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1 Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la
Philips AVENT! Pentru a beneficia pe deplin de
asistenţa oferită de Philips AVENT, înregistraţi-vă
produsul la www.philips.com/AVENT.
Philips AVENT se consacră realizării de produse
de îngrijire şi fiabile, pentru a le oferi părinţilor
siguranţa de care au nevoie. Acest monitor
pentru copii Philips AVENT vă oferă o asistenţă
permanentă, asigurându-vă posibilitatea de a vă
vedea şi auzi copilul cu claritate perfectă.
Instrucţiunile sunt destinate atât pentru
SCD610, cât şi pentru SCD609.
• SCD610
Unitatea pentru părinte

Unitatea pentru copil
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•

SCD609
Unitatea pentru copil

2 Instrucţiuni
importante
privind siguranţa

•
•
•

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte
de a utiliza monitorul pentru copii şi păstraţi-l
pentru consultare ulterioară.
Avertisment
•• Pentru a împiedica strangularea cu cablul de alimentare,
menţineţi întotdeauna unitatea pentru copil şi cablul de
alimentare în afara accesului copilului, minim 1 m. Nu
utilizaţi cabluri prelungitoare.

•
Atenţie: Risc de explozie, şoc electric,
scurtcircuit sau scurgere
• Aparatul nu trebuie expus la picurare sau
stropire, iar pe acesta nu trebuie aşezate
obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele.
• Înainte de a conecta monitorul pentru
copii la reţea, asiguraţi-vă că tensiunea
indicată pe adaptoarele monitorului pentru
copii corespunde tensiunii de la reţeaua
locală.
• Dacă se utilizează o priză de REŢEA drept
dispozitiv de deconectare, dispozitivul va
rămâne întotdeauna operaţional.
• Utilizaţi adaptorul furnizat pentru a
conecta unitatea pentru copil la reţea.
• Utilizaţi adaptorul furnizat pentru a încărca
unitatea pentru părinte.
• Pentru a preveni şocurile electrice, nu
deschideţi carcasa unităţii pentru copil
sau unităţii pentru părinte cu excepţia
compartimetelor pentru baterii.
• Asiguraţi-vă că mâinile dvs. şi aparatul
sunt uscate când introduceţi sau înlocuiţi
bateriile (setul de baterii).
• Pentru unitatea pentru părinte, utilizaţi
numai setul de baterii reîncărcabile furnizat
cu monitorul pentru copii. Încărcaţi setul
de baterii reîncărcabile conform descrierii
din acest manual de utilizare.

•

Pentru a evita riscul unei explozii, înlocuiţi
bateria cu un tip corect.
Eliminaţi bateriile uzate conform
instrucţiunilor.
Pentru a preveni explodarea sau scurgerea
bateriei, evenimente care pot deteriora
monitorul pentru copii şi pot provoca
arsuri şi iritaţii ale pielii sau ale ochilor:
• nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile,
• introduceţi bateriile în direcţia corectă
(+/-),
• îndepărtaţi bateriile dacă intenţionaţi
să nu utilizaţi produsul timp de peste
30 de zile,
• feriţi bateria de căldură excesivă
precum radiaţii solare, foc sau alte
surse similare,
Pentru a împiedica încălzirea bateriei sau
eliberarea de materiale toxice, hidrogen
sau oxigen, nu:
• supraîncărcaţi,
• scurtcircuitaţi,
• încărcaţi invers sau
• distrugeţi bateriile.
Pentru a manevra baterii deteriorate sau
care prezintă scurgeri, purtaţi mănuşi de
protecţie pentru a vă proteja pielea.

