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1 Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için
ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Philips AVENT görüntülü telsiz bebeğinizi
gece gündüz her saat evinizin her yerinden
görebilmenize olanak sağlar. En son teknoloji,
bebeğinizin sesini net bir şekilde duymanızı ve en
net görüntüsüne sahip olmanızı garanti eder. Bu,
size bebeğinizin odasına girmeden ve uykusunu
bölmeden daha fazla güvenlik hissi sağlar.

•• I Ebeveyn Ünitesi
1 Anten
2 Pil/güç açık ışığı
3 Sesli etkinleştirme ışığı
4 Parlaklık ayar düğmeleri
5 Video ekranı - simge açıklaması
•• a. Ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi
arasında bağlantı yok
•• b. Pil durumu
•• c. Sinyal gücü simgesi
•• d. Ses seviyesi çubuğu
•• e. Parlaklık seviyesi çubuğu
•• f. Ninni numaraları
•• g. ‘Ninniyi tekrarla’ simgesi
•• h. Sesi etkinleştirme simgesi
•• i. Sessize alındı simgesi
6 Ses seviyesini açma ve kapatma düğmeleri
7 Ses seviye ışıkları
8 Cihaz fişi için soket
9 Hoparlör
10 Pil bölmesi kapağı
11 Kemer klipsi/stand
12 Açma/kapama düğmesi
13 Sesli etkinleştirme düğmesi
14 Ninni çalma/durdurma düğmesi
15 Sonraki ninni düğmesi
16 Şarj edilebilir pil
17 Adaptör
18 Cihaz fişi
•• II Bebek ünitesi
1 Anten
2 Güç açık ışığı
3 Mikrofon
4 Objektif
5 Hoparlör
6 Taban
7 Gece lambası ve gece lambası düğmesi
8 Duvara montaj delikleri
9 Pil bölmesi kapağı
10 Cihaz fişi soketi
11 Açma/kapama düğmesi
12 Cihaz fişi
13 Adaptör
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İçindekiler

3 Cihazı kullanıma
hazırlama

B Uyarı:
Şarj edilemeyen pilleri takarken bebek ünitesinin
fişini çıkarın ve ellerinizin ve ünitenin kuru
olduğundan emin olun.

ÖNEMLİ: Görüntülü bebek telsizini
kullanmadan önce önemli güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride
başvurmak üzere saklayın.
İşbu belge ile Philips Electronics UK Limited, bu
Bebek Telsizinin 1999/5/EC Yönergesinin temel
gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. AT Uygunluk Beyanının
(DoC) bir kopyası, CDROM’da veya
www.philips.com/support adresinde
mevcuttur.

D Dikkat:
Gece lambası açık olarak şarj edilemeyen alkalin
pillerle kullandığınızda, bebek ünitesinin çalışma
süresi 3 saattir.
1 Pil bölmesi kapağını çıkarın.

3.1 Bebek ünitesi

Bebek ünitesini prize takılı olarak kullanın. Ana
elektrik şebekesinde kesinti olsa dahi ünitenin
otomatik olarak çalışmaya devam edebilmesi
için şarj edilemeyen piller takmanızı öneririz.

2

Dört adet şarj edilemeyen alkalin pil takın.

3

D Dikkat:
Pillerin (+) ve (-) taraflarının doğru
yerleştiğinden emin olun.
Kapağı tekrar takın.

3.1.1 Prizde kullanım
1

Cihaz fişini bebek ünitesinin soketine takın ve
adaptörü bir prize takın.

3.1.2 Şarj edilmeyen pillerin takılması

Ana elektrik şebekesinde kesinti olması
durumunda, bebek ünitesi dört adet 1,5 V R6
AAA alkalin pil ile çalışır (dahil değildir).
Şarj edilebilir piller kullanmayın. Bebek ünitesinin
şarj etme fonksiyonu yoktur ve şarj edilebilir
pillerin şarjları, kullanılmadıkları zamanlarda yavaşça
azalır.

4

2

Şarj edilebilir pili takın.

