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1 Innledning



SCD609
Babyenhet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips
AVENT. Hvis du vil dra full nytte av støtten
som Philips AVENT tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/AVENT.
Philips AVENT er svært opptatt av å produsere
omsorgsfulle og pålitelige produkter som gir
foreldrene den tryggheten de trenger. Denne
Philips AVENT-babymonitoren gir støtte døgnet
rundt ved at du kan se og høre babyen din helt
klart.
Veiledningen er både for SCD610 og SCD609.
 SCD610
Foreldreenhet

Babyenhet
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2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner





Les denne brukerhåndboken nøye før du
bruker babymonitoren, og ta vare på den for
senere referanse.
Advarsel
 Hold alltid babyenheten og ledningen utenfor babyens
rekkevidde, minst 1 meter / 3,5 fot unna, for å unngå at
babyen blir kvalt av ledningen. Ikke bruk skjøteledninger.

Forsiktig: Fare for eksplosjon, elektrisk støt,
kortslutning og lekkasje
 Produktet må ikke utsettes for drypp eller
sprut, og væskeholdige gjenstander, f.eks.
vaser, må ikke settes på produktet.
 Før du kobler babymonitoren til
strømuttaket, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapterne
til babymonitoren, tilsvarer den lokale
nettspenningen.
 Når strømuttaket brukes som
frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten
hele tiden være klar til bruk.
 Bruk adapteren som følger med, for å
koble babyenheten til strømuttaket.
 Bruk adapteren som følger med, for å lade
foreldreenheten.
 For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne
babymonitoren eller foreldremonitoren,
unntatt batterirommene.
 Kontroller at du er tørr på hendene
når du setter inn eller bytter batterier
(batteripakke).
 Til foreldreenheten skal du kun bruke
den oppladbare batteripakken som følger
med babymonitoren. Lad den oppladbare
batteripakken som beskrevet i denne
brukerhåndboken.





Skift ut batteriet med et av riktig type for å
unngå eksplosjonsfare.
Kast brukte batterier i henhold til
instruksjonene.
Slik forhindrer du at batteriet eksploderer
eller lekker, noe som kan skade
babymonitoren og forårsake brannskader
og hud- eller øyeirritasjon:
 Ikke lad batterier som ikke er
oppladbare.
 Sett inn batteriene i riktig retning (+/-).
 Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke
produktet på mer enn 30 dager.
 Ikke utsett batteriene for sterk varme,
      
Hvis du vil forhindre at batteriet
overopphetes eller avgir giftige materialer,
hydrogen eller oksygen, må du ikke:
 lade dem for mye
 kortslutte dem
 foreta omvendt lading eller
 ødelegge dem
Hvis du skal håndtere ødelagte batterier
eller batterier som lekker, må du bruke
beskyttelseshansker for å beskytte huden.

Tilsyn fra voksne
 Denne babymonitoren er ment som et
hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig
og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke
brukes til dette.
 Ikke legg babyenheten i babyens seng eller
lekegrind.
 Ikke dekk til babymonitoren med et
håndkle, en dyne eller andre gjenstander
for å unngå overoppheting.
 Når babymonitoren bruker strøm fra et
strømuttak, må du kontrollere at du har
enkel tilgang til strømuttaket.
 For barnets egen sikkerhet må du ikke la
han/hun leke med babymonitoren.
Forholdsregler for oppbevaring
 Bruk og oppbevar babymonitoren mellom
10 og 35 °C. Ikke utsett babymonitoren for
direkte sollys.
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Utskiftning
 Hvis du skifter ut adapterne, må du bruke
adaptertypene som er angitt i denne
brukerhåndboken.
 Hvis du må bytte ut batteriet, tar du
kontakt med kundeservicesenteret.

Produktet inneholder batterier som omfattes
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan
deponeres i vanlig husholdningsavfall.
Symbolet med en søppeldunk med kryss
over og "Pb" betyr at batteriene omfattes av
direktivets krav med hensyn til bly:

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips AVENTapparatet overholder
alle standarder som gjelder elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig
og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut
fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Resirkulering

Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk
med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:

Produktet skal ikke kastes sammen med
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til
å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
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Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter
riktig, bidrar du til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.

