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2 Všeobecný popis
 • I Rodičovská jednotka

1 Anténa
2	 Kontrolka	baterie/zapnutí	přístroje	
3 Kontrolka hlasové aktivace
4	 Tlačítka	pro	nastavení	jasu
5 Obrazovka – popis ikon

 • a.		Rodičovská	jednotka	a	dětská	
jednotka	nejsou	propojeny

 •  b. Stav baterie
 • 	c.	Symbol	síly	signálu	
 • 	d.	Ukazatel	úrovně	hlasitosti	
 • 	e.	Ukazatel	úrovně	jasu	
 • 	f.	Čísla	ukolébavek
 • 	g.	Symbol	„opakování	ukolébavky“
 •  h. Symbol hlasové aktivace 
 •  i. Symbol ztlumené hlasitosti 

6	 Tlačítka	pro	zvýšení	a	snížení	hlasitosti	
7 Kontrolky hladiny zvuku
8	 Zásuvka	pro	přístrojovou	zástrčku	
9 Reproduktor
10	 Kryt	přihrádky	na	baterie
11	 Spona	na	opasek/stojánek	
12	 Vypínač
13	 Tlačítko	hlasové	aktivace
14	 Tlačítko	přehrát/zastavit	ukolébavku	
15	 Tlačítko	příští	ukolébavky	
16	 Nabíjecí	baterie	
17 Adaptér 
18	 Zástrčka

 • II Dětská jednotka
1 Anténa 
2	 Kontrolka	zapnutí	přístroje
3 Mikrofon 
4	 Objektiv	
5 Reproduktor
6	 Základna
7	 Noční	světlo	a	tlačítko	nočního	světla
8	 Otvory	pro	montáž	na	stěnu	
9	 Kryt	přihrádky	na	baterie
10	 Zásuvka	pro	zástrčku
11	 Vypínač	pro	zapnutí/vypnutí
12	 Zástrčka
13 Adaptér 
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1 Úvod
Blahopřejeme	vám	k	nákupu	a	vítáme	vás	ve	
společnosti	Philips	AVENT.	Abyste	mohli	plně	
využít	podpory,	kterou	společnost	Philips	AVENT	
poskytuje,	zaregistrujte	svůj	výrobek	na	adrese	
www.philips.com/welcome.
Elektronická	videochůva	Philips	AVENT	poskytuje	
nepřetržitou	podporu	a	umožňuje	vám	pozorovat	
dítě	ve	dne	i	v	noci	z	jakéhokoli	místa	v	domě.	
Nejnovější	technologie	zaručuje	křišťálově	čistý	
zvuk	a	jasný	obraz.	Dodává	pocit	bezpečí,	aniž	
byste	museli	do	pokoje	dítěte	vstupovat	a	rušit	
jeho	spánek.
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D Poznámka:
	Pokud	dětskou	jednotku	používáte	s	nenabíjecími	
alkalickými	bateriemi	a	zapnutým	nočním	světlem,	
její	provozní	doba	je	3	hodiny.	
 1  Sejměte	kryt	přihrádky	na	baterie.	

 2  Vložte	čtyři	nenabíjecí	alkalické	baterie.	

D Poznámka:
Zkontrolujte	správné	umístění	pólů	+	a	-.

 3  Znovu	nasaďte	kryt.	

3 Příprava k použití
DŮLEŽITÉ: Před použitím videochůvy 
si pečlivě přečtěte tyto důležité 
bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro 
případné pozdější nahlédnutí. 
Společnost	Philips	Electronics	UK	Limited	tímto	
prohlašuje,	že	tato	elektronická	chůva	vyhovuje	
zásadním	požadavkům	a	dalším	příslušným	
ustanovením	směrnice	1999/5/ES.	Kopie	
Prohlášení	o	shodě	ES	je	k	dispozici	na	disku	CD	
nebo na adrese www.philips.com/support. 

3.1 Dětská jednotka
Používejte	dětskou	jednotku	napájenou	ze	sítě.	
Aby	bylo	zaručeno	automatické	zálohování	
napájení	v	případě	výpadku	napájení	ze	sítě,	
doporučujeme	vložit	nenabíjecí	baterie.	

3.1.1 Napájení ze sítě
 1 	 Zasuňte	přístrojovou	zástrčku	do	dětské	

jednotky	a	adaptér	do	zásuvky	ve	zdi.

3.1.2 Vkládání nedobíjecích baterií
	V	případě	výpadku	napájení	ze	sítě	může	dětská	
jednotka	fungovat	na	čtyři	1,5V	alkalické	baterie	
R6	velikosti	AAA	(nejsou	součástí	balení).	
Nepoužívejte	nabíjecí	baterie.	Dětská	jednotka	
nemá	funkci	nabíjení	a	nepoužívané	nabíjecí	
baterie	se	časem	vybíjejí.

B Varování:
Odpojte dětskou jednotku a před vkládáním 
nedobíjecích baterií zkontrolujte, zda jsou vaše 
ruce a jednotka suché.
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 2 	 Vložte	nabíjecí	baterií.

D Poznámka:
Zkontrolujte	správné	umístění	pólů	+	a	-.

