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2 Yleiskuvaus
 • | Vanhemman yksikkö

1 Antenni
2 Akun/virran merkkivalo 
3 Puheohjauksen merkkivalo
4 Kirkkauden säätöpainikkeet
5 Videonäyttö - kuvakkeiden selitykset

 • a.  Vanhemman yksikön ja lapsen 
yksikön välillä ei ole yhteyttä

 •  b Virtatila
 •  c. Signaalin voimakkuuden kuvake 
 •  d.  Äänenvoimakkuuden ilmaiseva 

palkki 
 •  e. Kirkkauden ilmaiseva palkki 
 •  f. Kehtolaulujen numerot
 •  g. Toista kehtolaulu -kuvake
 •  h. Puheohjauksen kuvake 
 •  i. Äänen mykistyksen kuvake 

6 Äänenvoimakkuuden lisäys- ja 
vähennyspainikkeet 

7 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
8 Liitäntä pistokkeelle 
9 Kaiutin
10 Paristolokeron kansi
11 Vyöpidike/teline 
12 Virtapainike
13 Puheohjauspainike
14 Kehtolaulun toisto-/pysäytyspainike 
15 Seuraava kehtolaulu -painike 
16 Ladattava akku 
17 Verkkolaite 
18 Pistoke

 • II Lapsen yksikkö
1 Antenni 
2 Virran merkkivalo
3 Mikrofoni 
4 Linssi 
5 Kaiutin
6 Alusta
7 Yövalo ja yövalon painike
8 Seinäkiinnitysreiät 
9 Paristolokeron kansi
10 Liitäntä pistokkeelle
11 Käynnistyskytkin
12 Pistoke
13 Verkkolaite 
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1 Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips 
AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips 
AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa 
www.philips.com/welcome.
Philips AVENT -videonäyttö antaa kuvaa ja valvoo 
ympäri vuorokauden ja voit nähdä lapsesi päivin ja 
öin missä tahansa kotona. Uusimman digitaalisen 
tekniikan ansiosta kuulet ja näet lapsesi selkeästi. 
Tämä lisää turvallisuuden tunnetta häiritsemättä 
lapsen unta toistuvilla tarkastuskäynneillä lapsen 
huoneessa.
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B Varoitus:
Irrota lapsen yksikön pistoke pistorasiasta ja 
varmista, että kätesi ja yksikkö ovat kuivia, kun 
asetat paristot laitteeseen.

D Huomautus:
 Lapsen yksikön käyttöaika on 3 tuntia käyttäessäsi 
sitä alkaliparistoilla yövalo kytkettynä päälle. 
 1  Irrota paristolokeron kansi. 

 2  Aseta lokeroon neljä alkaliparistoa. 

D Huomautus:
Varmista, että pariston plus- ja miinusmerkit 
osoittavat oikeaan suuntaan.

 3  Aseta kansi takaisin paikalleen. 

3 Käyttöönoton 
valmistelu

TÄRKEÄ: Lue tärkeät turvallisuusohjeet 
huolellisesti ennen kuin käytät 
videoitkuhälytintä ja säilytä ne 
myöhempää käyttöä varten. 
Philips Electronics UK Limited vakuuttaa 
täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio (DoC) 
on tuotteen mukana toimitetussa CD-levyssä ja 
osoitteessawww.philips.com/support. 

3.1 Lapsen yksikkö
Käytä lapsen yksikköä verkkovirralla. Automaattisen 
varavirran varmistamiseksi verkkovirran 
vikatilanteessa suosittelemme asettamaan paristot 
laitteeseen. 

3.1.1 Verkkovirtakäyttö
 1  Työnnä laitteen liitin lapsen yksikköön ja kytke 

latauslaite pistorasiaan.

3.1.2 Paristojen asettaminen
 Verkkovirran vikatilanteessa lapsen yksikkö toimii 
neljällä 1,5 V:n R6 AAA -alkaliparistolla  
(ei toimiteta laitteen mukana). 
Älä käytä ladattavia akkuja. Lapsen yksikössä ei 
ole lataustoimintoa, ja ladattavien akkujen varaus 
purkautuu hitaasti, kun ne eivät ole käytössä.
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 2  Aseta akku paikalleen.