3 Oversikt

g Lydnivålamper
 Angir lydnivået på babyens rom.

Foreldreenhet

h Knapp
+ [UP]
- [DOWN]
[LEFT]
[RIGHT]
i

l

j Høyttaler

k

k Skjerm
indikator for signalstyrke
indikator for batterinivå
indikator for lavt batterinivå

a
b
c

j
i
h

d
e
f
g
a


Meny

Av/på-bryter
Trykk på og hold nede for å slå
foreldreenheten av eller på

b Stativ

l Antenne
Kontakt for vekselstrømsadapteren som følger
med
 Inngang: 100–240 V AC
 Utgang: 6,0 V DC, 500 mA
 Modellnummer: For Storbritannia, SSW1920UK-2. For de andre europeiske
landene, SSW-1920EU-2
For USA og Canada, SSW-1920US-2
For Australia og New Zealand, SSW-1920AU-2
For Mexico, SSW-1920MX-2

c Knapp for stemmeaktivering
 Trykk på og hold nede for å slå
stemmeaktivering av eller på
         !
d Kontakt for DC-adapteren som følger
med
e Av/på-lampe
 Blinker rødt: Det oppladbare batteriet
har lavt batterinivå.
 Blinker grønt: Det oppladbare batteriet
er i lademodus.
 Lyser grønt: Enheten er i drift.
f Lampe for stemmeaktivering
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Babyenhet
a
b
f

c
d

g

e

h
i
a Antenne
b På-lampe
 Lyser grønt: Babyenheten er slått på.
c

Av/på-bryter
Trykk på og hold nede for å slå
babyenheten av eller på
 Trykk raskt mens babyenheten er
slått på, for å foreta paring med
foreldreenheten.


d Mikrofon
e Stativ
f Linse
g Kontakt for DC-adapteren som følger
med
h Veggmontering
i Skruer til veggmontering
8
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Kontakt for vekselstrømsadapteren som følger
med
 Inngang: 100–240 V AC
 Utgang: 6,0 V DC, 500 mA
 Modellnummer: For Storbritannia, SSW1920UK-2. For de andre europeiske
landene, SSW-1920EU-2
For USA og Canada, SSW-1920US-2
For Australia og New Zealand, SSW-1920AU-2
For Mexico, SSW-1920MX-2

4 Komme i gang

2

Sett inn det oppladbare batteriet.

3
4

Fest lokket igjen.

Lade foreldreenheten
Merknad
 Kontroller at hendene dine og enheten er tørre når du
setter inn eller tar ut det oppladbare batteriet.

Gjør følgende for å lade foreldreenheten
før du bruker den første gang eller når
foreldreenheten indikerer at batterinivået er
lavt.
» Symbolet for tomt batteri blinker på
skjermen, og av/på-lampen for batteriet på
foreldreenheten blinker rødt.

Sett kontakten inn i foreldreenheten, og
koble adapteren til et vegguttak.

Merknad
 Hvis batteriet er helt tomt, slår foreldreenheten seg av
automatisk.

 Batteriet har modellnr. BL-5C, 1050mAh.

1

» Av/på-lampen for batteriet på
foreldreenheten blinker grønt.

Skyv batteridøren mot høyre for å fjerne
den.

» Når batteriet er fulladet, begynner
lampen for batteriet å lyse grønt.
Merknad
 Når du lader foreldreenheten første gang eller etter at




du ikke har brukt den på lenge, bør du slå den av og
lade den sammenhengende i minst åtte timer.
Når foreldreenheten har blitt ladet for første gang,
er driftstiden mindre enn sju timer. Det oppladbare
batteriet når bare full kapasitet når det har blitt ladet og
utladet tre ganger.
Batteriet utlades gradvis, selv når foreldreenheten er
slått av.
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Tips

4

Sett kontakten inn i babyenheten, og koble
adapteren til et vegguttak.

