poškozenými nebo
vyteklými bateriemi používejte ochranné
rukavice.

Dohled dospělých
• Tato elektronická chůva představuje
pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu
zodpovědného a řádného dohledu
dospělou osobou a nelze ji tímto
způsobem používat.
• Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do
dětské postýlky nebo zahrádky.
• Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte
chůvu ručníkem, přikrývkou nebo jiným
předmětem.
• Pokud máte chůvu zapojenou do zásuvky,
dbejte na to, aby zásuvka byla snadno
přístupná.
• Z důvodu bezpečnosti nedovolte dětem,
aby si s chůvou hrály.
Pokyny pro skladování
• Elektronickou chůvu používejte a skladujte
při teplotě 10 °C až 35 °C. Chůvu
nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
CS
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Výměna
• Potřebujete-li vyměnit adaptér, použijte
pouze typ uvedený v tomto návodu.
• Potřebujete-li vyměnit baterii, kontaktujte
prosím centrum zákaznické podpory.

Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips AVENT
odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud
je správně používán v souladu s pokyny
uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho
použití podle dosud dostupných vědeckých
poznatků bezpečné.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj
vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného
domácího odpadu. Informujte se o místních
předpisech týkajících se odděleného sběru
elektrických a elektronických výrobků. Správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Symbol přeškrtnutého odpadkového koše s
chemickou značkou „Pb“ znamená, že baterie
splňují podmínky směrnice pro olovo:

6
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Informujte se o místních pravidlech sběru
baterií. Správná likvidace baterií pomáhá
předcházet případným nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví.

3 Přehled

h Tlačítko
+ [UP]
− [DOWN]
[LEFT]
[RIGHT]

Rodičovská jednotka

i

j Reproduktor
k Videodisplej
Indikátor intenzity signálu
Indikátor stavu baterie
Indikátor slabé baterie

a

l Anténa

b

Konektor pro dodaný síťový adaptér
• Vstup: 100–240 V stř.
• Výstup: 6,0 V ss, 500 mA
• Číslo modelu: SSW-1920UK-2 (Velká Británie);
SSW-1920EU-2 (ostatní evropské země)
Pro USA a Kanadu, SSW-1920US-2
Pro Austrálii a Nový Zéland, SSW-1920AU-2
Pro Mexiko, SSW-1920MX-2

d

a

Nabídka

•

Vypínač
Stisknutím a přidržením zapnete nebo
vypnete rodičovskou jednotku

b Stojan
c Tlačítko hlasové aktivace
• Stisknutím a přidržením zapnete nebo
vypnete hlasovou aktivaci
Více informací naleznete na straně 13.
d Konektor pro dodaný síťový adaptér
e Kontrolka zapnutí
• Červeně bliká: Nabíjecí baterie je
téměř vybitá.
• Zeleně bliká: Nabíjecí baterie je
v režimu nabíjení.
• Zeleně svítí: Jednotka je v provozu.
f Kontrolka hlasové aktivace
g Kontrolky hladiny zvuku
• Označují hladinu zvuku v místnosti
s dítětem.

CS

7

Dětská jednotka

e Stojan
f Objektiv
g Konektor pro dodaný síťový adaptér
h upevnění na zeď
i Šrouby pro montáž na stěnu
Konektor pro dodaný síťový adaptér
• Vstup: 100–240 V stř.
• Výstup: 6,0 V ss, 500 mA
• Číslo modelu: SSW-1920UK-2 (Velká
Británie); SSW-1920EU-2 (ostatní evropské
země)

h

a Anténa
b Kontrolka zapnutí přístroje
• Zelená: Dětská jednotka je zapnuta.
c

Vypínač
Stisknutím a přidržením zapnete nebo
vypnete dětskou jednotku
• Krátkým stisknutím spárujete
rodičovskou jednotku se zapnutou
dětskou jednotkou.
•

d Mikrofon
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4 Začínáme

2

Vložte dobíjecí baterií.