 3 	 Znovu	nasaďte	kryt.

 4 	 Zasuňte	zástrčku	přístroje	do	rodičovské	
jednotky	a	adaptér	do	zásuvky	ve	zdi.

 • Kontrolka baterie/zapnutí na rodičovské 
jednotce se rozsvítí zeleně. Na obrazovce se 
zobrazí animovaná ikona nabíjení baterie. 

3.2 Rodičovská jednotka

3.2.1 Provoz na nabíjecí baterie

B Varování:
Odpojte rodičovskou jednotku a před vkládáním 
nabíjecích baterií zkontrolujte, zda jsou vaše ruce 
a jednotka suché.
 • Rodičovská	jednotka	se	dodává	včetně	
polymerové	baterie	Li-ion	1	100	mAh.	

 • Před	prvním	použitím	a	pokaždé,	když	
rodičovská	jednotka	ohlásí	slabou	baterii,	
nabijte	baterii	následujícím	způsobem.

 • Baterie	je	slabá,	když	na	obrazovce	bliká	
symbol vybité baterie a kontrolka baterie/
zapnutí	přístroje	na	rodičovské	jednotce	
červeně	bliká.	

D Poznámka:
Pokud	je	baterie	zcela	vybitá,	rodičovská	jednotka	
se	automaticky	vypne	a	ztratí	spojení	s	dětskou	
jednotkou.
 1 	 Kryt	přihrádky	na	baterii	vysuňte	směrem	dolů	

a	vyjměte	jej.	
Č
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4 Použití přístroje
 1 	 Umístěte	rodičovskou	jednotku	a	dětskou	

jednotku	do	stejné	místnosti	a	vyzkoušejte	
spojení.

Zajistěte,	aby	dětská	jednotka	byla	od	
rodičovské	jednotky	ve	vzdálenosti	alespoň	
1,5	metru.

 2 	 Přepněte	vypínač	na	dětské	jednotce	do	
polohy	ON	(zapnuto).

 • Zelená kontrolka napájení se rozsvítí. 

D Poznámka:
Kontrolka	zapnutí	přístroje	svítí	zeleně	
vždy,	i	když	není	vytvořeno	žádné	spojení	
s	rodičovskou	jednotkou.

 • Po úplném nabití baterie se v horní části 
obrazovky zobrazí symbol plně nabité 
baterie.

 • Když	nabíjíte	rodičovskou	jednotku	
poprvé	nebo	po	dlouhé	době	nečinnosti,	
vypněte	ji	a	nabíjejte	nepřetržitě	po	dobu	
nejméně	4	hodiny.	

 • Nabíjení	obvykle	trvá	2,5	hodiny,	tato	
doba	se	však	prodlouží,	pokud	je	
rodičovská	jednotka	při	nabíjení	zapnutá.	
Aby	se	doba	nabíjení	maximálně	zkrátila,	
rodičovskou	jednotku	během	nabíjení	
vypněte.	

 • Pokud	je	baterie	plně	nabitá,	je	možné	
rodičovskou	jednotku	bezdrátově	
používat	po	dobu	nejméně	7	hodin	
v	režimu	hlasové	aktivace.	Je-li	obrazovka	
trvale	zapnutá,	lze	rodičovskou	jednotku	
bezdrátově	používat	přibližně	5,5	hodiny	
s	výchozím	nastavením.	

D Poznámka:
Po	prvním	nabití	je	provozní	doba	rodičovské	
jednotky	kratší	než	7	hodin.	Nabíjecí	baterie	
dosáhne	plné	kapacity	teprve	po	čtyřech	cyklech	
vybíjení	a	nabíjení.

D Poznámka:
Baterie	se	postupně	vybíjí,	i	když	je	rodičovská	
jednotka	vypnutá.

D Poznámka:
	Přes	noc	doporučujeme	používat	rodičovskou	
jednotku	připojenou	k	napájení.	Pokud	se	vybije	
baterie	rodičovské	jednotky,	uslyšíte	výstražný	tón	
slabé	baterie,	který	by	vás	měl	probudit.
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 • Pokud nelze navázat spojení, rodičovská 
jednotka vydá zvukový signál a na 
obrazovce se zobrazí ikona mimo dosah. 

4.1 Umístění elektronické 
chůvy

B Varování:
Dětská jednotka musí být stále mimo dosah 
dítěte. Nikdy neumísťujte ani nemontujte 
dětskou jednotku do dětské postýlky nebo 
ohrádky.

D Poznámka:
Pokud	používáte	bezdrátový	telefon,	mikrovlnnou	
troubu	nebo	zařízení	Bluetooth	v	pásmu	2,4	Ghz	
a	dochází	k	rušení	na	rodičovské	nebo	dětské	
jednotce,	přesuňte	rodičovskou	jednotku	dál,	
dokud	rušení	nezmizí.
 1 	 Chcete-li	dosáhnout	optimální	detekce	zvuku,	

umístěte	dětskou	jednotku	ve	vzdálenosti	
minimálně	1	metr	od	dítěte,	ne	však	dále	než	
1,5	metru.

 3 	 Stiskněte	a	podržte	vypínač	na	rodičovské	
jednotce.	

 • Obrazovka se zapne a zobrazí se na něm 
ikona spojení.