Supravegherea de către un adult
• Acest monitor pentru copii este un
accesoriu ajutător. Nu este un substitut
pentru supravegherea responsabilă a
copilului de către un adult şi nu trebuie
folosit ca atare.
• Nu plasaţi niciodată unitatea pentru copil
în pătuţ sau în ţarc.
• Pentru a preveni supraîncălzirea, nu
acoperiţi monitorul pentru copii cu un
prosop, o pătură sau cu orice alte obiecte.
• Atunci când monitorul pentru copii
utilizează o priză electrică, asiguraţi-vă că
puteţi accesa cu uşurinţă priza electrică.
• Pentru siguranţa lor, nu le permiteţi copiilor
să se joace cu monitorul pentru copii.
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Precauţii de depozitare
• Utilizaţi şi depozitaţi monitorul pentru
copii între 10°C (50°F) şi 35°C (95°F). Nu
expuneţi monitorul pentru copii la lumina
directă a soarelui.
Înlocuirea
• Dacă trebuie să înlocuiţi adaptoarele,
utilizaţi tipul de adaptoare specificat în
acest manual de utilizare.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, vă rugăm
să contactaţi centrul de asistenţă pentru
clienţi.

Câmpuri electromagnetice
(EMF)
Acest aparat Philips AVENT respectă
toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat
corespunzător şi în conformitate cu
instrucţiunile din acest manual de utilizare,
aparatul este sigur, conform dovezilor ştiinţifice
disponibile în prezent.

Reciclarea

Produsul dumneavoastră este proiectat şi
fabricat din materiale şi componente de înaltă
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Când vedeţi simbolul unei pubele cu un X peste
ea, aceasta înseamnă că produsul face obiectul
Directivei europene CEE 2002/96/EC:

Nu evacuaţi niciodată acest produs împreună
cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informaţi
despre regulamentele locale referitoare la
colectarea separată a produselor electrice
şi electronice. Scoaterea din uz corectă
6
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a produselor vechi ajută la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane.
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra
cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/
EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul
menajer.
Simbolul reprezentând un coş de gunoi cu
roţi tăiat cu simbolul chimic 'Pb', înseamnă
că bateriile sunt conforme cu reglementarea
stabilită prin directiva privitoare la plumb:

Vă rugăm să vă informaţi care sunt regulile
locale privind colectarea separată a bateriilor.
Evacuarea corectă a bateriilor ajută la
prevenirea consecinţelor potenţial negative
asupra mediului şi sănătăţii omului.

3 Imagine
ansamblu

h Tastă
+ [SUS]
- [JOS]
[STÂNGA]
[DREAPTA]
i

Unitatea pentru părinte

j Difuzor
k Afişaj video
Indicator pentru intensitatea semnalului
Indicator pentru energia bateriei
Indicator pentru baterie descărcată
l Antenă

a

Conector pentru adaptorul CA/CC furnizat
• Intrare: 100-240 V CA
• Ieşire: 6,0 V CC, 500 mA
• Număr model: Pentru Marea Britanie, SSW1920UK-2; Pentru celelalte ţări europene,
SSW-1920EU-2
Pentru SUA şi Canada, SSW-1920US-2
Pentru Australia şi Noua Zeelandă, SSW1920AU-2
Pentru Mexic, SSW-1920MX-2

b
d

a

Meniu

•

Comutator PORNIT/OPRIT
Ţineţi apăsat pentru a porni sau opri
unitatea pentru părinte.

b Suport
c Buton pentru activarea vocii
• Ţineţi apăsat pentru a porni sau opri
activarea vocii
Pentru detalii, consultaţi pagina 13.
d Conector pentru adaptorul CC furnizat
e Led pentru pornire/oprire
• Roşu intermitent: Bateria reîncărcabilă
este descărcată.
• Verde intermitent: Bateria reîncărcabilă
este în modul încărcare.
• Verde continuu: Unitatea funcţionează.
f Led pentru activarea vocii
g Leduri pentru nivelul de sunet
• Indicată nivelul sonor din camera
copilului dvs.
RO
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Unitatea pentru copil