Nabijte rodičovskou jednotku
Poznámka
•• Při vkládání a vyjímání nabíjecí baterie musíte mít suché
ruce a také jednotka zařízení musí být suchá.

Před prvním použitím a pokaždé, když
rodičovská jednotka ohlásí slabou baterii, nabijte
ji následujícím způsobem.
»» Na videodispleji bliká symbol prázdné
baterie a kontrolka baterie rodičovské
jednotky bliká červeně.

3
4

Znovu nasaďte víko.
Zasuňte konektor adaptéru do rodičovské
jednotky a adaptér zapojte do zásuvky.

Poznámka
•• Když je baterie úplně prázdná, rodičovská jednotka se
automaticky vypne.

•• Číslo modelu baterie je BL-5C, 1 050 mAh.

1

Otevřete přihrádku baterie posunutím víka
směrem doprava.

»» Kontrolka baterie rodičovské jednotky
zeleně bliká.
»» Když je baterie plně nabita, kontrolka
svítí zeleně.
Poznámka
•• Nabíjíte-li rodičovskou jednotku poprvé po dlouhé

době nečinnosti, vypněte ji a nabíjejte nepřetržitě
alespoň po dobu 8 hodin.
•• Po prvním nabití je provozní doba rodičovské jednotky
méně než 7 hodin. Nabíjecí baterie dosáhne plné
kapacity po třech cyklech nabití a vybití.
•• Baterie se postupně vybíjí, i když je rodičovská jednotka
vypnutá.

CS
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Tip

4

•• Nabíjení trvá běžně 5 hodin. Pokud je ale rodičovská

Zasuňte konektor adaptéru do dětské
jednotky a adaptér zapojte do zásuvky.

jednotka zapnutá, bude trvat déle. Chcete-li dobu
nabíjení maximálně zkrátit, rodičovskou jednotku během
nabíjení vypněte.
•• Když je baterie plně nabita, lze rodičovskou jednotku
používat bezdrátově v režimu hlasové aktivace přibližně
7 hodin. Je-li aktivován nepřetržitý videopřenos,
rodičovská jednotka bude bezdrátově fungovat přibl.
5 hodin.

Nastavte dětskou jednotku

5

Výstraha
•• Uložte dětskou jednotku mimo dosah dítěte.

Nevkládejte dětskou jednotku do postýlky nebo
ohrádky ani ji na ni nepřipevňujte.

6

Poznámka
•• Používáte-li nějaké bezdrátové zařízení, mikrovlnnou

troubu nebo systém DECT a přitom dochází k rušení
rodičovské nebo dětské jednotky, přesuňte jednotku tak,
aby k rušení nedocházelo.

1
2

3

Dětskou jednotku umístěte ve vzdálenosti
minimálně 1 metr od dítěte.
Dětskou jednotku umístěte na stabilní
podložku. Dětskou jednotku můžete
upevnit i na stěnu pomocí přiloženého
držáku. Více informací naleznete v další
části.
Upravte pozici dětské jednotky tak, abyste
na dítě viděli co nejlépe.

•• Dětskou jednotku umístěte výše, abyste měli dobrý
výhled na postýlku nebo ohrádku.

Upevnění dětské jednotky na
stěnu
Výstraha
•• Když dětskou jednotku připevníte na stěnu, upevněte
napájecí kabel tak, aby na něj dítě nedosáhlo.

1
3

CS

Další informace o provozním dosahu
najdete dále v části „Provozní dosah“.
Tip

2

10

Rodičovskou jednotku umístěte do dosahu
dětské jednotky. Rodičovská jednotka
musí být umístěna minimálně 1,5 metru
od dětské jednotky, aby nedocházelo ke
zpětné akustické vazbě.

Pomocí papírové šablony vyznačte pozici tří
šroubů, kterými jednotku ke zdi upevníte.
Ve vyznačených místech vyvrtejte tři
otvory.
Do otvorů zasuňte hmoždinky.