 • Po navázání spojení se na obrazovce 
zobrazí dítě a symbol síly signálu.

E Tip:
Nejlepší	polohu	rodičovské	jednotky	
najdete	podle	symbolu	síly	signálu.	Počet	
proužků	ukazuje	kvalitu	spojení.	

Č
EŠ
T
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 4 	 Rodičovskou	jednotku	umístěte	v	provozním	
dosahu	dětské	jednotky.	Zajistěte,	aby	
vzdálenost	od	dětské	jednotky	byla	minimálně	
1,5	metru,	aby	nevznikala	akustická	zpětná	
vazba.

Další	informace	o	provozním	dosahu	najdete	
v	části	‚Provozní	dosah‘.

4.1.1 Provozní dosah
Provozní	dosah	elektronické	chůvy	je	150	metrů	
v	exteriéru	bez	překážek.	V	interiéru	je	provozní	
dosah	až	30	metrů.	Tento	dosah	se	může	snížit	
podle	okolí	a	dalších	rušivých	faktorů.	
U	mokrých	a	vlhkých	materiálů	může	dojít	až	ke	
100%	ztrátě	dosahu.

Suché	materiály Tloušťka	
materiálu

Ztráta	
dosahu

Dřevo,	sádra,	karton,	
sklo	(bez	kovu,	drátů	a	
olova)

<30 cm 0–10 %

Cihly,	překližka <30 cm 5–35 %
Vyztužený	beton <30 cm 30–100 %
Kovové	mříže	nebo	
zábradlí

<1 cm 90–100 %

Kovová	nebo	hliníková	
fólie

<1 cm 100 %

 2 	 Dětskou	jednotku	lze	umístit	dvěma	způsoby:
1	 Dětskou	jednotku	umístěte	na	stabilní,	

vyrovnanou	a	vodorovnou	podložku.
2	 Připevněte	dětskou	jednotku	na	zeď	

pomocí	dodaných	šroubů,	podle	pokynů	
na	obrázku.	

E Tip:
Přesné	umístění	otvorů	pro	šrouby	na	zdi	
si	označte	pomocí	dodané	šablony.	

E Tip:
Dětskou	jednotku	umístěte	na	vyvýšené	
místo,	abyste	získali	dobrý	výhled	na	dětskou	
postýlku	a	ohrádku.

 3 	 Upravte	pozici	dětské	jednotky	tak,	abyste	na	
dítě	viděli	co	nejlépe.

B Varování:
Neumisťujte dětskou jednotku 
s mikrofonem mířícím příliš daleko dolů, 
protože by to mohlo mikrofonu bránit ve 
správném zachycování zvuků.
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5.2 Nastavení jasu obrazovky
Jas	obrazovky	rodičovské	jednotky	můžete	nastavit	
na	požadovanou	úroveň.	
 1 	 Jas	obrazovky	nastavíte	pomocí	tlačítek	pro	

nastavení	jasu	na	rodičovské	jednotce.

 • Na obrazovce se zobrazí ukazatel úrovně 
jasu obrazovky označující vybraný jas.

D Poznámka:
Pokud	je	jas	obrazovky	nastaven	na	vysokou	
hodnotu,	spotřebovává	rodičovská	jednotka	více	
energie. 

5 Funkce

5.1 Nastavení hlasitosti 
reproduktoru

Hlasitost	reproduktoru	rodičovské	jednotky	lze	
nastavit	na	požadovanou	úroveň.	
 1 	 Hlasitost	nastavíte	stisknutím	tlačítka	pro	

zvýšení	nebo	snížení	hlasitosti.	

 • Na obrazovce se zobrazí ukazatel úrovně 
hlasitosti označující vybranou hlasitost.

D Poznámka:
Pokud	je	hlasitost	nastavena	na	vysokou	hodnotu,	
spotřebovává	rodičovská	jednotka	více	energie.	

Č
EŠ
T
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 • Rozsvítí se kontrolka hlasové aktivace na 
rodičovské jednotce a na obrazovce se 
zobrazí ikona zapnuté hlasové aktivace.

 • Pokud dětská jednotka zachytí zvuk, 
obrazovka na rodičovské jednotce se 
automaticky zapne a zobrazí dítě. Není-li po 
dobu 20 sekund zaznamenán žádný zvuk, 
obrazovka se opět vypne.

 2 	 Chcete-li	vypnout	režim	hlasové	
aktivace,	znovu	stiskněte	tlačítko	hlasové	
aktivace	na	rodičovské	jednotce.	Zhasne	se	
kontrolka hlasové aktivace a na obrazovce se 
zobrazí ikona vypnuté hlasové aktivace.

5.5 Noční světlo
 1 	 Stisknutím	tlačítka	nočního	osvětlení	

na	základně	dětské	jednotky	zapněte	noční	
osvětlení.	

 • Rozsvítí se noční osvětlení na základně 
dětské jednotky. 

5.3 Kontrolky hladiny zvuku
Rodičovská	jednotka	nepřetržitě	sleduje	hladinu	
zvuku	v	dětském	pokoji	a	kontrolky	hladiny	zvuku	
vás	upozorní	na	jakoukoli	aktivitu.	Pokud	dítě	
pláče,	na	rodičovské	jednotce	se	rozsvítí	modrá	
kontrolka. 
 • Pokud	není	zjištěn	žádný	zvuk,	kontrolky	
hladiny	zvuku	jsou	zhasnuté.