5

Plasser foreldreenheten innenfor
driftsrekkevidden til babyenheten. Sørg for
at den er plassert minst 1,5 meter / 5 fot
unna babyenheten for å unngå akustisk
feedback.

6

Hvis du vil ha mer informasjon om
driftsrekkevidden, kan du se delen
Driftsrekkevidde nedenfor.

 Ladingen tar vanligvis fem timer, men det tar lenger tid



hvis foreldreenheten er slått på når den lader. Slå av
foreldreenheten under ladingen for å gjøre ladetiden så
kort som mulig.
Når batteriet er fulladet, kan foreldreenheten brukes
trådløst i omtrent sju timer hvis den er i modus for
stemmeaktivering. Hvis videoen er på kontinuerlig, kan
foreldreenheten brukes trådløst i ca. fem timer.

 

  

Forsiktig
 Hold babyenheten utenfor babyens rekkevidde. Du
må aldri sette babyenheten inne i eller på sengen eller
lekegrinden til babyen.

Merknad
 Hvis du bruker trådløse enheter, mikrobølgeovn eller et
DECT-system, og du får forstyrrelser på enten foreldre 
             
unna til det ikke oppstår forstyrrelser.

Tips
 Sett babyenheten høyere opp enn babyens seng eller
lekegrind for å få god oversikt.

1

Plasser babyenheten minst
1 meter / 3,5 fot fra babyen.

2

#  
       $   
Du kan også feste babyenheten på
veggmonteringen som følger med. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se i neste
del.

3

Sett babyenheten i posisjonen som gir best
sikt til babyen din.
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Montere babyenheten på
veggen
Forsiktig
 Når babyenheten er montert på veggen, må du feste
ledningen til enheten til veggen, slik at babyen ikke kan
få tak i den.

1

Bruk papirmalen for å merke posisjonen
til de tre skruene du bruker til å montere
babyenheten på veggen.

2
3
4

Bor hull i de tre posisjonene.

5

Sett babyenheten på veggfestet.

6
7

Sett kabelen i holderen i veggfestet.

Sett veggplugger i veggen.
Skru fast veggfestet.

Juster babyenheten slik at du får best mulig
sikt til babyen din.
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5 Bruke
babymonitoren

Tips
 Det tar omtrent 15 sekunder å opprette en kobling
mellom foreldreenheten og babyenheten.
blinker før batteriet går tomt for
strøm.

 Batterisymbolet

Slik får du se babyen din:

1

Trykk på på foreldre-/babyenheten.
» Foreldre-/babyenheten slås på, og alle
indikatorene på foreldre-/babyenheten
lyser raskt.

Driftsrekkevidde
Driftsrekkevidden for babymonitoren er
150 meter / 490 fot i klar sikt. Rekkevidden
varierer etter omgivelsene og andre
forstyrrende faktorer.
Denne monitoren er utformet for drift innen en
rekkevidde på 150 m på sitt beste, og passer for
   %   && $ 
og kvaliteten på forbindelsen varierer avhengig
av antall hindringer, som vegger eller bygninger,
mellom de to enhetene.

» Philips AVENT-logoen vises på
skjermen i et øyeblikk.
» Hvis ingen kobling blir opprettet,
blinker en [NOT LINKED!CAM1
OUT OF RANGE]-melding på
skjermen. Foreldreenheten piper av
og til.
Merknad
 CAM1 viser til standardkameraet.
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Slik slår du på stemmeaktivering
Trykk på knappen på siden av
foreldreenheten, da vil indikatoren for
stemmeaktivering blinke sakte.

6 Meny
1

Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
» Menyen vises.

2

Trykk på +/- for å gå opp eller ned i
menyen/undermenyen, og trykk på /
for å gå til venstre eller høyre i menyen/
undermenyen.

3

For å bekrefte trykker du på knappen i
midten eller

4

Trykk på

for å avslutte.

Endre følsomhet for stemmeaktivering

1
2

Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
Velg [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]
på babyenheten.