h

a Antenă
b Led alimentare
• Verde: Unitatea pentru copil este
pornită
c

Comutator PORNIT/OPRIT
Ţineţi apăsat pentru a porni sau opri
unitatea pentru copil
• Apăsaţi scurt pentru a sincroniza
unitatea pentru părinte în timp ce
unitatea pentru copil este pornită.
•

d Microfon
e Suport
f Obiectiv
g Conector pentru adaptorul CC furnizat
h Montare pe perete
i Şuruburi pentru montare pe perete
8
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Conector pentru adaptorul CA/CC furnizat
• Intrare: 100-240 V CA
• Ieşire: 6,0 V CC, 500 mA
• Număr model: Pentru Marea Britanie, SSW1920UK-2; Pentru celelalte ţări europene,
SSW-1920EU-2
Pentru SUA şi Canada, SSW-1920US-2
Pentru Australia şi Noua Zeelandă, SSW1920AU-2
Pentru Mexic, SSW-1920MX-2

4 Primii paşi

2

Introduceţi bateria reîncărcabilă.

Încărcaţi unitatea pentru
părinte
Notă
•• Asiguraţi-vă că mâinile şi unitatea sunt uscate atunci
când introduceţi şi îndepărtaţi bateria reîncărcabilă.

Procedaţi după cum urmează pentru a încărca
unitatea pentru părinte înainte de a o utiliza
pentru prima dată sau atunci când unitatea
pentru părinte indică faptul că bateria este
descărcată.
»» Simbolul pentru baterie descărcată
luminează intermitent pe afişajul video, iar
ledul pornit/oprit pentru baterie de pe
unitatea pentru părinte luminează roşu
intermitent.
Notă
•• Dacă bateria este complet descărcată, unitatea pentru
părinte se opreşte automat.

•• Nr. de model al bateriei este BL-5C, 1050 mAh.

1

Pentru a îndepărta uşiţa compartimentului
pentru baterii, glisaţi spre dreapta.

3
4

Remontaţi capacul.
Introduceţi mufa în unitatea pentru părinte
şi introduceţi adaptorul într-o priză de
perete.

»» Ledul pornit/oprit pentru baterie de
pe unitatea pentru părinte luminează
verde intermitent.
»» Atunci când bateria este complet
încărcată, ledul bateriei devine verde
continuu.
Notă
•• Atunci când încărcaţi unitatea pentru părinte pentru

prima dată sau după o perioadă lungă de neutilizare,
opriţi-o şi lăsaţi-o să se încarce continuu cel puţin 8 ore.
•• Atunci când unitatea pentru părinte a fost încărcată
pentru prima dată, timpul de funcţionare este sub 7 ore.
Bateria reîncărcabilă ajunge la capacitatea sa maximă
numai după ce aţi încărcat-o şi descărcat-o de trei ori.
•• Bateria se descarcă în timp, chiar dacă unitatea pentru
părinte este închisă.
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Sugestie

4

•• Încărcarea durează în mod normal 5 ore, dar durează

Introduceţi fişa în unitatea pentru copil şi
introduceţi adaptorul într-o priză.

mai mult atunci când unitatea pentru părinte este
pornită în timpul încărcării. Pentru a încărca într-un timp
cât mai scurt, opriţi unitatea pentru părinte în timpul
încărcării.
•• Atunci când bateria este complet încărcată, unitatea
pentru părinte poate fi utilizată fără fir timp de
aproximativ 7 ore dacă este în modul de activare
a vocii. Dacă sistemul video funcţionează continuu,
unitatea pentru părinte poate fi utilizată fără fir timp de
aproximativ 5 ore.

Configurarea unităţii pentru
copil
Precauţie
•• Nu lăsaţi unitatea pentru copil la îndemâna copilului. Nu

5

6

aşezaţi şi nu montaţi niciodată unitatea pentru copil în
pătuţ sau în ţarcul de joacă.