3

D Dikkat:
Pillerin (+) ve (-) taraflarının doğru
yerleştiğinden emin olun.
Kapağı tekrar takın.
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3.2 Ebeveyn ünitesi
3.2.1 Şarj edilebilir pille çalıştırma

B Uyarı:
Şarj edilebilir pili takarken ebeveyn ünitesinin
fişini çıkarın ve ellerinizin ve ünitenin kuru
olduğundan emin olun.
•• Ebeveyn ünitesi, şarj edilebilir Li-ion polimer
1100mAh pille birlikte gelir.
•• İlk kullanımdan önce veya pilin bitmek üzere
olduğu belirtildiğinde ebeveyn ünitesini şarj
edin.
•• Video ekranında boş pil simgesi yanıp
sönmeye başladığında ve ebeveyn ünitesindeki
pil/güç açık ışığı kırmızı renkte yanıp
söndüğünde pil azalmış demektir.

4

D Dikkat:
Pil tamamen boşsa, ebeveyn ünitesi otomatik
olarak kapanır ve bebek ünitesiyle bağlantısı kesilir.
1 Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağıya
doğru çekin.

Cihazın fişini ebeveyn ünitesine ve adaptörü
de elektrik prizine takın.

•• Ebeveyn ünitesindeki pil/güç açık ışığı yeşil
renkte yanar. Pilin şarj olduğunu gösteren
hareketli görüntü, video ekranının üst
kısmında görüntülenir.
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4 Cihazın kullanımı
1

•• Pil tamamen şarj olduğunda, video ekranının
üst kısmındaki pil simgesi dolu olarak
görüntülenir.
•• Ebeveyn ünitesini ilk kez kullanırken ya
da uzun süre kullanmama sonrasında şarj
ederken, kapatın ve kesintisiz en az 4 saat
şarjda bırakın.
•• Şarj işlemi normalde 2,5 saat sürer, ancak
şarj sırasında ebeveyn ünitesi açık olursa
bu işlem uzar. Şarj süresini mümkün
olduğu kadar kısa tutmak için, şarj sırasında
ebeveyn ünitesini kapatın.
•• Şarj edilebilir pil tamamen şarj olduğunda,
ebeveyn ünitesi sesli etkinleştirme
modundaysa yaklaşık 7 saat kablosuz
olarak kullanılabilir. Video ekranı sürekli
açıksa, ebeveyn ünitesi yaklaşık
5,5 saat kablosuz olarak varsayılan ayarda
kullanılabilir.
D Dikkat:
Ebeveyn ünitesi ilk defa şarj edildiğinde, çalışma
süresi 7 saatten azdır. Şarj edilebilir pil ancak dört
defa şarj edilip kullanıldıktan sonra tam kapasiteye
erişir.

2

Bağlantıyı kontrol etmek için ebeveyn ünitesi
ile bebek ünitesini aynı odaya koyun.

Bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasında en
az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.
Bebek ünitesindeki açma/kapama düğmesini
ON konumuna getirin.

•• Yeşil güç ışığı yanar.

D Dikkat:
Ebeveyn ünitesi kapalı olsa bile pil yavaş yavaş biter.
D Dikkat:
Ebeveyn ünitesini bütün gece boyunca elektriğe
bağlı olarak kullanmanızı öneririz. Ebeveyn
ünitesinin pili biterse, cihaz pil seviyesinin düşü
olduğunu belirtmek için sesli uyarı verir. Bu durum
uyanmanıza yol açabilir.
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D Dikkat:
Güç ışığı, ebeveyn ünitesiyle bağlantı
olmasa bile her zaman yeşil yanar.

Ebeveyn ünitesi üzerindeki açma/kapama
düğmesini basılı tutun.

TÜRKÇE

3

4.1 Bebek telsizinin
yerleştirilmesi
•• Video ekranı açılır ve bağlantı görüntüsü
ekranda görüntülenir.

•• Bağlantı oluşturulduktan sonra, video
ekranında bebek görünür ve sinyal gücü
simgesi görüntülenir.

B Uyarı:
Bebek ünitesini bebeğin ulaşamayacağı bir yere
koyun. Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin
yatağına veya oyun alanına koymayın ya da monte
etmeyin.
D Dikkat:
Kablosuz telefon, kablosuz video, Wi-Fi ağı,
mikrodalga veya 2,4 Ghz Bluetooth cihaz
kullanıyorsanız ve ebeveyn ünitesinde ya da
bebek ünitesinde parazitle karşılaşırsanız, parazit
kesilinceye kadar ebeveyn ünitesini uzaklaştırın.
1 Optimum ses algılama için bebek ünitesini
bebeğinizden en az 1 metre uzağa yerleştirin,
ancak 1,5 metreden uzağa koymayın.