D Huomautus:
Varmista, että pariston plus- ja miinusmerkit 
osoittavat oikeaan suuntaan.

 3  Aseta kansi takaisin paikalleen.

 4  Aseta liitin vanhemman yksikköön ja liitä 
sovitin pistorasiaan.

 • Vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo 
palaa vihreänä. Animoitu latautuvan akun 
kuvake näkyy videonäytön yläreunassa. 

3.2 Vanhemman yksikkö

3.2.1 Käyttö akkujen kanssa

B Varoitus:
Irrota vanhemman yksikön pistoke pistorasiasta 
ja varmista, että kätesi ja yksikkö ovat kuivia, kun 
asetat akun laitteeseen.
 • Vanhemman yksikön kanssa toimitetaan 

1100 mAh:n litiumioni-polymeeriakku. 
 • Lataa vanhemman yksikkö ennen ensimmäistä 

käyttökertaa tai kun akku on tyhjenemässä.
 • Akku on tyhjenemässä, kun tyhjän akun kuvake 

vilkkuu videonäytössä ja vanhemman yksikön 
akun/virran merkkivalo vilkkuu punaisena. 

D Huomautus:
Jos akku on täysin tyhjä, vanhemman yksikön virta 
katkeaa automaattisesti ja yhteys lapsen yksikköön 
katkeaa.
 1  Irrota akkukotelon kansi työntämällä sitä 

alaspäin. 
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4 Käyttö
 1  Kokeile vanhemman yksikön ja lapsen yksikön 

välistä yhteyttä siten, että laitteet ovat samassa 
huoneessa.

Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman 
yksikön välinen etäisyys on vähintään  
1,5 metriä.

 2  Aseta lapsen yksikön virtakytkin ON-asentoon.

 • Vihreä virran merkkivalo syttyy. 

D Huomautus:
virran vihreä merkkivalo palaa myös 
silloin, kun vanhemman yksikköön ei ole 
muodostettu yhteyttä.

 • Kun akku on kokonaan latautunut, myös 
akun kuvake videonäytön yläreunassa on 
“täynnä”.

 • Kun vanhemman yksikkö ladataan 
ensimmäisen kerran tai kun se on ollut 
pitkään käyttämättä, katkaise siitä virta ja 
anna sen latautua yhtäjaksoisesti vähintään 
4 tuntia. 

 • Lataaminen kestää tavallisesti 2,5 tuntia, 
mutta pidempään, jos vanhemman 
yksikkö on käynnissä lataamisen ajan. Voit 
pitää latausajan mahdollisimman lyhyenä 
katkaisemalla vanhemman yksiköstä virran 
lataamisen ajaksi. 

 • Kun akku on latautunut täyteen, 
vanhemman yksikköä voi käyttää ilman 
johtoa noin 7 tuntia, jos yksikkö on 
puheohjaustilassa. Jos videonäyttö on 
käytössä jatkuvasti, vanhemman yksikköä 
voi käyttää ilman johtoa noin 5,5 tuntia. 

D Huomautus:
Kun vanhemman yksikkö ladataan ensimmäistä 
kertaa, käyttöaika on alle 7 tuntia. Akku saavuttaa 
täyden varauskapasiteetin vasta neljän purku- ja 
lataussyklin jälkeen.

D Huomautus:
Akun lataus purkautuu vähitellen, vaikka virta olisi 
katkaistu vanhemman yksiköstä.

D Huomautus:
 Vanhemman yksikköä kannattaa käyttää koko yön 
verkkovirralla virran säästämiseksi. Jos vanhemman 
yksikön akusta loppuu virta, akun merkkiääni voi 
herättää sinut.
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4.1 Itkuhälyttimen 
sijoittaminen

B Varoitus:
Pidä lapsen yksikkö poissa lapsen ulottuvilta. Älä 
aseta tai kiinnitä lapsen yksikköä vauvan sänkyyn 
tai leikkikehään.