Amplasaţi unitatea pentru părinte în
raza de acţiune a unităţii pentru copil.
Asiguraţi-vă că se află la cel puţin 1,5 metri
depărtare de unitatea pentru copil pentru
a evita feedback-ul acustic.
Pentru informaţii suplimentare despre raza
de acţiune, consultaţi secţiunea „Raza de
acţiune” de mai jos.
Sugestie

Notă

•• Poziţionaţi unitatea pentru copil mai sus, pentru a avea
o vedere generală bună asupra pătuţului sau ţarcului
de joacă.

•• Dacă utilizaţi dispozitive wireless, cuptor cu microunde

sau un sistem DECT şi vă confruntaţi cu interferenţe fie
pe unitatea pentru părinte, fie pe unitatea pentru copil,
mutaţi unitatea pentru părinte mai departe, până când
nu mai apar interferenţe.

1
2

3

10

Aşezaţi unitatea pentru copil la o distanţă
de cel puţin 1 metru depărtare de copil.
Aşezaţi unitatea pentru copil pe o
suprafaţă stabilă. Puteţi aşeza, de asemenea,
unitatea pentru copil pe un suport de
montare pe perete care este furnizat.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea următoare.
Reglaţi poziţia unităţii pentru copil într-un
mod care asigură cea mai bună vizualizare
a copilului dvs.

RO

Montarea pe perete a unităţii
pentru copil
Precauţie
•• Atunci când unitatea pentru copil este montată pe

perete, aşezaţi firul unităţii pentru copil astfel încât să fie
fixat pe perete şi să nu fie accesibil pentru copil.

1
2
3

Utilizaţi şablonul din hârtie pentru a marca
poziţiile celor trei şuruburi pentru a vă
monta pe perete unitatea pentru copil.
Daţi găuri în cele trei poziţii.
Aşezaţi fişele de perete în perete.

4

5

6
7

Strângeţi suportul de montare pe perete.

Puneţi unitatea pentru copil în suportul de
montare pe perete.

Aşezaţi cablul în suportul special de pe
suportul de montare pe perete.
Reglaţi unitatea pentru copil astfel încât să
puteţi obţine cea mai bună vedere asupra
copilului dvs.

RO
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5 Utilizaţi
monitorul
pentru copii
Pentru a vă vedea copilul,

1

Apăsaţi pe unitatea pentru părinte/copil.
»» Unitatea pentru părinte/copil porneşte,
iar toate indicatoarele de pe unitatea
pentru părinte/copil se aprind scurt.

»» Sigla Philips AVENT apare pe afişaj
pentru scurt timp.
»» Dacă nu se stabileşte nicio legătură, un
mesaj [NOT LINKED!CAM1 OUT
OF RANGE] luminează intermitent pe
ecran. Unitatea pentru părinte emite
semnale sonore din când în când.
Notă
•• CAM1 se referă la camera implicită.

12
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Sugestie
•• Durează în jur de 15 secunde pentru a stabili legătura

dintre unitatea pentru părinte şi unitatea pentru copil.
luminează intermitent
înainte ca bateria să se descarce complet.

•• Simbolul pentru baterie

Raza de acţiune
Raza de acţiune a monitorului pentru copii
este de 150 de metri în aer liber. Raza variază
în funcţie de mediul ambiant şi de alţi factori
perturbatori.
Acest monitor este proiectat pentru a funcţiona
la capacitate maximă în interiorul unei raze de
150 m, adecvate pentru majoritatea mediilor
casnice. Raza de acţiune şi calitatea conexiunii
variază în funcţie de numărul de obstacole,
precum zidurile sau clădirile, aflate între cele
două unităţi.

6 Meniu
1
2
3
4

Apăsaţi butonul pentru meniu de pe
unitatea pentru părinte.
»» Se afişează meniul.
Apăsaţi +/- pentru a vă deplasa în sus sau
în jos prin meniu/submeniu şi apăsaţi /
pentru a vă deplasa stânga sau dreapta prin
meniu/submeniu.
Pentru a confirma, apăsaţi tasta centrală
sau
Pentru a ieşi, apăsaţi .