E İpucu:
Sinyal gücü simgesine bakarak, ebeveyn
ünitesi için en uygun konumu bulun. Şerit
sayısı, bağlantı kalitesini gösterir.
•• Bağlantı kurulamazsa, ebeveyn ünitesi sesli
uyarı verir ve ekranda menzil dışında uyarısı
görüntülenir.
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2

Bebek ünitesi iki şekilde yerleştirilebilir:
1 Bebek ünitesini düz, sabit bir zemine
yerleştirin.
2 Bebek ünitesini birlikte verilen vidalarla
şekilde gösterildiği gibi duvara vidalayın.

E İpucu:
Vida deliklerinin tam yerini duvara
işaretlemek için cihazla birlikte gelen
şablonu kullanın.

3

E İpucu:
Bebeğinizin yatağını veya oyun alanını iyi bir
şekilde görüntüleyebilmek için bebek ünitesi
yükseğe yerleştirin.
Bebek ünitesini, bebeğinizin en iyi şekilde
görülebileceği şekilde ayarlayın.

4

Ebeveyn ünitesini bebek ünitesinin çalışma
menzili içinde bir yere yerleştirin. Uğultu
oluşmasını önlemek için ebeveyn ünitesi
ile bebek ünitesi arasında en az 1,5 metre  
mesafe olduğundan emin olun.

Çalışma menziliyle ilgili daha fazla bilgi almak
için bkz. ‘çalışma menzili’.
4.1.1 Çalışma menzili

Bebek telsizinin çalışma menzili açık havada ve
görüş hattında 150 metredir. Kapalı mekanlarda
çalışma menzili 30 metre uzaklığa kadardır.
Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere bağlı olarak
bu menzil daha kısa olabilir.
Islak ya da nemli malzemeler için, menzil kaybı
%100’e ulaşabilir.
Kuru malzemeler

B Uyarı:
Mikrofon çok aşağı bakacak şekilde
durduğunda sesleri düzgün alamayacağı için
bebek ünitesini bu şekilde yerleştirmeyin.
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Malzeme
kalınlığı
Ahşap, sıva, karton, cam < 30 cm
(metal, tel ya da kurşun (12 inç)
içermeyen)
Tuğla, kontrplak
< 30 cm
(12 inç)
Güçlendirilmiş beton
< 30 cm
(12 inç)
Metal ızgaralar ya da
< 1 cm
çubuklar
(0,4 inç)
Metal ya da alüminyum < 1 cm
levhalar
(0,4 inç)

Menzil
kaybı
%0 - %10
%5 - %35
%30 %100
%90 %100
%100
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5 Özellikler
5.1 Hoparlör ses seviyesinin
ayarlanması

Ebeveyn ünitesi hoparlörünün ses seviyesini
istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.
1 Ses seviyesini ayarlamak için ses açma veya
kapama düğmesine basın.

•• Ekranda, seçili ses seviyesini gösteren ses
seviyesi çubuğu görünür.

•• Seçili ekran parlaklığını göstermek için,
ekran parlaklığı çubuğu ekranda görünür.

D Dikkat:
Parlaklık seviyesi yüksek olduğunda, ebeveyn
ünitesi daha fazla güç harcar.

5.3 Ses seviye ışıkları

D Dikkat:
Ses seviyesi yüksek olduğunda, ebeveyn ünitesi
daha fazla güç harcar.

5.2 Ekran parlaklığının
ayarlanması

Ebeveyn ünitesi ekranının parlaklığını istediğiniz bir
seviyeye ayarlayabilirsiniz.
1 Video ekranın parlaklığını ayarlamak
için ebeveyn ünitesindeki parlaklık
ayar düğmelerine basın.