Menyalternativ
[HIGH]
[MID]
[LOW]

Zoome og panorere
1
2

Trykk på menyknappen.
Velg [ZOOM & PAN] fra menyen for å
zoome ut og inn og for å panorere.

Beskrivelse
Høy følsomhet for
stemmeaktivering
Middels nivå for
stemmeaktivering
Lav følsomhet for
stemmeaktivering

Merknad
 Når stemmeaktivering er aktivert, er ikke LOOP ALL
CAMs i dialogboksen CAM tilgjengelig.

 Når LOOP ALL CAMs er aktivert, er ikke

Menyalternativ
[ZOOM+]
[PAN]
[ZOOM-]

Beskrivelse
Zoom inn
Panorer for å justere
fokus
Zoom ut

Stemmeaktivering
Stemmeaktivering
Når modus for stemmeaktivering er på,
slår skjermen seg bare på når babyenheten
registrerer lyd. Så lenge ingen lyder registreres,
er skjermen slått av for å spare strøm.
Når du trykker på en knapp eller en lyd
registreres, aktiveres foreldreenheten, og den
blir slått av igjen hvis ingenting registreres på
20 sekunder. Tidsmåleren tilbakestilles hver gang
når
 en lyd overskrider det angitte
stemmeaktiveringsnivået
 en knapp på foreldreenheten (meny, +, -, ,
) blir trykket på

funksjonen VOICE ACTIVATION tilgjengelig. Et
informasjonsskjermbilde vises når du trykker på VOXknappen.

Når det er angitt en høyere verdi for [VOICE
ACTIVATION LEVEL], plukker den opp lavere
lyder.

Juster lysstyrke
1
2
3

Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
Velg [ADJUST BRIGHTNESS].
Trykk på +/- for å justere lysstyrken på
skjermen.

NO

13

Slik kan du legge til / fjerne
kameraer
Legge til et nytt kamera
 &     &   &      
    '        & 
CAM1 opp til CAM4. Standardinnstillingen er
på CAM1. Du kan tilordne hvilken som helst
av posisjonene i listen til et kamera. Det er opp
til deg å velge hvilket kamera som er i hvilken
posisjon i listen.

Når for eksempel CAM1 DELETE blir uthevet
og valgt, blir CAM1 fjernet.
Velge andre kameraer
*   ;<'  %    $    
kameraer, kan du veksle mellom forskjellige
kameraer.

1

Trykk på eller for å vise CAM &    &   $& 
kamera som er koblet til foreldreenheten.
Merknad

 Når bare ett kamera er i listen over parede kameraer,
$ &    &       &&  
og , ikke vises.

Merknad
 Det kan bare foretas paring med et nytt kamera når en
posisjon i listen er ledig.

1
2

Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
Velg [ADD/DEL CAM].
» Listen over parede kameraer vises.
Merknad

 Et paret kamera kan ikke pares igjen i en annen posisjon
når den har blitt tilordnet en posisjon.

3

4

Velg [ADD CAM].
» Et informasjonsskjermbilde indikerer
at foreldreenheten søker etter et nytt
kamera. Du vil bli bedt om å trykke
raskt på på babyenheten, som må
være slått på.
Trykk raskt på på babyenheten, i under
ett sekund.
» Et informasjonsskjermbilde bekrefter
når paringen er fullført.

Fjerne et kamera

1

2

Fra listen over parede kameraer velger du
kameraet som skal fjernes.
» Dialogboksen [DELETE CAM1 FROM
LIST?] vises.

2

Trykk på eller menyknappen for å
bekrefte, eller trykk på for å gå tilbake.
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Trykk på og for å navigere på linjen
og velge andre CAM i listen, altså når
foreldreenheten prøver å koble til kamera.
» Kameraikonet endrer farge til oransje
når det er valgt.

Vis kameraene i sløyfe
Gå til kategorien LOOP ALL cameras
(kameraer)for å se hva som foregår gjennom
alle de parede kameraene.
Merknad
 Når VOICE ACTIVATION er aktivert, kan du ikke velge
LOOP ALL-funksjonen.