D Huomautus:
Jos käytät langatonta puhelinta, langaton videota, 
Wi-Fi-verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-
laitetta 2,4 Ghz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä 
joko vanhemman yksikössä tai lapsen yksikössä, 
siirrä vanhemman yksikkö kauemmas, kunnes 
häiriöitä ei enää ole.
 1  Parhaan äänentunnistuksen varmistat 

asettamalla lapsen yksikön vähintään 1 metrin, 
mutta enintään 1,5 metrin päähän lapsesta.

 2  Lapsen yksikkö voidaan sijoittaa kahdella 
tavalla:
1 Aseta lapsen yksikkö tukevalle, tasaiselle ja 

vaakasuoralle pinnalle.
2 Kiinnitä lapsen yksikkö seinään kuvan 

osoittamalla tavalla mukana toimitetuilla 
ruuveilla. 

 3  Paina vanhemman yksikön virtapainiketta. 

 • Videonäyttöön tulee yhteyskuvake.

 • Kun yhteys on muodostettu, vauva näkyy 
videonäytössä ja signaalin voimakkuuden 
kuvake tulee näkyviin.

E Vinkki:
Selvitä paras paikka vanhemman yksikölle 
katsomalla signaalin voimakkuuden 
kuvaketta. Raitojen määrä ilmaisee 
yhteyden laadun. 

 • Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, 
vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen 
ja näyttöön tulee yhteysvirheestä kertova 
kuvake. 
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 4  Sijoita vanhemman yksikkö lapsen yksikön 
kuuluvuusalueelle. Varmista, että se on 
vähintään 1,5 metrin etäisyydellä lapsen 
yksiköstä äänen kierron välttämiseksi.

Lisätietoja kuuluvuusalueesta on jäljempänä 
kohdassa Kuuluvuusalue.

4.1.1 Kuuluvuusalue
Itkuhälyttimen kuuluvuusalue on 150 metriä 
avoimessa tilassa ja näköyhteydessä. Sisällä 
toimintasäde on enintään 30 metriä. Kuuluvuus 
saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten 
häiriötekijöiden mukaan. 
Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää 
kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti.

Huonekalut Seinät ja 
muut esteet

Kuuluvuuden 
heikkeneminen

Puu, kipsi, pahvi, lasi 
(ei metallia, johtoja 
tai lyijyä)

< 30 cm 0 - 10 %

Tiili, vaneri < 30 cm 5 - 35 %
Vahvistettu betoni < 30 cm 30 - 100 %
Metalliristikot tai 
-tangot

< 1 cm 90 - 100 %

Metalli- tai 
alumiinilevyt

< 1 cm 100 %

E Vinkki:
Käytä mukana toimitettua mallia 
seinän porausreikien tarkan sijainnin 
merkitsemiseen. 

E Vinkki:
Aseta lapsen yksikkö suhteellisen korkealle, 
jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin.

 3  Säädä lapsen yksikköä niin, että näet lapsen 
hyvin.

B Varoitus:
Älä aseta lapsen yksikköä siten, että 
mikrofoni osoittaa liian kauas alaspäin. Tämä 
saattaa estää mikrofonia poimimasta ääniä 
kunnolla.
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 • Näytön kirkkauspalkki näyttää valitun 
näytön kirkkauden näytössä.

D Huomautus:
Jos kirkkaus on asetettu voimakkaaksi, vanhemman 
yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. 

5.3 Äänenvoimakkuuden 
merkkivalot

Vanhemman yksikkö valvoo lastenhuoneen 
äänitasoa, ja äänenvoimakkuuden merkkivalot 
syttyvät, jos jotain ääntä kuuluu. Jos lapsi itkee, 
sininen äänenvoimakkuuden merkkivalo syttyy 
vanhemman yksikössä. 
 • Äänenvoimakkuuden merkkivalot eivät pala 

niin kauan kun ääntä ei havaita.
 • Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, 

yksi tai useampi vanhemman yksikön 
äänenvoimakkuuden merkkivalo syttyy. 
Mitä voimakkaampi lapsen yksikön 
havaitsema ääni on, sillä enemmän valoja 
syttyy. Äänenvoimakkuuden merkkivalot 
toimivat myös, kun vanhemman yksikön 
äänenvoimakkuus on hiljainen tai kun 
puheohjaustila otetaan käyttöön (katso kohtaa 
Puheohjaus).