Ebeveyn ünitesi, bebeğinizin odasındaki ses
seviyesini sürekli olarak izler ve ses seviyesi ışıkları,
herhangi bir aktivite olup olmadığını bilmenizi
sağlar. Bebeğiniz ağladığında, ebeveyn ünitesindeki
mavi ses seviyesi ışıkları yanar.
•• Hiçbir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi
ışıkları kapalıdır.
•• Bebek ünitesi bir ses algıladığında, ebeveyn
ünitesindeki bir veya daha fazla ses seviyesi
ışığı yanar. Yanan ışık sayısı, bebek ünitesi
tarafından alınan sesin yüksekliğine bağlıdır. Ses
seviyesi ışıkları ayrıca, ebeveyn ünitesi düşük
bir ses seviyesine ayarlandığında veya ses
etkinleştirme modu etkin hale getirildiğinde
açılır (bkz. aşağıdaki ‘Sesli etkinleştirme’
bölümü).
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5.4 Sesli etkinleştirme

Ebeveyn ünitesi, bebeğinizin odasındaki ses
seviyesini sürekli olarak izler. Sesli etkinleştirme
modu etkin hale getirildiğinde, video ekranı
yalnızca bebek ünitesi bir ses aldığında açılır. Ses
algılanmadığı sürece, video ekranı güç tasarrufu
yapmak amacıyla kapalı kalır.
1 Sesli etkinleştirme modunu etkin hale getirmek
için, ebeveyn ünitesindeki sesli etkinleştirme
düğmesine basın.

•• Bebek ünitesi bir ses aldığında, ebeveyn
ünitesindeki video ekranı otomatik olarak
açılarak bebeğinizi görüntüler. 20 saniye
boyunca ses algılanmadığında, video ekranı
tekrar kapanır.
Sesli etkinleştirme modunu devre dışı
bırakmak için ebeveyn ünitesindeki sesli
etkinleştirme düğmesine tekrar basın. Sesli
etkinleştirme ışığı söner ve sesli etkinleştirme
kapalı mesajı ekranda görüntülenir.

5.5 Gece lambası
1

Gece lambasını açmak için bebek ünitesinin
tabanındaki gece lambası düğmesine basın.

•• Bebek ünitesinin tabanındaki gece lambası
yanar.

•• Ebeveyn ünitesi üzerindeki sesli
etkinleştirme ışığı yanar ve sesli etkinleştirme
görüntüsü video ekranında görüntülenir.

2
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Gece lambasını kapatmak için gece lambası
düğmesine tekrar basın.

1

Ninni çalmak için ebeveyn ünitesindeki ninni
çalma/durdurma düğmesine basın.

3

4

Seçili ninniyi çalmak için ebeveyn ünitesindeki
ninni çalma/durdurma düğmesine basın.
•• Ninni bebek ünitesinde çalınmaya başlar ve
sürekli olarak tekrar eder.
D Dikkat:
Tekrarlama modunu seçtiyseniz, üç ninni
de döngü halinde tekrar tekrar çalar.
Ninniyi durdurmak için, ninni çalma/durdurma
düğmesine tekrar basın.

5.7 Menzil dışı uyarısı

2

•• Bebek ünitesinde ninni çalınmaya başlar
ve yaklaşık 15 dakika boyunca sürekli
olarak tekrarlanır. Çalınmakta olan ninninin
numarasını video ekranında görebilirsiniz. Bu
numara mavi bir kare içinde gösterilir.
Başka bir ninni seçmek için, ninni düğmesine
basın. Tercih ettiğiniz ninniyi duyana kadar
‘sonraki ninni’ düğmesine basmaya devam edin.

D Dikkat:

Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesinin menzili
dışındayken 20 saniyede bir sesli uyarı verir ve
video ekranında menzil dışında uyarısı görüntülenir.
D Dikkat:
Menzil dışında uyarısı, bebek ünitesi kapalıyken de
etkin durumdadır.

5.8 Gece görüşü

Kamera bebeğinizi karanlık bir odada bile net bir
şekilde görmenize olanak sağlayan kızılötesi ışıklara
sahiptir. Kamera ışık seviyesinin düşük olduğunu
algıladığında, kızılötesi ışıklar otomatik olarak
açılır. Net bir görüntü almak için bebek ünitesini
bebeğinizden 1 - 1,5 metre uzağa yerleştirin.
D Dikkat:
Kızılötesi ışıklar açık olduğunda ekran siyah ve
beyaz olarak görünür. Ancak bazen yeşilimsi bir
görüntü belirmesi de mümkündür. Bu, harici ışık
kaynaklarının neden olduğu normal bir durumdur.