Zoom & Pan
1
2

Apăsaţi butonul meniului.
Selectaţi [ZOOM & PAN] din meniu
pentru a extinde sau a restrânge
vizualizarea şi panoramaţi vizualizarea.

Opţiune de
meniu
[ZOOM+]
[PAN]
[ZOOM-]

•
•

Un sunet depăşeşte nivelul setat de activare
a vocii
Se apasă un buton de pe unitatea pentru
părinte (meniu, +, -, , ).

Pornirea activării vocii
Apăsaţi butonul de pe partea laterală a
unităţii pentru părinte, iar indicatorul pentru
activarea vocii va lumina lent intermitent.
Modificarea nivelului de sensibilitate pentru
activarea vocii

1
2

Apăsaţi butonul pentru meniu de pe
unitatea pentru părinte.
Selectaţi [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] de pe unitatea pentru copil.

Opţiune de
meniu
[HIGH]
[MID]
[LOW]

Descriere
Extinderea vizualizării
Panoramaţi vizualizarea pentru
a regla focalizarea vizualizării
Restrângerea vizualizării

Activarea vocii
Activarea vocii
Atunci când este pornit modul de activare a
vocii, afişajul video se aprinde numai atunci când
unitatea pentru copil captează un sunet. Cât
timp nu se detectează niciun sunet, afişajul video
este oprit pentru a economisi energie.
Atunci când apăsaţi o tastă sau se detectează
un sunet, unitatea pentru părinte se activează
şi se va opri din nou după o pauză de 20 de
secunde. Cronometrul se resetează ori de câte
ori:

Descriere
Nivel înalt de sensibilitate
pentru activarea vocii
Nivel mediu de activare a
vocii
Nivel redus de sensibilitate
pentru activarea vocii

Notă
•• Atunci când activarea vocii este activă, LOOP ALL

CAMs din dialogul comutator CAM nu este disponibil.

•• Atunci când LOOP ALL CAMs este activ, funcţia VOICE
ACTIVATION nu este disponibilă. Se va afişa un ecran
informativ atunci când apăsaţi butonul VOX.

Când [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]
este setată la un nivel mai înalt, aceasta captează
un sunet mai blând.

Reglare luminozitate
1
2
3

Apăsaţi butonul pentru meniu de pe
unitatea pentru părinte.
Selectaţi [ADJUST BRIGHTNESS].
Apăsaţi +/- pentru a regla luminozitatea
afişajului video.
RO
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Adăugare/ştergere camere
Adăugarea unei camere noi
Un număr maxim de 4 camere pot fi
sincronizate cu o unitate pentru părinte. Meniul
are 4 poziţii denumite CAM1 până la CAM4.
Setarea dvs. implicită va fi la CAM1. Puteţi
selecta oricare dintre poziţiile din listă pentru
a atribui o cameră. Este la latitudinea dvs. să
decideţi ce cameră corespunde fiecărui element
din listă.

2

Apăsaţi sau butonul pentru meniu
pentru a confirma sau apăsaţi pentru a
reveni.
De exemplu, atunci când este evidenţiat şi
selectat „CAM1 DELETE”, CAM1 va fi ştearsă.
Selectarea altor camere
Atunci când sunt enumerate mai multe CAM în
lista de camere sincronizate, puteţi comuta între
diferite camere.

1

Notă
•• Poate fi sincronizată o cameră nouă numai atunci când

Notă

o poziţie este goală în listă.

1
2

•• Atunci când în lista de camere sincronizate se află o

Selectaţi [ADD/DEL CAM].
»» Se afişează lista CAM sincronizate.

•• O CAM sincronizată nu poate fi sincronizată din nou

pe o altă poziţie atunci când este atribuită pe o poziţie.