4

Přišroubujte držák.

5

Do držáku vložte dětskou jednotku.

6
7

Kabel zasuňte do úchytky držáku.
Upravte pozici dětské jednotky tak, abyste
na dítě viděli co nejlépe.

CS
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5 Používání
elektronické
chůvy
Chcete-li se na dítě podívat,

1

Stiskněte tlačítko na rodičovské/dětské
jednotce.
»» Rodičovská/dětská jednotka se zapne
a všechny její kontrolky se na okamžik
rozsvítí.

»» Na displeji se na okamžik zobrazí logo
Philips AVENT.
»» Pokud nedojde k navázání spojení,
na obrazovce bliká hlášení [NOT
LINKED!CAM1 OUT OF RANGE].
Rodičovská jednotka občas vydá
zvukový signál.
Poznámka
•• CAM1 označuje výchozí kameru.
12
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Tip
•• Navázání kontaktu mezi rodičovskou jednotkou a
dětskou jednotkou trvá přibližně 15 vteřin.

•• Než se baterie úplně vybije, bliká symbol prázdné
baterie

.

Provozní dosah
Provozní dosah dětské chůvy je 150 metrů ve
volném prostoru. Dosah se může lišit v závislosti
na prostředí a různých rušivých faktorech.
Tato chůvička je navržena na nejlepší výkon
v dosahu do 150 m, což je dostačující pro
většinu domácností. Provozní dosah a kvalita
spojení se liší v závislosti na počtu překážek,
například zdí či budov, mezi těmito dvěma
jednotkami.

6 Nabídka
1
2
3
4

Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské
jednotce.
»» Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítek +/- se můžete v nabídce
a podnabídkách pohybovat nahoru a
dolů, tlačítky a se posouváte doleva a
doprava.
Volbu potvrdíte stisknutím prostředního
tlačítka nebo tlačítka
Akci ukončíte stisknutím tlačítka .

Zvětšení a posun
1
2

Stiskněte tlačítko nabídky.
Chcete-li obraz přiblížit, oddálit nebo
posunout, vyberte v nabídce položku
[ZOOM & PAN].

Možnosti nabídky
[ZOOM+]
[PAN]
[ZOOM-]

Popis
Přiblížení záběru
Posun záběru – úprava
zaměření
Oddálení záběru

V případě detekce zvuku nebo při stisknutí
tlačítka dojde k aktivaci rodičovské jednotky.
Po uplynutí 20 vteřin prodlevy se rodičovská
jednotka opět vypne. Doba prodlevy se
automaticky začne odpočítávat znovu:
• Vždy, když nějaký zvuk překročí úroveň pro
aktivaci hlasem
• Při každém stisknutí tlačítka rodičovské
jednotky (nabídka, +, -, , ).
Zapnutí hlasové aktivace
Stiskněte tlačítko na boční straně rodičovské
jednotky. Indikátor hlasové aktivace začne
pomalu blikat.
Změna citlivosti hlasové aktivace

1
2

Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské
jednotce.
Vyberte možnost [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] dětské jednotky.

Možnosti
nabídky
[HIGH]
[MID]
[LOW]

Popis
Vysoká citlivost hlasové
aktivace
Aktivace při střední hladině
zvuku
Nízká citlivost hlasové
aktivace

Poznámka

Hlasová aktivace
Hlasová aktivace
Když je zapnuta funkce hlasové aktivace,
videodisplej se zapne pouze v případě, že
dětská jednotka zaznamená nějaký zvuk. Pokud
není zaznamenáván žádný zvuk, videodisplej je
vypnutý a šetří energii.

•• Je-li zapnutý režim hlasové aktivace, možnost LOOP
ALL CAMs v nabídce CAM není k dispozici.

•• Pokud je položka LOOP ALL CAMs zapnuta, není

funkce VOICE ACTIVATION k dispozici. Při stisknutí
tlačítka hlasové aktivace se zobrazí informační hlášení.