5.9 Kemer klipsi/stand

•• Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili yeterince
şarj edilmişse, üniteyi kemer klipsiyle
kemerinize veya elbisenizin bel kısmına
takarak, evin içinde ve dışında kullanabilirsiniz.
Bu sayede, hareket halindeyken bebeğinizi
izleyebilirsiniz.
Tekrarla simgesini seçip, tüm ninnileri döngü
halinde tekrar tekrar da çalabilirsiniz.
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5.6 Ninni fonksiyonu

5.11.1 Varsayılan ayarlar

•• Hoparlör ses seviyesi: 3
•• Sesli etkinleştirme: kapalı
•• Ekran parlaklığı: 4

6 Temizlik ve bakım
•• Kemer klipsini stand olarak kullanmak için,
ebeveyn ünitesi üzerinde duruncaya kadar
aşağı doğru döndürün.

B Uyarı:
Ebeveyn ünitesini ve bebek ünitesini suya
batırmayın ve musluğun altında yıkamayın.
B Uyarı:
Temizleme spreyi veya sıvı temizleyiciler
kullanmayın.
1 Bebek ünitesini ve ebeveyn ünitesini kapatıp
adaptörleri prizden çekin.
2 Ebeveyn ünitesini ve bebek ünitesini nemli bir
bezle temizleyin.

5.10 O
 tomatik sessize alma
özelliği

D Dikkat:
Bebek ünitesinin objektifi üzerindeki parmak
izleri veya kir kameranın performansını
etkileyebilir. Objektife parmaklarınızla
dokunmaktan kaçının.

Bebek ünitesi düşük bir ses algıladığında (örneğin
uyuyan bebeğin sesi), ebeveyn ünitesi otomatik
olarak ses çıkışını kapatarak bu sesi duymamanızı
sağlar. Bebek ağlamaya başladığında, ebeveyn
ünitesinin sesi otomatik olarak açılarak ağlama
sesini duyabilmeniz sağlanır.

5.11 Sıfırlama özelliği

Bu özellik ebeveyn ünitesinin ayarlarını sıfırlamanıza
olanak verir. Bu fonksiyonu, ‘Sıkça sorulan sorular’
bölümündeki önerilerle çözülemeyen bir sorun
ortaya çıktığı zaman kullanabilirsiniz.
1 Ebeveyn ünitesini kapatmak için açma/kapama
düğmesini basılı tutun.
2 Ses kısma düğmesini basılı tutun ve aynı anda
sesli uyarı duyulana ve ebeveyn ünitesi tekrar
açılana kadar açma/kapama düğmesini basılı
tutun.
•• Ebeveyn ünitesi varsayılan fabrika ayarlarına
sıfırlanmıştır.
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B Uyarı:
Prize takmadan önce bebek ünitesinin ve
ebeveyn ünitesinin kuru olduğundan emin
olun.
Adaptörleri kuru bir bezle silerek temizleyin.

7 Saklama
Bebek telsizini bir süre kullanmayacaksanız, bebek
ünitesindeki şarj edilmeyen pilleri ve ebeveyn
ünitesindeki şarj edilebilir pili çıkarın. Ebeveyn
ünitesini, bebek ünitesini ve adaptörleri serin ve
kuru bir ortamda saklayın.

Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen
www.shop.philips.com/service adresindeki
çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin. Ülkenizde
çevrimiçi mağaza bulunmuyorsa, Philips bayinize
veya bir Philips servis merkezine gidin. Cihazın
aksesuarlarını satın alma konusunda sorun
yaşıyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri
Destek Merkezi’ne başvurun. İletişim bilgilerini
garanti kitapçığında bulabilirsiniz.

9 Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız
veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/
AVENT adresindeki Philips AVENT Internet
sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan
Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun. Telefon
numarasını garanti belgesinde bulabilirsiniz.
Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips
bayinize başvurun.