5 Ominaisuudet

5.1 Kaiuttimen 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Voit säätää vanhemman yksikön 
äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle. 
 1  Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 

äänenvoimakkuuden lisäys- tai 
vähennyspainiketta. 

 • Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun 
äänenvoimakkuuden näytössä.

D Huomautus:
Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, 
vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. 

5.2 Näytön kirkkauden 
säätäminen

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden 
haluamallesi tasolle. 
 1  Säädä videonäytön kirkkautta 

painamalla vanhemman yksikön 
kirkkaudensäätöpainikkeita.
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 2  Voit poistaa puheohjauksen käytöstä 
painamalla uudelleen vanhemman yksikön 
puheohjauspainiketta. Puheohjauksen 
merkkivalo sammuu ja näyttöön tulee 
puheohjauksen tilasta kertova kuvake.

5.5 Yövalo
 1  Sytytä yövalo painamalla yövalopainiketta 

lapsen yksikön alustassa. 

 • Lapsen yksikön alustassa oleva yövalo syttyy. 

 2  Sammuta yövalo painamalla yövalopainiketta 
uudelleen. 

5.6 Kehtolaulutoiminto
 1   Toista kehtolaulu painamalla vanhemman 

yksikön kehtolaulun toisto-/pysäytyspainiketta.

5.4 Puheohjaus
Vanhemman yksikkö tarkkailee lastenhuoneen 
äänentasoa jatkuvasti. Kun puheohjaustila otetaan 
käyttöön, videonäyttö käynnistyy ainoastaan, kun 
lapsen yksikkö havaitsee äänen. Jos ääntä ei havaita, 
näyttö ei ole käytössä virran säästämiseksi. 
 1  Ota puheohjaustila käyttöön painamalla 

vanhemman yksikön puheohjauspainiketta. 

 • Vanhemman yksikön puheohjauksen 
merkkivalo syttyy ja videonäyttöön tulee 
puheohjauskuvake.

 • Kun lapsen yksikkö havaitsee äänen, 
vanhemman yksikön videonäyttö käynnistyy 
automaattisesti ja näyttää lapsen. Jos uusia 
ääniä ei havaita 20 sekuntiin, videonäyttö 
sammuu uudelleen.
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5.7 Yhteysvirheilmoitus
Kun vanhemman yksikkö on lapsen yksikön 
kuuluvuusalueen ulkopuolella, vanhemman yksikkö 
antaa merkkiäänen 20 sekunnin välein ja näyttöön 
tulee yhteysvirheestä kertova kuvake. 

D Huomautus:
Kuuluvuusaluehälytys on aktiivinen myös, kun 
lapsen yksikkö on sammutettu.

5.8 Pimeänäkö
Kameran infrapunavalojen avulla näet lapsen 
selkeästi myös pimeässä huoneessa. Kun 
kamera havaitsee, että huoneessa on hämärää, 
infrapunavalot syttyvät automaattisesti. Aseta 
lapsen yksikkö 1–1,5 metrin päähän lapsesta, jotta 
näet hänet hyvin. 

D Huomautus:
Näyttö on mustavalkoinen, kun infrapunavalot 
ovat käytössä. Joskus näyttö voi kuitenkin olla 
vihertävä. Tämä on normaalia ja aiheutuu ulkoisista 
valolähteistä.

5.9 Vyöpidike/teline
 • Jos vanhemman yksikön akussa on riittävästi 

virtaa, voit kuljettaa yksikköä mukanasi kotona 
niin sisällä kuin ulkonakin kiinnittämällä sen 
vyöpidikkeellä vyöhösi tai ripustamalla sen 
kaulahihnalla kaulaasi. Näin voit kuunnella 
lastasi silloinkin, kun liikut.