 • Pokud	dětská	jednotka	zaznamená	zvuk,	
rozsvítí	se	na	rodičovské	jednotce	jedna	
nebo	více	kontrolek	hladiny	zvuku.	Počet	
rozsvícených	kontrolek	závisí	na	hlasitosti	
zvuku,	který	zachytí	dětská	jednotka.	Kontrolky	
hladiny	zvuku	se	také	rozsvítí,	když	je	hlasitost	
rodičovské	jednotky	nastavena	na	nízkou	
hodnotu	nebo	když	je	zapnutý	režim	hlasové	
aktivace	(viz	níže	uvedená	část	„Hlasová	
aktivace“).

5.4 Hlasová aktivace
Rodičovská	jednotka	nepřetržitě	sleduje	hladinu	
zvuku	v	dětském	pokoji.	Je-li	zapnutý	režim	hlasové	
aktivace,	zapne	se	obrazovka	pouze	v	případě,	
že	dětská	jednotka	zaznamená	zvuk.	V	době,	kdy	
jednotka	žádný	zvuk	nezaznamenává,	je	obrazovka	
vypnutá	z	důvodu	úspory	energie.	
 1 	 Chcete-li	zapnout	režim	hlasové	

aktivace,	stiskněte	tlačítko	hlasové	aktivace	na	
rodičovské	jednotce.	
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D Poznámka:

Můžete	také	vybrat	symbol	opakování.	Poté	
se	budou	všechny	ukolébavky	přehrávat	ve	
smyčce.

 3 	 Stisknutím	tlačítka	přehrát/zastavit	ukolébavku	
na	rodičovské	jednotce	přehrajete	vybranou	
ukolébavku.
 • Ukolébavka se začne přehrávat na dětské 

jednotce a přehrávání se stále opakuje. 

D Poznámka:
Pokud	jste	vybrali	režim	opakování,	budou	
se	všechny	tři	ukolébavky	opakovaně	
přehrávat	ve	smyčce.

 4 	 Chcete-li	ukolébavku	vypnout,	znovu	stiskněte	
tlačítko	přehrát/zastavit	ukolébavku.	

5.7 Upozornění na vzdálenost 
mimo dosah

Pokud	se	rodičovská	jednotka	nachází	mimo	
dosah	dětské	jednotky,	vydá	rodičovská	jednotka	
každých	20	sekund	zvukový	signál	a	na	obrazovce	
se zobrazí ikona mimo dosah. 

D Poznámka:
Upozornění	na	kameru	mimo	dosah	je	aktivní	
také	v	případě,	že	je	dětská	jednotka	vypnutá.

5.8 Noční vidění
Kamera	je	vybavena	infračervenými	světly,	která	
umožňují	jasnou	viditelnost	dítěte	i	v	tmavém	
pokoji.	Pokud	kamera	zaznamená	nedostatečné	
osvětlení,	automaticky	se	aktivují	infračervená	
světla.	Pro	zajištění	jasného	obrazu	umístěte	
dětskou	jednotku	do	vzdálenosti	1	až	1,5	metru	
od	dítěte.	

 2 	 Noční	osvětlení	vypnete	opakovaným	stisknutí	
tlačítka	nočního	osvětlení	.	

5.6 Funkce ukolébavky
 1 	 	Stisknutím	tlačítka	přehrát/zastavit	ukolébavku	

na	rodičovské	jednotce	přehrajete	ukolébavku.

 • Na dětské jednotce se začne přehrávat 
ukolébavka a nepřetržitě se opakuje 
přibližně po dobu 15 minut. Na obrazovce 
vidíte, které číslo ukolébavky se přehrává 
a opakuje. Číslo se zobrazuje v modrém 
čtverečku. 

 2 	 Chcete-li	vybrat	jinou	ukolébavku,	stiskněte	
tlačítko	ukolébavky.	Opakovaně	tiskněte	
tlačítko	„další	ukolébavka“,	dokud	neuslyšíte	
požadovanou	ukolébavku.	

Č
EŠ
T
IN
A



12

5.11 Funkce resetování 
Tato	funkce	umožňuje	resetovat	nastavení	
rodičovské	jednotky.	Tuto	funkci	můžete	použít,	
pokud	se	vyskytnou	potíže	neřešitelné	podle	
pokynů	uvedených	v	kapitole	„Nejčastější	dotazy“.
 1 	 Vypněte	rodičovskou	jednotku	stisknutím	

vypínače.
 2 	 Stiskněte	a	podržte	tlačítko	snížení	hlasitosti.	

Zároveň	stiskněte	a	podržte	vypínač,	dokud	
neuslyšíte	pípnutí,	a	rodičovská	jednotka	se	
znovu zapne.
 • Nyní byla rodičovská jednotka resetována na 

výchozí tovární nastavení.