Když je [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]
nastavena výše, přijme i jemnější zvuky.

CS
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Úprava jasu
1
2
3

Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské
jednotce.

4

Vyberte možnost [ADJUST
BRIGHTNESS].
Pomocí tlačítek +/- upravte jas
videodispleje.

Přidání nebo odstranění
kamery
Přidání nové kamery
S rodičovskou jednotkou je možné spárovat až
4 kamery. V nabídce jsou čtyři pozice s názvem
CAM1 až CAM4. Výchozí nastavení první
kamery je CAM1. Kameře můžete přiřadit
kteroukoliv pozici ze seznamu. Umístění dané
kamery v seznamu závisí jen na vás.
Poznámka

1
2

2

Výběr jiné kamery
Je-li na seznamu spárovaných kamer uvedeno
více kamer, můžete mezi jednotlivými kamerami
přepínat.

1

•• Spárovanou kameru nelze spárovat znovu na jinou
pozici, pokud jste jí již nějakou pozici přiřadili.

3

14

Vyberte možnost [ADD CAM].
»» Zobrazí se informační hlášení, že
rodičovská jednotka vyhledává novou
kameru. Budete požádáni o krátké

CS

Pomocí tlačítek nebo zobrazíte
identifikační lištu kamery, která je aktuálně
připojena k rodičovské jednotce.
Poznámka

•• Jestliže je na seznamu spárovaných kamer pouze jediná

kamera, identifikační lišta kamery se po stisknutí tlačítek
a nezobrazí.

Vyberte možnost [ADD/DEL CAM].
»» Zobrazí se seznam spárovaných kamer.
Poznámka

V seznamu spárovaných kamer vyberte
kameru, kterou chcete odstranit.
»» Zobrazí se dialogové okno [DELETE
CAM1 FROM LIST?].

Potvrďte stisknutím tlačítka nebo tlačítka
nabídky nebo se vraťte na předchozí
obrazovku tlačítkem .
Pokud například vyberete a zvýrazníte položku
„CAM1 DELETE“, kamera 1 bude odstraněna.

v seznamu volná pozice.

Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské
jednotce.

Krátce stiskněte tlačítko dětské jednotky
(méně než 1 sekundu).
»» Úspěšné dokončení párovacího
procesu bude potvrzeno informačním
hlášením.

Odstranění kamery

•• Novou kameru můžete přidat pouze v případě, že je

1

stisknutí tlačítka dětské jednotky
(dětská jednotka musí být zapnuta).

2

Pomocí tlačítek a tuto lištu můžete
procházet a vybrat jinou kameru ze
seznamu, tzn. rodičovská jednotka se pokusí
připojit k jiné vámi zvolené kameře.
»» Jakmile vyberete ikonku kamery, změní
barvu na oranžovou.

Zobrazení všech kamer postupně
Vyberte záložku LOOP ALL a můžete postupně
zkontrolovat záběr ze všech kamer.

•• Je-li zapnutý režim hlasové aktivace, možnost LOOP
ALL není k dispozici.

Když je možnost LOOP ALL aktivní, ukazatel
bude oranžový. Zobrazí se postupně pohledy
všech kamer. Další kamery, které se nezobrazí,
uvidíte jako ikonu
, nebo
(bez závorky)
atd. Je to také indikátor počtu nastavených
kamer a kamery, která bude zobrazena jako
další.
Například

2
3

Resetování rodičovské jednotky:

1

Poznámka

1

Reset

2
3

Stisknutím a přidržením tlačítka
rodičovskou jednotku vypněte.
Stiskněte a přidržte tlačítko – na rodičovské
jednotce.
Zatímco držíte tlačítko –, rodičovskou
jednotku zapněte.
»» Rodičovská jednotka je resetována.

U
, zobrazení zůstává na kameře 1 po
dobu 20 sekund.
U
, zobrazení zůstává na kameře 2 po
dobu 20 sekund.
Pokud se přidáte další spárovanou kameru,
zobrazení se přepne na další kameru.