10 Sıkça sorulan sorular
Bu bölümde cihazla ilgili en sık sorulan sorular
bulunmaktadır. Sorunuzun cevabını burada
bulamıyorsanız, sıkça sorulan sorular için
www.philips.com/support adresine bakın veya
ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Üniteleri açma/bağlama
Üniteleri açtığımda bebek ünitesi ve ebeveyn
ünitesindeki güç açık ışıkları neden yanmıyor?
•• Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pili boş ve
ebeveyn ünitesi elektriğe bağlanmamış olabilir.
Cihazın fişini ebeveyn ünitesine ve adaptörü
de elektrik prizine takın. Daha sonra ebeveyn
ünitesini açmak ve bebek ünitesiyle bağlantı
kurmasını sağlamak amacıyla açma/kapama
düğmesini basılı tutun.
•• Bebek ünitesi elektriğe bağlanmamış ve bebek
ünitesindeki şarj edilemeyen piller boş olabilir
veya bebek ünitesinde şarj edilemeyen pil
olmayabilir. Bebek ünitesini elektrik prizine takın
veya bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni piller
takın. Daha sonra ebeveyn ünitesiyle bağlantı
kurmasını sağlamak amacıyla bebek ünitesinin
açma/kapama düğmesini ‘ON’ konumuna getirin.
Ebeveyn ünitesini prize taktığımda neden şarj
olmuyor?
•• Şarj edilebilir pil kullanım ömrünün sonuna
gelmiş olabilir. Şarj edilebilir pili değiştirin.
•• Adaptör prize uygun şekilde takılmamış olabilir.
Adaptörün duvar prizine düzgün şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Bebek ünitesini prize taktığımda neden şarj
olmuyor?
•• Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur.
Bebek ünitesini kablosuz olarak kullanmak
isterseniz bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni
piller takın.
Neden bağlantı sağlayamıyorum? Bağlantı niçin
sık sık kopuyor? Neden ses kesintileri oluşuyor?
•• Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesi muhtemelen
çalışma menzili sınırına yakın konumdadır veya
diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlardan kaynaklanan
parazit vardır. Farklı bir konuma yerleştirmeyi,
üniteler arasındaki mesafeyi azaltmayı veya
diğer 2,4 GHz kablosuz cihazları kapatmayı
deneyin. Üniteler arasında her seferinde bağlantı
sağlanmasının 5 saniye civarında sürdüğünü
unutmayın.
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8 Aksesuarların sipariş
edilmesi

•• İki görüntülü bebek telsiziniz varsa parazitleri
engellemek için bunları birbirinden en az
1,5 metre uzaklıkta tutun.
•• Bebek ünitesi elektriğe bağlanmamış ve bebek
ünitesindeki şarj edilemeyen piller boş olabilir
veya bebek ünitesinde şarj edilemeyen pil
olmayabilir. Bebek ünitesini elektrik prizine takın
veya bebek ünitesine şarj edilemeyen yeni piller
takın. Daha sonra ebeveyn ünitesiyle bağlantı
kurmasını sağlamak amacıyla bebek ünitesinin
açma/kapama düğmesini ‘ON’ konumuna getirin.
Elektrik kesintisi durumunda ne olur?
•• Ebeveyn ünitesi şarj edilebilir pillerle çalıştığı
için, pil yeterince şarj edilmişse çalışmaya devam
edebilir. Bebek ünitesine şarj edilmeyen piller
taktıysanız, kamera çalışmaya devam eder ve
bebeğinizi görebilirsiniz.
Bebek ünitesindeki şarj edilemeyen piller neden
çok çabuk azalıyor?
•• Video ekranı sürekli olarak açık durumdayken,
ninni çalarken veya gece lambası açıkken bebek
ünitesi çok fazla enerji tüketir. Bebek ünitesini
daima elektrikle kullanmanızı ve pilleri sadece
yedek amaçlı olarak bulundurmanızı öneririz.
Şarj edilebilir piller kullanılmadıkları zamanlarda
şarjları yavaşça azalacağı için bebek ünitesine bu
tür piller takmayın.
Ebeveyn ünitesinin şarj olması neden 2,5 saatten
fazla sürüyor?
•• Ebeveyn ünitesi şarj etme sırasında açık
durumda olabilir. Ebeveyn ünitesini şarj işlemi
sırasında kapatın.
Bebek ünitesini ve kablosunu neden bebeğimden
en az 1 metre uzakta tutmam gerekiyor?
•• Kabloyla boğulma riskine karşı ve optimum ses
algılama için bebek ünitesini ve kablosunu daima
bebeğin en az 1 metre uzağında tutun.
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Ebeveyn ünitesi üzerindeki göstergeler
Ebeveyn ünitesini şarj etmeye başladığımda,
ebeveyn ünitesinin video ekranında pil durumu
simgesi neden görünmüyor?
•• Ebeveyn ünitesini ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadıktan sonra şarj ettiğinizde, ebeveyn
ünitesi video ekranındaki pil simgesinin
kaybolması birkaç dakika sürebilir.
Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi
neden kırmızı renkte yanıp sönüyor?
•• Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi
kırmızı renkte yanıp sönüyorsa ebeveyn
ünitesinin şarj edilebilir pili bitmek üzeredir. Pili
şarj etmek için ebeveyn ünitesini elektrik prizine
takın (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü).
Ebeveyn ünitesi neden uyarı sesi çıkarıyor?
•• Video ekranında menzil dışında uyarısı
görüntülenirken ebeveyn ünitesi sesli
uyarı verirse, bebek ünitesiyle bağlantı kesilmiş
demektir. Ebeveyn ünitesini bebek ünitesine
yaklaştırın.
•• Pil/güç açık ışığı ve video ekranındaki pil simgesi
kırmızı renkte yanıp sönerken ebeveyn ünitesi
sesli uyarı verirse, ebeveyn ünitesinin şarj
edilebilir pili bitmek üzeredir. Pili şarj etmek için
ebeveyn ünitesini elektrik prizine takın (bkz.
‘Kullanıma hazırlama’ bölümü).
•• Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini
açın.
Gürültü/ses
Video monitörü neden çok tiz bir ses çıkarıyor?
•• Üniteler birbirine fazla yakın konumda olabilir.
Ebeveyn ünitesiyle bebek ünitesi arasında en az
1,5 metre mesafe olduğundan emin olun ve ses
seviyesini daha küçük bir değere ayarlayın.
•• Ebeveyn ünitesinin sesi fazla yüksek bir seviyeye
ayarlanmış olabilir. Ebeveyn ünitesinin ses
seviyesini azaltın.