4

Selectaţi [ADD CAM].
»» Un ecran informativ va indica faptul că
unitatea pentru părinte caută o nouă
cameră. Vi se solicită să apăsaţi scurt
butonul al unităţii pentru copil, cu
unitatea pentru copil pornită.
Apăsaţi scurt butonul al unităţii pentru
copil, mai puţin de 1 secundă.
»» Un ecran informativ va confirma
încheierea cu succes a procesului de
sincronizare.

Ştergerea unei camere

1

14

singură cameră, bara de identificare a camerelor, adică
apăsarea şi , nu va fi afişată.

Apăsaţi butonul pentru meniu de pe
unitatea pentru părinte.

Notă

3

Apăsaţi sau pentru a afişa bara de
identificare a CAM care indică ce cameră
este legată în prezent la unitatea pentru
părinte.

Din lista CAM sincronizate, selectaţi
camera care urmează să fie ştearsă.
»» Se afişează dialogul [DELETE CAM1
FROM LIST?].
RO
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Apăsaţi şi pentru a naviga prin această
bară pentru a selecta alte CAM din listă,
adică unitatea pentru părinte încearcă să se
conecteze la cameră.
»» Pictograma cameră va deveni
portocalie atunci când este selectată.

Legarea în buclă a tuturor camerelor
Comutaţi pe fila LOOP ALL cameras pentru
a verifica ce se întâmplă cu toate camerele
sincronizate.
Notă
•• Atunci când VOICE ACTIVATION este activă, funcţia
LOOP ALL nu poate fi selectată.

Când se activează LOOP ALL,
va avea
culoarea portocalie. Veţi vedea vizualizările
tuturor camerelor pe rând. Alte camere care nu
sunt vizualizate vor fi afişate ca pictograma
, sau
(fără suport) etc. Indică, de asemenea,
câte camere aţi configurat şi care cameră
urmează să fie vizualizată.

De exemplu,

1
2
3

De la
, vizualizarea rămâne la prima
cameră timp de 20 de secunde.
De la
, vizualizarea rămâne la a doua
cameră timp de 20 de secunde.
Dacă a mai fost sincronizată o cameră
vizualizarea va trece la aceasta.

Schimbarea limbii
1
2

Apăsaţi butonul pentru meniu de pe
unitatea pentru părinte
selectaţi [LANGUAGE] pentru a defini
limba dorită.

Opţiune de meniu
GB
FR

Descriere
Română
Franceză

Resetare
Pentru a reseta unitatea pentru părinte:

1
2
3

Ţineţi apăsat pentru a opri unitatea
pentru părinte.
Ţineţi apăsat - de pe unitatea pentru
părinte.
Atunci când ţineţi apăsat -, porniţi unitatea
pentru părinte.
»» Unitatea pentru părinte este resetată.

RO
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7 Optimizaţi
durata de viaţă a
bateriei unităţii
pentru părinte
•

•

•
•

16

Reîncărcaţi unitatea pentru părinte atunci
când vedeţi pictograma baterie descărcată.
Reîncărcaţi complet unitatea pentru părinte
înainte de a o utiliza din nou, deoarece
golirea completă a bateriei reîncărcabile îi
poate reduce durata de viaţă.
Scoateţi setul de baterii reîncărcabile de pe
unitatea pentru părinte dacă intenţionaţi
să n-o utilizaţi o perioadă de cel puţin o
săptămână.
Întotdeauna încărcaţi complet unitatea
pentru părinte după o perioadă îndelungată
de timp.
Dacă întâmpinaţi orice problemă la
încărcarea bateriei, puteţi contacta
distribuitorul dvs. sau un centru de service
autorizat de Philips.