Změna jazyka
1
2

Stiskněte tlačítko nabídky na rodičovské
jednotce.
Vyberte položku [LANGUAGE] a můžete
nastavit preferovaný jazyk.

Možnosti nabídky
GB
FR

Popis
Anglická
Francouzská

CS
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7 Optimalizace
životnosti
akumulátoru
rodičovské
jednotky
•

•
•
•
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Když začne blikat ikona slabé baterie,
rodičovskou jednotku dobijte. Před dalším
použitím rodičovskou jednotku plně nabijte,
neboť úplné vybití nabíjecí baterie může
snížit její životnost.
Pokud rodičovskou jednotku nebudete
používat po dobu nejméně jednoho týdne,
nabíjecí baterie z ní vyjměte.
Jestliže jste rodičovskou jednotku dlouho
nepoužívali, vždy ji plně nabijte.
Budete-li mít při nabíjení baterie nějaké
potíže, kontaktujte prodejce nebo servisní
středisko společnosti Philips.

CS

8 Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace
nebo pokud dojde k potížím, navštivte
webovou stránku společnosti Philips AVENT
na adrese www.philips.com/welcome/
AVENT welcome nebo se obraťte na
středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ve své zemi. Telefonní číslo střediska péče o
zákazníky společnosti Philips najdete na letáčku
s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi
středisko péče o zákazníky nenachází, můžete
kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.

CS
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9 Nejčastější dotazy
Pokud potřebné řešení nenaleznete v této části, získáte podporu na webu www.philips.com/AVENT
nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
Problémy
Rodičovskou nebo dětskou
jednotku nelze zapnout.

Možné příčiny
Jednotka není připojena ke zdroji
napájení.
Baterie je vybitá.

Dětskou jednotku nelze
zapnout.
Připojení nelze navázat.
Rodičovská jednotka pípá a
na displeji bliká hlášení "NOT
LINKED! CAMx OUT OF
RANGE".

Jednotka není připojena ke zdroji
napájení.
Jednotky jsou mimo dosah.

Rodičovská jednotka je příliš blízko
dětské jednotky.

Dochází k rušení. Zvuk je
přerušovaný.

Dětská jednotka je vypnutá.
Jednotky jsou mimo dosah.
Rodičovská jednotka zachytila signály
z jiných přístrojů nebo elektronických
chůviček.

Rodičovská jednotka
nevydává žádný zvuk.

Vzdálenost mezi jednotkami
je menší než 150 metrů.

18
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Hlasitost rodičovské jednotky
je nastavena příliš nízko nebo je
ztlumena.
Jednotky jsou mimo dosah.
Je zapnuta automatická hlasová
aktivace.

Řešení
Připojte jednotku ke zdroji
napájení.
Vyměňte baterii a zkontrolujte,
zda je správně vložena.
Připojte jednotku ke zdroji
napájení.
Umístěte jednotky blíže k sobě
(viz „Provozní dosah“).

Umístěte rodičovskou
jednotku do vzdálenosti
minimálně 1,5 metru od
dětské jednotky.
Zapněte dětskou jednotku.
Přemístěte jednotky blíže.
Umístěte rodičovskou
jednotku dál od bezdrátových
spotřebičů 2,4 GHz, například
telefonů.
Nastavte hlasitost rodičovské
jednotky na vyšší úroveň.

Přemístěte jednotky blíže.
V takovém případě se záběr
kamery zobrazí teprve
v případě, že dětská jednotka
zaznamená nějaký zvuk. Pokud
není zaznamenáván žádný zvuk,
videodisplej je vypnutý a šetří
energii.
Citlivost hlasové aktivace je nastavena Zvyšte citlivost hlasové aktipříliš nízko.
vace.
Mezi jednotkami mohou být překážky Přemístěte jednotky blíže.
ovlivňující dosah.