 • Kehtolaulu alkaa soida lapsen yksiköstä ja 
sitä toistetaan jatkuvasti noin 15 minuutin 
ajan. Videonäytössä näet, mikä kehtolaulun 
numero soi. Tämä numero näkyy sinisessä 
neliössä. 

 2  Valitse toinen kehtolaulu painamalla 
kehtolaulupainiketta. Paina Seuraava 
kehtolaulu -painiketta, kunnes kuulet haluamasi 
kehtolaulun. 

D Huomautus:

Voit myös toistaa kaikkia kehtolauluja 
toistuvasti vuorollaan valitsemalla 
toistokuvakkeen.

 3  Toista valittu kehtolaulu painamalla 
vanhemman yksikön kehtolaulun toisto-/
pysäytyspainiketta.
 • Lapsen yksikkö alkaa toistaa kehtolaulua 

jatkuvasti. 

D Huomautus:
Jos olet valinnut uusintatoistotilan, kaikkia 
kolmea kehtolaulua toistetaan jatkuvasti 
vuorollaan.

 4  Pysäytä kehtolaulu painamalla kehtolaulun 
toisto-/pysäytyspainiketta uudelleen. 
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6 Puhdistus ja hoito

B Varoitus:
Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä veteen 
äläkä puhdista niitä juoksevan veden alla.

B Varoitus:
Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai 
nestemäisiä pesuaineita.
 1  Sammuta lapsen yksikkö ja vanhemman 

yksikkö ja irrota verkkolaitteet pistorasiasta. 
 2  Puhdista vanhemman yksikkö ja lapsen yksikkö 

kuivalla liinalla.

D Huomautus:
Lapsen yksikön objektiivissa olevat 
sormenjäljet ja lika voivat heikentää kameran 
suorituskykyä. Älä kosketa objektiivia sormilla.

B Varoitus:
Varmista, että yksiköt ovat kuivia, ennen kuin 
liität ne verkkovirtaan.

 3  Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla.

7 Säilytys
Jos itkuhälytintä ei käytetä vähään aikaan, poista 
paristot lapsen yksiköstä ja akku vanhemman 
yksiköstä. Säilytä vanhemman ja lapsen yksiköt sekä 
latauslaitteet viileässä, kuivassa paikassa.

 • Käytä vyöpidikettä telineenä kääntämällä 
sitä alaspäin, kunnes vanhemman yksikkö voi 
nojata siihen.

5.10 Automaattinen 
mykistystoiminto 

Kun lapsen yksikkö havaitsee matalan 
äänentason, esim. nukkuvan vauvan äänen, 
vanhemman yksikkö mykistää äänentoiston 
automaattisesti, jolloin et kuule tätä ääntä. Kun 
vauva alkaa itkeä, vanhemman yksikkö käynnistää 
äänenvoimakkuuden automaattisesti uudelleen, 
jolloin kuulet itkuäänen.

5.11 Palautustoiminto 
Tämän toiminnon avulla voit palauttaa 
vanhemman yksikön asetukset. Voit käyttää tätä 
toimintoa, jos kohtaat ongelmia, joita et onnistu 
ratkaisemaan noudattamalla ehdotuksia kohdassa 
“Tavallisimmat kysymykset”.
 1  Kytke vanhemman yksikkö pois päältä 

painamalla sen virtapainiketta.
 2  Kytke vanhemman yksikkö uudelleen päälle 

pitämällä äänenvoimakkuuden vähennyspainike 
alhaalla ja painamalla samalla virtapainiketta, 
kunnes kuulet merkkiäänen.
 • Vanhemman yksikköön on nyt palautettu 

tehtaan oletusasetukset.

5.11.1 Oletusasetukset
 • Kaiuttimen äänenvoimakkuus: 3
 • Puheohjaus: pois päältä
 • Näytön kirkkaus: 4
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Yksikköjen käynnistäminen/yhteyden 
muodostaminen

Miksi yksiköiden virran merkkivalot eivät syty, 
kun kytken virran?
 • Vanhemman yksikön akku saattaa olla tyhjä ja 

vanhemman yksikköä ei ole liitetty pistorasiaan. 
Aseta liitin vanhemman yksikköön ja kytke 
sovitin pistorasiaan. Kytke virta vanhemman 
yksikköön ja muodosta yhteys lapsen yksikköön 
painamalla virtapainiketta.