RO

8 Garanţie şi
service
Dacă aveţi nevoie de service sau de informaţii
sau dacă aveţi o problemă, vă rugăm să vizitaţi
site-ul Web Philips AVENT la adresa
www.philips.com/AVENT welcome sau
să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi
Philips din ţara dvs. Puteţi găsi numărul de
telefon al centrului de asistenţă pentru clienţi
Philips în certificatul de garanţie internaţională.
Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de
asistenţă pentru clienţi Philips, vă rugăm să
vizitaţi distribuitorul Philips local.

RO
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9 Întrebări frecvente
Dacă nu găsiţi în această secţiune soluţia de care aveţi nevoie, puteţi obţine asistenţă la adresa www.
philips.com/AVENT sau puteţi contacta Centrul de asistenţă clienţi Philips din ţara dvs.
Probleme
Unitatea pentru părinte/copil nu
porneşte.

Cauze posibile
Unitatea nu este conectată la o
sursă de alimentare.
Bateria este goală.

Unitatea pentru copil nu
porneşte.
Nu pot stabili o conexiune.
Unitatea pentru părinte emite
semnale sonore, iar mesajul
„NOT LINKED! CAMx OUT
OF RANGE” se afişează
intermitent.

Unitatea nu este conectată la o
sursă de alimentare.
Distanţa dintre unităţi depăşeşte
raza de acţiune.

Există interferenţe de semnal.
Semnalul de la unitatea pentru
copil este intermitent.

Unitatea pentru părinte nu
emite niciun sunet.

Soluţii
Conectaţi unitatea la o sursă de
alimentare.
Înlocuiţi bateria şi asiguraţi-vă că
este introdusă corect.
Conectaţi unitatea la o sursă de
alimentare.
Mutaţi unităţile mai aproape
(consultaţi „Raza de acţiune”)

Unitatea pentru părinte şi cea
pentru copil sunt la o distanţă
prea mare una de alta.
Unitatea pentru copil este oprită.
Distanţa dintre unităţi depăşeşte
raza de acţiune.

Mutaţi unitatea pentru părinte la
cel puţin 1,5 metri depărtare de
unitatea pentru copil.
Porniţi unitatea pentru copil.
Apropiaţi unităţile.

Unitatea recepţionează semnale
de la alte aparate sau monitoare
pentru copii.
Volumul unităţii pentru părinte
este setat prea scăzut sau aceasta
este fără sonor.
Distanţa dintre unităţi depăşeşte
raza de acţiune.
Aţi pornit activarea automată a
vocii.

Mutaţi unitatea pentru părinte la
distanţă de alte aparate de 2,4
GHz, precum telefoane.
Creşteţi volumul unităţii pentru
părinte.
Apropiaţi unităţile.

Atunci când este activată, se
afişează imaginea video atunci
când unitatea pentru copil
captează un sunet. Cât timp
nu se detectează niciun sunet,
afişajul video este oprit pentru a
economisi energie.
Nivelul de sensibilitatea pentru
Creşteţi nivelul de sensibilitate
activarea vocii este setat prea jos. pentru activarea vocii.
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Raza de acoperire este sub 150
de metri.
Ledul pentru baterie de
pe unitatea pentru părinte
luminează intermitent roşu.
Bateria unităţii pentru părinte se
descarcă rapid.

Unitatea pentru copil este
protejată împotriva indiscreţiei?
Aud alte sunete de la unitatea
pentru părinte.

Încărcarea unităţii pentru părinte
durează timp îndelungat.

Monitorul video emite un
zgomot înalt.

Unitatea pentru părinte emite
un sunet asemănător unui bâzâit.

Afişajul video prezintă scintilaţii.

Este posibil ca raza de acoperire
să fie afectată de obstacole de
mediu.
Bateria reîncărcabilă a unităţii
pentru părinte se descarcă.

Apropiaţi unităţile.

Volumul este reglat la o valoare
prea înaltă, iar unitatea consumă
mai mult curent.
Afişajul video este pornit
continuu, iar unitatea consumă
mai multă energie.