Når LOOP ALL er aktivert, vises
med
oransje farge. Du ser visningene til alle
kameraene, det ene etter det andre. Andre
kameraer som ikke vises, merkes med ikonet
eller
(uten parentes) osv. Det angir
også hvor mange kameraer du har satt opp, og
hvilket kamera som er det neste som vises.
Eksempel:

1

Fra
varer visningen til kamera én i
20 sekunder.

2

Fra
varer visningen til kamera to i
20 sekunder.

3

Visningen bytter til et annet kamera hvis
    &       

Endre språket
1
2

Trykk på menyknappen på foreldreenheten.
velg [LANGUAGE] for å angi språket du
ønsker.

Menyalternativ
GB
FR

Beskrivelse
Norsk
Fransk

Tilbakestill
Slik tilbakestiller du foreldreenheten:

1

Trykk på og hold nede
foreldreenheten.

2

Trykk på og hold nede - på
foreldreenheten.

3

Når du holder nede -, slår du
foreldreenheten på.
» Foreldreenheten tilbakestilles.

for å slå av

NO
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7 Optimaliser
batterilevetiden
til
foreldreenheten
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Lad foreldreenheten når du ser ikonet for
lavt batterinivå. Lad foreldreenheten før
du bruker den igjen, siden levetiden til det
oppladbare batteriet kan blir redusert hvis
det tømmes fullstendig.
Ta ut det oppladbare batteriet fra
foreldreenheten hvis du ikke skal bruke den
på en uke eller lenger.
Lad alltid foreldreenheten helt opp hvis det
er lenge siden enheten har vært i bruk.
Hvis det oppstår problemer når du lader
batteriet, kan du kontakte forhandleren din
eller et Philips-servicesenter.

NO

8 Garanti og
service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller
hvis det har oppstått problemer, kan du besøke
webområdet til Philips AVENT på www.philips.
com/AVENT welcome eller ta kontakt med
#= & %       
telefonnummeret til Philips' kundestøtte i
garantiheftet. Hvis det ikke er noen Philips
kundestøtte der du bor, går du til den lokale
Philips-forhandleren.

NO
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9 Vanlige spørsmål
?$  &&   %        
delen, kan du få hjelp på www.philips.com/
AVENT eller kontakte Philips' kundestøtte der
du bor.
Problemer
Foreldre-/babyenheten vil ikke
slås på.