Kontrolka baterie rodičovské
jednotky bliká červeně.
Baterie rodičovské jednotky
se rychle vybíjí.

Nabíjecí baterie rodičovské jednotky
je téměř vybitá.
Hlasitost je nastavena na příliš vysokou
úroveň a jednotka spotřebovává více
energie.
Videodisplej je stále zapnutý a
jednotka spotřebovává příliš mnoho
energie.

Je dětská jednotka bezpečná
před odposlechem?
Z rodičovské jednotky
vycházejí jiné zvuky.

Nabíjení rodičovské jednotky
trvá příliš dlouho.

Videomonitor vydává vysoký
zvuk.

Rodičovská jednotka šumí
nebo bzučí.

Dětská jednotka je umístěna příliš
daleko od dítěte.
Citlivost hlasové aktivace je nastavena
příliš vysoko.
Dětská jednotka je umístěna blízko
jiného zdroje zvuku.
Použili jste přístroj poprvé nebo po
delší době nepoužívání.
Rodičovská jednotka je během
nabíjení zapnutá.
Jednotky jsou příliš blízko u sebe.

Snižte hlasitost.
Zvyšte provozní dobu tím, že
zapnete režim hlasové aktivace.
Digitální technologie dětské
chůvy 2,4 GHz zaručuje
ochranu před odposlechem.
Přesuňte dětskou jednotku
blíže k dítěti (ale dodržte
minimální vzdálenost 1 metr).
Snižte citlivost hlasové aktivace

Umístěte dětskou jednotku
z dosahu tohoto zdroje zvuku.
Nabíjejte jednotku minimálně
8 hodin.
Rodičovskou jednotku během
nabíjení vypněte.
Umístěte rodičovskou
jednotku do vzdálenosti
minimálně 1,5 metru od
dětské jednotky.
Rodičovská jednotka je nastavena příliš Nastavte hlasitost rodičovské
nahlas.
jednotky na nižší úroveň.
Jednotky jsou mimo dosah.
Přemístěte jednotky blíže.
Rodičovská jednotka zachytila signály
z jiných přístrojů nebo elektronických
chůviček.

Videodisplej bliká.

Dobijte baterii.

Nabíjecí baterie rodičovské jednotky
může být téměř vybitá.
Jednotky jsou téměř mimo dosah.
Rodičovská jednotka zachytila signály
z jiných přístrojů nebo elektronických
chůviček.
Nabíjecí baterie rodičovské jednotky
může být téměř vybitá.

Umístěte rodičovskou
jednotku dál od bezdrátových
spotřebičů 2,4 GHz, například
telefonů.
Dobijte baterii.
Přemístěte jednotky blíže.
Umístěte rodičovskou
jednotku dál od bezdrátových
spotřebičů 2,4 GHz, například
telefonů.
Dobijte baterii.
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Kontrolka napájení svítí, ale
na displeji není obraz.
Obraz na displeji je
nezřetelný.
V nočním režimu je obraz na
displeji nejasný.
Když rodičovskou jednotku
připojím k adaptéru, nenabíjí
se.
I za dobrých světelných
podmínek stále svítí
kontrolka nočního režimu.

Rodičovská jednotka může být
Znovu stiskněte tlačítko
v režimu automatické hlasové aktivace. automatické hlasové aktivace a
zapněte zobrazení displeje.
Jas displeje může být nastaven příliš
Nastavení jasu displeje.
nízko nebo příliš vysoko.
Dětská jednotka může být umístěna
Umístěte dětskou jednotku
příliš daleko od dítěte.
přibližně 1-1,5 metru od dítěte.
Možná skončila životnost dobíjecí
Vyměňte dobíjecí baterii.
baterie.
Světelný senzor dětské jednotky
(umístěný v horní části přístroje u
antény) je zakrytý a světlo k němu
nemá přístup.

Tip
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
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Dětskou jednotku můžete
přemístit nebo ponechat na
místě. Tato funkce neovlivňuje
obraz.
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