5.11.1 Výchozí nastavení
 • Hlasitost	reproduktoru:	3
 • Hlasová	aktivace:	vypnuta
 • Jas	obrazovky:	4

6 Čištění a údržba

B Varování:
Rodičovskou jednotku ani dětskou jednotku 
neponořujte do vody ani je nečistěte pod 
tekoucí vodou.

B Varování:
Nepoužívejte čisticí sprej ani tekuté čisticí 
prostředky.
 1 	 Vypněte	dětskou	jednotku	a	rodičovskou	

jednotku	a	vytáhněte	adaptéry	ze	zásuvky.	
 2 	 Rodičovskou	jednotku	a	dětskou	jednotku	

čistěte	suchým	hadříkem.

D Poznámka:
Otisky	prstů	nebo	nečistoty	na	čočce	
objektivu	dětské	jednotky	mohou	ovlivnit	
funkci	kamery.	Nedotýkejte	se	čočky	objektivu	
prsty.

B Varování:
Před připojením k síti se ujistěte, že jsou 
jednotky suché.

 3 	 Adaptéry	čistěte	suchým	hadříkem.

D Poznámka:
Když	jsou	rozsvícená	infračervená	světla,	displej	
je	černý	a	bílý.	Může	se	však	stát,	že	uvidíte	
nazelenalý	obraz.	To	je	normální,	důvodem	jsou	
externí	zdroje	světla.

5.9 Spona na opasek/stojánek
 • Je-li	nabíjecí	baterie	rodičovské	jednotky	
dostatečně	nabitá,	můžete	s	sebou	jednotku	
nosit	v	domě	i	po	okolí.	Jednotku	můžete	
pomocí	spony	připevnit	na	opasek	nebo	
k	oblečení.	Své	dítě	tak	máte	pod	dohledem	
i	mimo	dům.

 • Chcete-li	použít	sponu	na	opasek	jako	
stojánek,	otočte	ji	dolů,	aby	se	o	ni	rodičovská	
jednotka	mohla	opřít.

5.10  Funkce automatického 
ztlumení 

Když	dětská	jednotka	zjistí	hladinu	zvuku,	například	
zvuky,	které	dítě	vydává	ve	spánku,	rodičovská	
jednotka	automaticky	ztlumí	výstup	zvuku,	abyste	
zachycený	zvuk	neslyšeli.	Když	dítě	začne	plakat,	
rodičovská	jednotka	automaticky	znovu	zapne	
hlasitost,	abyste	zvuk	pláče	zaslechli.



13

10 Nejčastější dotazy
Tato	kapitola	uvádí	seznam	nejčastějších	dotazů	
týkajících	se	přístroje.	Pokud	se	vám	nepodaří	najít	
odpověď	na	svoji	otázku,	navštivte	web	 
www.philips.com/support,	kde	jsou	uvedeny	
odpovědi	na	další	dotazy,	nebo	se	obraťte	na	
středisko	péče	o	zákazníky	ve	své	zemi.

Zapnutí nebo připojování jednotek

Proč se nerozsvítí kontrolka zapnutí na dětské 
jednotce a rodičovské jednotce při stisknutí 
tlačítek zapnutí/vypnutí na těchto jednotkách?
 • Je	možné,	že	baterie	v	rodičovské	jednotce	je	
vybitá	a	jednotka	není	připojena	k	elektrické	
síti.	Zasuňte	zástrčku	přístroje	do	rodičovské	
jednotky	a	adaptér	do	zásuvky.	Poté	stisknutím	
vypínače	zapněte	rodičovskou	jednotku	a	
navažte	spojení	s	dětskou	jednotkou.

 • Je	možné,	že	dětská	jednotka	není	připojena	
do	sítě	a	její	nedobíjecí	baterie	jsou	vybité,	
nebo	v	ní	nejsou	vloženy	žádné	nedobíjecí	
baterie.	Zapojte	dětskou	jednotku	do	sítě	nebo	
vložte	nové	nedobíjecí	baterie.	Poté	přepnutím	
vypínače	na	dětské	jednotce	do	polohy	ON	
(zapnuto)	jednotku	zapněte.	Jednotka	naváže	
spojení	s	rodičovskou	jednotkou.

Proč se rodičovská jednotka po zapojení do sítě 
nenabíjí?
 • Baterie	pravděpodobně	dosáhla	konce	své	
životnosti.	Vyměňte	ji.

 • Je	možné,	že	adaptér	není	správně	zapojen.	
Zkontrolujte,	zda	je	adaptér	správně	zapojen	do	
síťové	zásuvky.

Proč se dětská jednotka po zapojení do sítě 
nenabíjí?
 • Dětská	jednotka	není	vybavena	funkcí	nabíjení.	
Chcete-li	dětskou	jednotku	používat	bezdrátově,	
vložte	do	dětské	jednotky	nenabíjecí	baterie.

7 Skladování
Pokud	nebudete	videochůvu	po	nějaký	čas	
používat,	vyjměte	nedobíjecí	baterie	z	dětské	
jednotky	a	nabíjecí	baterie	z	rodičovské	jednotky.	
Uložte	rodičovskou	jednotku,	dětskou	jednotku	a	
adaptéry	na	chladném	a	suchém	místě.