 • Lapsen yksikköä ei ehkä ole liitetty 
verkkovirtaan ja lapsen yksikön paristot 
saattavat olla tyhjät tai niitä ei ole lainkaan. Liitä 
lapsen yksikkö verkkovirtaan tai aseta lapsen 
yksikköön uudet paristot. Muodosta sitten 
yhteys vanhemman yksikköön asettamalla lapsen 
yksikön virtapainike ON-asentoon.

Miksi vanhemman yksikkö ei lataudu, kun liitän 
sen laitteeseen?
 • Akun käyttöikä saattaa olla lopussa. Vaihda akku.
 • Verkkolaitetta ei ehkä ole liitetty kunnolla. 

Varmista, että verkkolaite on kytketty 
pistorasiaan kunnolla.

Miksi lapsen yksikkö ei lataudu, kun liitän sen 
laitteeseen?
 • Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa. Aseta 

uudet paristot lapsen yksikköön, jos haluat 
käyttää lapsen yksikköä ilman johtoa.

8 Tarvikkeiden 
tilaaminen

Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta  
www.shop.philips.com/service. Jos 
verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys 
Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien ostamisessa on 
hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen 
asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kansainvälisessä 
takuulehtisessä. 

9 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee 
ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon 
osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy 
neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero 
on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi 
ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin 
jälleenmyyjään. 

10 Tavallisimmat 
kysymykset

Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä 
laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi,  
lue lisää tavallisimpia kysymyksiä osoitteessa  
www.philips.com/support tai ota yhteys maasi 
Philipsin asiakaspalveluun.
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 Miksi minun täytyy pitää lapsen yksikkö ja sen 
johto ainakin 1 metrin etäisyydellä lapsestani? 
 • Varmistat parhaan äänentunnistuksen ja vältät 

kuristumisvaaran asettamalla lapsen yksikön ja 
sen johdon aina vähintään 1 metrin etäisyydelle 
lapsesta.

Vanhemman yksikön ilmaisimet

Miksi vanhemman yksikön videonäytössä ei 
näy akkutilakuvaketta, kun aloitan vanhemman 
yksikön lataamisen?
 • Kuvake saattaa tulla näkyviin vanhemman 

yksikön videonäytössä vasta muutaman minuutin 
kuluttua, kun yksikköä ladataan ensimmäistä 
kertaa tai kun laite on ollut pitkään käyttämättä.

Miksi akun/virran merkkivalo ja akun kuvake 
videonäytössä vilkkuvat punaisena? 
 • Jos vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo 

ja akun kuvake videonäytössä vilkkuvat 
punaisena, akun lataus on vähissä. Kytke 
vanhemman yksikkö verkkovirtaan ja lataa 
akku (lisätietoja on kohdassa Käyttöönoton 
valmistelu). 

Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiääni?
 •  Jos vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen ja 

videonäyttöön tulee yhteysvirheestä kertova 
kuvake, yhteys lapsen yksikköön on katkennut. 
Siirrä vanhemman yksikkö lähemmäksi lapsen 
yksikköä. 

 •  Jos vanhemman yksikön akun/virran merkkivalo 
ja akun kuvake videonäytössä vilkkuvat 
punaisena ja kuulet merkkiäänen, akun lataus on 
vähissä. Kytke vanhemman yksikkö verkkovirtaan 
ja lataa akku (lisätietoja on kohdassa 
Käyttöönoton valmistelu). 

 • Lapsen yksikön virta saattaa olla katkaistu. Kytke 
virta lapsen yksikköön.

Miksi yhteyden muodostaminen ei onnistu? Miksi 
yhteys katkeaa välillä? Miksi ääniyhteydessä on 
katkoksia?
 • Yksiköt ovat todennäköisesti kantavuusalueen 

reunoilla tai muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet 
aiheuttavat häiriöitä. Kokeile jotain toista sijaintia, 
siirrä yksiköitä lähemmäs toisiaan tai sammuta 
muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet. Huomioi, 
että yhteyden muodostaminen laitteiden välille 
uudelleen kestää aina noin 5 sekuntia.