Neden ses duyamıyorum/Neden bebeğimin
ağlamasını duyamıyorum?
•• Ebeveyn ünitesinin sesi çok düşük bir seviyeye
ayarlanmış veya kapalı olabilir. Ses seviyesini
artırmak için ses açma düğmesine basın.
•• Mikrofonun koruyucu folyosunu çıkartmamış
olabilirsiniz. Tüm koruyucu folyoların
çıkarıldığından emin olun.
•• Sesli etkinleştirme özelliğini açmış olabilirsiniz.
Sesli etkinleştirme özelliği etkin hale
getirildiğinde, video ekranı sadece bebek ünitesi
bir ses aldığında açılır. Ses algılanmadığı sürece,
video ekranı güç tasarrufu yapmak amacıyla
kapalı kalır.
•• Görüntülü bebek telsizi otomatik sessize alma
modunda olabilir. Bebek ünitesi seviyesi düşük
bir ses algıladığında (örneğin uyuyan bebeğin
sesi), ebeveyn ünitesi otomatik olarak ses
çıkışını kapatarak bu sesi duymamanızı sağlar.
Bebek ağlamaya başladığında, ebeveyn ünitesinin
sesi otomatik olarak açılarak ağlama sesini
duyabilmeniz sağlanır.
•• Bebek ünitesi bebeğinizin çok uzağında olabilir.
Bebek ünitesi ile bebeğiniz arasında
1,5 metreden fazla mesafe olmadığından emin
olun, ancak boğulma riskini önlemek için üniteyi
1 metreden daha yakın bir mesafeye koymayın.
Ebeveyn ünitesi diğer seslere neden çok hızlı
tepki veriyor?
•• Bebek ünitesi bebeğinizin çıkardığı sesler
dışındaki sesleri de alır. Bebek ünitesini bebeğe
yaklaştırın (en az 1 metre/3,5 feet mesafeyi
aşmamaya dikkat edin).