8 Objednávání 
příslušenství

Chcete-li	zakoupit	příslušenství	pro	tento	přístroj,	
navštivte	náš	online	obchod	na	adrese	 
www.shop.philips.com/service.	Pokud	není	
online	obchod	dostupný	ve	vaší	zemi,	obraťte	
se	na	prodejce	výrobků	Philips	nebo	servisní	
středisko	Philips.	Budete-li	mít	jakékoli	potíže	se	
získáním	příslušenství	pro	váš	přístroj,	kontaktujte	
středisko	péče	o	zákazníky	společnosti	Philips	
ve	vaší	zemi.	Kontaktní	informace	naleznete	
v	záručním	listu	s	celosvětovou	platností.	

9 Záruka a servis
Pokud	budete	potřebovat	servis,	informace	nebo	
pokud	dojde	k	potížím,	navštivte	webovou	stránku	
společnosti	Philips	AVENT	na	adrese	 
www.philips.com/AVENT	nebo	se	obraťte	na	
středisko	péče	o	zákazníky	společnosti	Philips	ve	
své	zemi	(telefonní	číslo	na	střediska	najdete	na	
záručním	listu	s	celosvětovou	platností).	Pokud	se	
ve	vaší	zemi	středisko	péče	o	zákazníky	nenachází,	
můžete	kontaktovat	místního	dodavatele	výrobků	
Philips.	

Č
EŠ
T
IN
A



14

Proč doba nabíjení rodičovské jednotky 
přesahuje 2,5 hodiny?
 • Jednotka	je	během	nabíjení	patrně	zapnuta.	
Rodičovskou	jednotku	během	nabíjení	vypněte.

Proč je nutné udržovat dětskou jednotku a kabel 
nejméně 1 metr od dítěte? 
 • Aby	nedošlo	k	uškrcení	kabelem	a	byla	zajištěna	
optimální	detekce	zvuku,	vždy	umisťujte	
dětskou	jednotku	a	její	kabel	nejméně	1	metr	
od	dítěte.

Ukazatele na rodičovské jednotce

Proč se na obrazovce rodičovské jednotky 
neobjeví symbol stavu baterie, když se začne 
jednotka nabíjet?
 • Při	prvním	nabíjení	nebo	při	nabíjení	po	dlouhé	
době	nepoužívání	může	trvat	několik	sekund,	
než	se	na	obrazovce	rodičovské	jednotky	objeví	
symbol baterie.

Proč kontrolka baterie/zapnutí a symbol baterie 
na obrazovce blikají červeně? 
 • Pokud	kontrolka	baterie/zapnutí	a	na	obrazovce	
bliká	červeně	symbol	baterie,	nabíjecí	baterie	
v	rodičovské	jednotce	je	téměř	vybitá.	Zapojte	
rodičovskou	jednotku	do	zásuvky	a	nabijte	
baterii	(viz	kapitola	„Příprava	k	použití“).	

Proč rodičovská jednotka pípá?
 • 	Pokud	rodičovská	jednotka	vydává	zvukový	
signál	a	na	obrazovce	je	ikona	mimo	dosah,	
došlo	ke	ztrátě	spojení	s	dětskou	jednotkou.	
Přesuňte	rodičovskou	jednotku	blíže	k	dětské	
jednotce.	

 • 	Pokud	rodičovská	jednotka	vydává	zvukový	
signál	a	na	obrazovce	bliká	červeně	symbol	
baterie,	nabíjecí	baterie	v	rodičovské	jednotce	je	
téměř	vybitá.	Zapojte	rodičovskou	jednotku	do	
zásuvky	a	nabijte	baterii	(viz	kapitola	„Příprava	
k	použití“).	

 • Dětská	jednotka	může	být	vypnutá.	Zapněte	
dětskou	jednotku.

Proč se nedaří navázat spojení? Proč opakovaně 
dochází k přerušení spojení? Proč se přerušuje 
zvuk?
 • Dětská	jednotka	a	rodičovská	jednotka	jsou	
pravděpodobně	na	hranici	provozního	dosahu	
nebo	jsou	rušeny	jiným	bezdrátovým	zařízením	
v	pásmu	2,4	GHz.	Zkuste	jiné	umístění,	snižte	
vzdálenost	mezi	jednotkami	nebo	vypněte	
bezdrátové	zařízení	v	pásmu	2,4	GHz.	
Pamatujte,	že	když	přemístíte	jednu	nebo	obě	
jednotky,	trvá	vždy	asi	5	sekund,	než	se	spojení	
obnoví.

 • Pokud	máte	dvě	videochůvy,	udržujte	je	
minimálně	1,5	metru	od	sebe,	aby	nedocházelo	
ke	vzájemnému	rušení.

 • Je	možné,	že	dětská	jednotka	není	připojena	
do	sítě	a	její	nedobíjecí	baterie	jsou	vybité,	
nebo	v	ní	nejsou	vloženy	žádné	nedobíjecí	
baterie.	Zapojte	dětskou	jednotku	do	sítě	nebo	
vložte	nové	nedobíjecí	baterie.	Poté	přepnutím	
vypínače	na	dětské	jednotce	do	polohy	ON	
(zapnuto)	jednotku	zapněte.	Jednotka	naváže	
spojení	s	rodičovskou	jednotkou.