Reduceţi volumul.

Reîncărcaţi bateria.

Activaţi modul de activare
automată a vocii pentru a creşte
durata de funcţionare.
Tehnologia digitală de 2,4 GHz
a acestui monitor pentru copii
garantează absenţa oricărei
indiscreţii.
Unitatea pentru copil este prea
Mutaţi unitatea pentru copil mai
departe de copil
aproape de copil cu o distanţă
minimă de 1 metru.
Nivelul de sensibilitatea pentru
Reduceţi nivelul de sensibilitate
activarea vocii este setat prea sus. pentru activarea vocii.
Unitatea pentru copil este
Mutaţi unitatea pentru copil la
aproape de alte surse de sunet.
distanţă de sursa de sunet.
Unitatea este utilizată pentru
Lăsaţi să se încarce timp de cel
prima dată sau după o perioadă puţin 8 ore.
lungă de neîntrebuinţare.
Unitatea pentru părinte este
Opriţi unitatea pentru părinte în
pornită în timpul încărcării
timpul încărcării.
Este posibil ca unităţile să fie prea Mutaţi unitatea pentru părinte la
aproape una de alta.
cel puţin 1,5 metri depărtare de
unitatea pentru copil.
Este posibil ca volumul unităţii
Scădeţi volumul unităţii pentru
pentru părinte să fie setat prea
părinte.
ridicat.
Distanţa dintre unităţi depăşeşte Apropiaţi unităţile.
raza de acţiune.
Unitatea recepţionează semnale Mutaţi unitatea pentru părinte la
de la alte aparate sau monitoare distanţă de alte aparate de 2,4
pentru copii.
GHz, precum telefoane.
Este posibil ca bateria
Reîncărcaţi bateria.
reîncărcabilă a unităţii pentru
părinte să fie descărcată.
Distanţa dintre unităţi aproape
Apropiaţi unităţile.
depăşeşte raza de acţiune.
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Nu apare nicio imagine pe
afişajul video atunci când ledul
de alimentare este în poziţia
Pornire.
Imaginea de pe afişajul video
este neclară.
Imaginea de pe afişajul video
este neclară în timpul vederii pe
timp de noapte.
Unitatea pentru părinte nu se
încarcă dacă am conectat-o la
priză.
LED-ul pentru vederea pe timp
de noapte este încă PORNIT
atunci când condiţiile ambientale
prezintă o luminozitate
suficientă.

Unitatea recepţionează semnale
de la alte aparate sau monitoare
pentru copii.
Este posibil ca bateria
reîncărcabilă a unităţii pentru
părinte să fie descărcată.
Este posibil ca unitatea pentru
părinte să fie în modul de
activare automată a vocii.

Mutaţi unitatea pentru părinte la
distanţă de alte aparate de 2,4
GHz, precum telefoane.
Reîncărcaţi bateria.

Este posibil ca luminozitatea
afişajului să fie setată prea jos sau
prea sus.
Este posibil ca distanţa dintre
copil şi unitatea pentru copil să
fie prea mare.
Este posibil ca bateria
reîncărcabilă să fi ajuns la sfârşitul
duratei sale de viaţă.
Senzorul de lumină al unităţii
pentru copil (amplasat la partea
superioară a carcasei, lângă
antenă) este blocat de la lumina
ambientală.

Reglaţi luminozitatea afişajului.

Sugestie
•• Informaţiile despre produs pot fi modificate fără
înştiinţare prealabilă.
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Apăsaţi din nou butonul de
activare automată a vocii pentru
a porni afişajul video.

Asiguraţi-vă că unitatea pentru
copil este amplasată la 1 - 1,5
metri depărtare de copil.
Înlocuiţi bateria reîncărcabilă.
Schimbaţi locul unităţii pentru
copil sau lăsaţi-o aşa cum este.
Aceasta nu va afecta imaginea
afişajului.
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