Ebeveyn ünitesi neden uğultulu bir ses çıkarıyor?
•• Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili
dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi
ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya
tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (örn.
mikrodalga, Wi-Fi yöneltici) açık olması halinde
de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek
ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer
kablosuz cihazları kapatın.
•• Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pilinin şarj
edilmesi gerekiyor olabilir.
Çalışma süresi/çalışma menzili
Bebek telsizinin belirtilen çalışma menzili dış
mekanlarda 150 metre ve kapalı mekanlarda
30 metre. Neden bebek telsizim bundan çok
daha az bir mesafe içinde çalışıyor?
•• Çalışma menzili olarak belirtilen 150 metre
uzaklığı yalnızca açık havada ve görüş hattında
geçerlidir. Çevreye ve diğer engelleyici faktörlere
bağlı olarak çalışma menzili daha kısa olabilir.
Evinizdeki çalışma menzili, ebeveyn ünitesi ile
bebek ünitesi arasındaki duvarların sayısı ve tipi
ve/veya aradaki katlara göre sınırlanır
Ebeveyn ünitesinin çalışma süresinin en az
5,5 saat olması gerekli. Neden benim ebeveyn
ünitemin çalışma süresi daha kısa?
•• Ebeveyn ünitesi ilk kez şarj edildiğinde, pil
henüz tam kapasitesine ulaşmamış olduğu
için çalışma süresi daha kısadır. Şarj edilebilir
pil ancak dört defa şarj edilip kullanıldıktan
sonra tam kapasiteye erişir. Bundan sonra, sesli
etkinleştirme devre dışı bırakılmışsa çalışma
süresi 5,5 saat, etkin durumdaysa 7 saattir.
•• Video ekranı sürekli açık olduğunda ebeveyn
ünitesi çok fazla güç harcar. Çalışma süresini
artırmak için sesli etkinleştirme modunu etkin
hale getirin (bkz. ‘Özellikler’ bölümü, ‘Sesli
etkinleştirme’ kısmı).
•• Ebeveyn ünitesindeki sesin çok yüksek seviyeye
ayarlanması, ebeveyn ünitesinin çok fazla güç
harcamasına yol açabilir. Ebeveyn ünitesinin ses
seviyesini azaltın.
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Bebek ünitesindeki ninninin sesini artırabilir
miyim?
•• Hayır, artıramazsınız.

•• Diğer şarj edilebilir elektronik cihazlarda da
olduğu gibi, uzun süreli kullanımdan sonra pil
kapasitesi azalır. Herhangi bir sorunuz olduğunda
her zaman tüketici hizmetleri ile iletişim
kurabilirsiniz. Yeni bir şarj edilebilir pil satın almak
için www.shop.philips.com/service adresindeki
Philips çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin.

Ebeveyn ünitesi neden sesli etkinleştirme
modunda çalışmıyor?
•• Bebek ünitesi, bebekten gelen seslerin
duyulamayacağı kadar uzak bir mesafeye
yerleştirilmiş olabilir. Bebek ünitesinin bebekten
1 - 1,5 metre uzağa yerleştirildiğinden emin
olun.

Ebeveyn ünitesinde niçin parazit var?
•• Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili
dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi
ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya
tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (örn.
mikrodalga, Wi-Fi yöneltici) açık olması halinde
de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek
ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer
kablosuz cihazları kapatın.

Gece modundayken ekran görüntüsü neden net
değil?
•• Bebek ile bebek ünitesi arasındaki mesafe çok
fazla olabilir. Bebek ünitesinin bebekten
1 - 1,5 metre uzağa yerleştirildiğinden emin
olun.
•• Kızılötesi ışıklar açık olduğunda, bazen yeşilimsi
bir görüntü belirmesi normaldir. Bu, harici
faktörlerin neden olduğu normal bir durumdur.

Çıkış video ekranı
Video ekran neden titreşiyor?
•• Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili
dışındayken parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesi
ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya
tavan olması ya da diğer 2,4 GHz cihazların (örn.
mikrodalga, Wi-Fi yöneltici) açık olması halinde
de parazit oluşabilir. Ebeveyn ünitesini bebek
ünitesine daha yakın bir yere koyun veya diğer
kablosuz cihazları kapatın.
•• Ebeveyn ünitesinin şarj edilebilir pilinin şarj
edilmesi gerekiyor olabilir.
Pil/güç açık ışığı yanarken video ekranında neden
görüntü yok?
•• Ebeveyn ünitesi sesli etkinleştirme modunda
olabilir. Video ekranını açmak için sesli
etkinleştirme düğmesine tekrar basın.
Video ekranındaki görüntü neden net değil?
•• Ekran parlaklığı çok düşük ayarlanmış olabilir.
Ekran parlaklığını artırın (bkz. ‘Özellikler’ bölümü,
‘Ekran parlaklığının ayarlanması’ kısmı).
•• Video ekranının koruyucu folyosunu
çıkartmamış olabilirsiniz. Koruyucu folyoyu
çıkarın.
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