Co se stane při výpadku napájení?
 • Protože	rodičovská	jednotka	funguje	na	
nabíjecí	baterii,	nadále	pracuje,	pokud	je	
baterie	dostatečně	nabitá.	Pokud	jste	do	dětské	
jednotky	vložili	nenabíjecí	baterie,	kamera	
nadále	pracuje	a	vy	můžete	sledovat	své	dítě.	

Proč se nedobíjecí baterie v dětské jednotce 
rychle vybíjejí?
 • Pokud	je	obrazovka	zapnutá	trvale,	přehrávají	
se	ukolébavky	nebo	je	zapnuté	noční	světlo,	
spotřebovává	dětská	jednotka	mnoho	energie.	
Doporučujeme	vždy	používat	dětskou	jednotku	
na	napájení	ze	sítě	a	nenabíjecí	baterie	používat	
pouze	pro	účely	zálohování.	Nevkládejte	do	
dětské	jednotky	nabíjecí	baterie,	protože	
nepoužívané	nabíjecí	baterie	se	časem	vybíjejí.
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Proč reaguje rodičovská jednotka příliš rychle na 
jiné zvuky?
 • Dětská	jednotka	rovněž	detekuje	jiné	zvuky,	
které	nevydává	dítě.	Přesuňte	dětskou	jednotku	
blíže	k	dítěti	(ale	dodržte	minimální	vzdálenost	
1	metr).

Proč rodičovská jednotka vydává bzučivý zvuk?
 • Je-li	rodičovská	jednotka	mimo	dosah	dětské	
jednotky,	může	se	objevit	rušení.	Rušení	se	
může	objevit	také	v	případě,	kdy	je	mezi	oběma	
jednotkami	příliš	mnoho	zdí	nebo	stropů	
nebo	při	zapnutí	dalšího	zařízení	v	pásmu	
2,4	GHz	(např.	mikrovlnné	trouby,	Wi-Fi	
routeru).	Přeneste	rodičovskou	jednotku	na	jiné	
místo	blíže	k	dětské	jednotce	nebo	vypněte	
bezdrátová	zařízení.	

 • Je	možné,	že	nabíjecí	baterie	rodičovské	
jednotky	potřebuje	nabít.	

Provozní doba/provozní dosah

Specifikovaný provozní dosah elektronické 
chůvy je až 150 metrů v exteriéru a 30 metrů 
v interiéru. Proč moje elektronická chůva funguje 
pouze na mnohem menší vzdálenost?
 • Specifikovaný	provozní	dosah	150	metrů	platí	
pouze	při	použití	v	exteriéru	a	bez	překážek.	
Provozní	dosah	se	může	snížit	podle	okolí	
a	dalších	rušivých	faktorů.	Uvnitř	budovy	je	
provozní	dosah	omezen	v	závislosti	na	počtu	a	
typu	stěn,	případně	i	stropů	mezi	rodičovskou	
jednotkou	a	dětskou	jednotkou

Šum/zvuk

Proč videochůva vydává vysoké zvuky?
 • Je	možné,	že	se	jednotky	nachází	příliš	blízko	u	
sebe.	Zkontrolujte,	zda	jsou	rodičovská	jednotka	
a	dětská	jednotka	od	sebe	vzdáleny	alespoň	
1,5	metru	a	nastavte	hlasitost	na	nižší	úroveň.

 • Hlasitost	rodičovské	jednotky	může	být	
nastavena	příliš	vysoko.	Nastavte	hlasitost	
rodičovské	jednotky	na	nižší	úroveň.

Je možné zvýšit hlasitost ukolébavky na dětské 
jednotce?
 • Ne,	to	není	možné.

Proč není slyšet zvuk/Proč neslyším dítě, když 
pláče?
 • Hlasitost	rodičovské	jednotky	může	být	
nastavena	příliš	nízko	nebo	je	úplně	vypnuta.	
Stiskněte	tlačítko	pro	zvýšení	hlasitosti	a	zvyšte	
úroveň	hlasitosti.

 • 	Možná	jste	neodstranili	ochrannou	fólii	
z	mikrofonu.	Zkontrolujte,	zda	je	veškerá	
ochranná	fólie	odstraněna.

 • Je	možné,	že	jste	zapnuli	režim	hlasové	aktivace.	
Je-li	režim	hlasové	aktivace	obrazovky	zapnutý,	
obrazovka	se	zapne	pouze	v	případě,	že	dětská	
jednotka	zaznamená	zvuk.	V	době,	kdy	jednotka	
žádný	zvuk	nezaznamenává,	je	obrazovka	
vypnutá	z	důvodu	úspory	energie.	

 • Videochůva	je	pravděpodobně	v	režimu	
automatického	ztlumení	zvuku.	Když	dětská	
jednotka	zjistí	nízkou	hladinu	zvuku,	například	
zvuky,	které	dítě	vydává	ve	spánku,	rodičovská	
jednotka	automaticky	ztlumí	výstup	zvuku,	
abyste	zachycený	zvuk	neslyšeli.	Když	dítě	začne	
plakat,	rodičovská	jednotka	automaticky	znovu	
zapne	hlasitost,	abyste	zvuk	pláče	zaslechli.