Mulige årsaker
Løsninger
Enheten er ikke koblet til strømut- Koble enheten til et strømuttak.
taket.
Batteriet er tomt.
Bytt ut batteriet og sørg for at det
settes inn ordentlig.
Babyenheten vil ikke slås på.
Enheten er ikke koblet til et
Koble enheten til et strømuttak.
strømuttak.
Jeg kan ikke etablere forbindelse. Enhetene er utenfor rekkevidde. Flytt enhetene nærmere hverandre
(se Driftsrekkevidde)
Foreldreenheten piper og meldingen NOT LINKED! CAMx
OUT OF RANGE blinker.
Foreldre- og babyenheten er for Flytt foreldreenheten minst 1,5 melangt fra hverandre.
ter / 5 fot bort fra babyenheten.
Babyenheten er slått av.
Slå babyenheten på.
Jeg hører forstyrrelser. Jeg kan
Enhetene er utenfor rekkevidde. Flytt enhetene nærmere hverandre.
bare høre innimellom.
Foreldreenheten plukker opp
Flytt foreldreenheten bort fra andre
signaler fra andre apparater eller trådløse apparater på 2,4 GHz, som
babymonitorer.
telefoner.
Jeg hører ingenting via foreldre- Volumet til foreldreenheten er for Øk volumet på foreldreenheten.
enheten.
lavt eller helt dempet.
Enhetene er utenfor rekkevidde. Flytt enhetene nærmere hverandre.
Du har slått automatisk stemmeak- Når den er aktivert, vises video
tivering på.
når babyenheten registrerer en lyd.
Så lenge ingen lyder registreres, er
skjermen slått av for å spare strøm.
Nivået for stemmeaktivering er for Øk nivået for stemmeaktivering.
høyt.
Rekkevidden er mindre enn
Hindringer i omgivelsene kan ha Flytt enhetene nærmere hverandre.
150 meter/490 fot.
innvirkning på rekkevidden.
Batterilampen på foreldreenhe- Det oppladbare batteriet til forel- Lad opp batteriet på nytt.
ten blinker rødt.
dreenheten holder på å gå tomt.
Batteriet til foreldreenheten går Volumet er for høyt, slik at enheten Reduser volumet.
raskt tomt.
bruker mer strøm.
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Skjermen blir slått på kontinuerlig Aktiver modusen for automatisk
og enheten bruker mer strøm.
stemmeaktivering for å øke driftstiden.
Er babyenheten min sikret mot
Den digitale teknologien på 2,4 GHz
tyvlytting?
i denne babymonitoren sikrer at
tyvlytting ikke er mulig.
Jeg hører andre lyder fra forel- Babyenheten er for langt unna
Flytt babyenheten nærmere babyen,
dreenheten.
babyen
med en minimumsavstand på 1 meter / 3,5 fot.
Nivået for stemmeaktivering er
Øk nivået for stemmeaktivering.
for lavt.
Babyenheten er i nærheten av en Flytt babyenheten bort fra lydkilden.
annen lydkilde.
Det tar lang tid å lade foreldre- Du brukte enheten for første gang La enheten lade i minst åtte timer.
enheten.
eller etter ikke å ha brukt den på
lenge.
Foreldreenheten slås på når den Slå av foreldreenheten under lading.
lader
En høyfrekvent lyd kommer fra Enhetene kan være for nær hver- Flytt foreldreenheten minst 1,5 meskjermen.
andre.
ter / 5 fot bort fra babyenheten.
Volumet på foreldreenheten kan Reduser volumet på foreldreenhevære for høyt.
ten.
En summelyd kommer fra forel- Enhetene er utenfor rekkevidde. Flytt enhetene nærmere hverandre.
dreenheten.
Foreldreenheten plukker opp
Flytt foreldreenheten bort fra andre
signaler fra andre apparater eller trådløse apparater på 2,4 GHz, som
babymonitorer.
telefoner.
Det oppladbare batteriet til forel- Lad opp batteriet på nytt.
dreenheten har lavt strømnivå.
Y&    
Enhetene er nesten utenfor rek- Flytt enhetene nærmere hverandre.
kevidde.
Foreldreenheten plukker opp
Flytt foreldreenheten bort fra andre
signaler fra andre apparater eller trådløse apparater på 2,4 GHz, som
babymonitorer.
telefoner.
Det oppladbare batteriet til forel- Lad opp batteriet på nytt.
dreenheten har lavt strømnivå.
Det vises ikke bilder på skjerForeldreenheten kan være i modus Trykk på knappen for automatisk
men når på-lampen lyser.
for automatisk stemmeaktivering. stemmeaktivering igjen for å slå
skjermen på.
Bildet på skjermen er uklart.
Lysstyrken kan være for lav eller Juster lysstyrken på skjermen.
for høy.
Bildet på skjermen er uklart i
Avstanden mellom babyen og
Sørg for at babyenheten er plassert
nattesyn.
babyenheten kan være for lang.
1 til 1,5 meter / 3,5 til 5 fot unna
babyen.

NO
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Foreldreenheten lader ikke når
kontakten er koblet til.
Nattesynlampen er fortsatt på
når omgivelsene er lyse nok.

Det er mulig at det oppladbare
batteriet ikke kan brukes lenger.
Noe skygger lyssensoren til
   \     
toppen nær antennen) fra lyset
fra omgivelsene.

Tips
 Produktinformasjon kan endres uten varsel.
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Bytt ut det oppladbare batteriet.
Flytt babyenheten eller la den stå.
Det har ingen innvirkning på bildet
som vises.

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SCD610_609_UM_V1.1