 • Dětská	jednotka	je	zřejmě	příliš	daleko	od	
dítěte.	Dohlédněte	na	to,	aby	dětská	jednotka	
nebyla	od	dítěte	dále	než	1,5	metru	a	nebyla	
blíže	než	1	metr,	aby	nemohlo	dojít	k	udušení	
dítěte.

Č
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Obrazovka videa

Proč obraz bliká?
 • Je-li	rodičovská	jednotka	mimo	dosah	dětské	
jednotky,	může	se	objevit	rušení.	Rušení	se	
může	objevit	také	v	případě,	kdy	je	mezi	oběma	
jednotkami	příliš	mnoho	zdí	nebo	stropů	
nebo	při	zapnutí	dalšího	zařízení	v	pásmu	
2,4	GHz	(např.	mikrovlnné	trouby,	Wi-Fi	
routeru).	Přeneste	rodičovskou	jednotku	na	jiné	
místo	blíže	k	dětské	jednotce	nebo	vypněte	
bezdrátové	zařízení.	

 • Je	možné,	že	nabíjecí	baterie	rodičovské	
jednotky	potřebuje	nabít.	

Proč není na obrazovce žádný obraz, i když 
kontrolka baterie/zapnutí přístroje svítí? 
 • Rodičovská	jednotka	může	být	v	režimu	hlasové	
aktivace.	Chcete-li	obrazovku	zapnout,	stiskněte	
znovu	tlačítko	hlasové	aktivace.

Proč není obraz na obrazovce jasný?
 • Jas	obrazovky	může	být	nastaven	na	příliš	nízkou	
hodnotu.	Zvyšte	nastavení	jasu	obrazovky	
(viz	kapitola	„Funkce“,	část	„Nastavení	jasu	
obrazovky“).

 • 	Možná	jste	neodstranili	ochrannou	fólii	
z	obrazovky.	Odstraňte	ochrannou	fólii.

Proč rodičovská jednotka nepracuje v režimu 
hlasové aktivace?
 • Vzdálenost	mezi	dětskou	jednotkou	a	dítětem	
může	být	příliš	velká,	aby	zachytila	zvuky	
dítěte.	Zkontrolujte,	zda	je	dětská	jednotka	ve	
vzdálenosti	1	až	1,5	metru	od	dítěte.

Proč není obraz na obrazovce v režimu nočního 
vidění jasný?
 • Vzdálenost	mezi	dětskou	jednotkou	a	dítětem	
může	být	příliš	velká.	Zkontrolujte,	zda	je	dětská	
jednotka	ve	vzdálenosti	1	až	1,5	metru	od	
dítěte.

 • Když	jsou	rozsvícená	infračervená	světla,	
může	se	stát,	že	uvidíte	nazelenalý	obraz.	To	je	
normální,	důvodem	jsou	externí	faktory.

Provozní doba rodičovské jednotky by měla být 
alespoň 5,5 hodiny. Proč je provozní doba mojí 
rodičovské jednotky kratší?
 • Po	prvním	nabití	rodičovské	jednotky	je	
provozní	doba	kratší,	protože	baterie	zatím	
nedosáhla	své	plné	kapacity.	Baterie	dosáhne	
své	plné	kapacity	až	po	čtyřech	cyklech	nabití	
a	vybití.	Poté	bude	provozní	doba	5,5	hodiny	
v	režimu	vypnuté	hlasové	aktivace	a	7	hodin	se	
zapnutou hlasovou aktivací. 

 • Pokud	je	obrazovka	zapnutá	trvale,	rodičovská	
jednotka	spotřebovává	mnoho	energie.	Chcete-
li	prodloužit	provozní	dobu,	zapněte	režim	
hlasové	aktivace	(viz	kapitola	„Funkce“,	část	
„Hlasová	aktivace“).

 • Hlasitost	rodičovské	jednotky	může	být	
nastavena	příliš	vysoko,	což	způsobí,	že	jednotka	
spotřebovává	mnoho	energie.	Nastavte	hlasitost	
rodičovské	jednotky	na	nižší	úroveň.

 • 	Stejně	jako	u	jiných	nabíjecích	elektronických	
zařízení	se	kapacita	baterie	snižuje	po	delší	
době	používání.	Pokud	máte	jakékoli	otázky,	
obraťte	se	na	středisko	péče	o	zákazníky.	
Chcete-li	zakoupit	novou	nabíjecí	baterii,	
navštivte	náš	online	obchod	Philips	na	adrese	
www.shop.philips.com/service. 

Proč se na rodičovské jednotce objevuje rušení?
 • Je-li	rodičovská	jednotka	mimo	dosah	dětské	
jednotky,	může	se	objevit	rušení.	Rušení	se	
může	objevit	také	v	případě,	kdy	je	mezi	oběma	
jednotkami	příliš	mnoho	zdí	nebo	stropů	
nebo	při	zapnutí	dalšího	zařízení	v	pásmu	
2,4	GHz	(např.	mikrovlnné	trouby,	Wi-Fi	
routeru).	Přeneste	rodičovskou	jednotku	na	jiné	
místo	blíže	k	dětské	jednotce	nebo	vypněte	
bezdrátové	zařízení.	
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