 • Jos käytössä on kaksi videoitkuhälytintä, varmista, 
että ne ovat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä 
toisistaan häiriöiden estämiseksi.

 • Lapsen yksikköä ei ehkä ole liitetty 
verkkovirtaan ja lapsen yksikön paristot 
saattavat olla tyhjät tai niitä ei ole lainkaan. Liitä 
lapsen yksikkö verkkovirtaan tai aseta lapsen 
yksikköön uudet paristot. Muodosta sitten 
yhteys vanhemman yksikköön asettamalla lapsen 
yksikön virtapainike ON-asentoon.

Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu?
 • Vanhemman yksikkö toimii akulla, joten se toimii 

edelleen, jos akun varaus on riittävä. Jos olet 
asettanut lapsen yksikköön paristot, kamera 
toimii edelleen ja näet lapsen. 

Miksi lapsen yksikön paristot tyhjenevät 
nopeasti?
 • Lapsen yksikkö kuluttaa paljon energiaa, kun 

videonäyttö on jatkuvasti päällä, kun kehtolauluja 
toistetaan tai kun yövalo on kytketty päälle. 
Suosittelemme lapsen yksikön käyttöä aina 
verkkovirralla ja paristojen käyttöä vain 
varavirtatarkoitukseen. Älä laita ladattavia akkuja 
lapsen yksikköön, sillä ne purkautuvat hitaasti 
silloinkin, kun ne eivät ole käytössä.

Miksi vanhemman yksikön lataamiseen kuluu yli 
2,5 tuntia?
 • Vanhemman yksikön virta saattaa olla kytkettynä 

lataamisen aikana. Katkaise yksikön virtaa 
lataamisen ajaksi.
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Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti 
muihin ääniin?
 • Lapsen yksikkö havaitsee myös muita ääniä kuin 

lapsesi itkun. Siirrä lapsen yksikkö lähemmäs 
lasta (mutta huomaa, että vähimmäisetäisyys on 
1 metri).

Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu surinaa?
 • Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö 

ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. 
Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä 
on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä 
on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita 
(kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta 
vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs 
lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat 
laitteet. 

 • Vanhemman yksikön akku on ehkä ladattava. 

Käyttöaika/kuuluvuusalue

Itkuhälyttimen määritetty kuuluvuusalue on 
enintään 150 metriä ulkona ja enintään 30 metriä 
sisällä. Miksi itkuhälyttimeni kuuluvuusalue on 
tätä paljon pienempi?
 • Määritetty 150 metrin kuuluvuusalue on 

voimassa vain ulkona avoimessa tilassa ja 
näköyhteydessä. Kuuluvuus saattaa vaihdella 
ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. 
Talon sisällä kuuluvuutta rajoittavat vanhemman 
yksikön ja lapsen yksikön välillä olevien seinien 
ja/tai kattojen lukumäärä ja tyyppi.

Vanhemman yksikön käyttöajan pitäisi olla 
vähintään 5,5 tuntia. Miksi vanhemman yksikköni 
käyttöaika on lyhyempi?
 • Kun vanhemman yksikön akku on ladattu 

ensimmäisen kerran, käyttöaika on määritettyä 
lyhyempi, koska akku ei ole vielä saavuttanut 
täyttä kapasiteettiaan. Akku saavuttaa täyden 
kapasiteettinsa vasta, kun se on ladattu ja lataus 
on purettu vähintään neljä kertaa. Tämän jälkeen 
käyttöaika on 5,5 tuntia, jos puheohjaus ei ole 
käytössä, ja 7 tuntia, jos puheohjaus on käytössä. 

Ääni

Miksi videonäytöstä kuuluu kimeä ääni?
 • Yksiköt saattavat olla liian lähellä toisiaan. 

Varmista, että vanhemman yksikkö ja lapsen 
yksikkö ovat ainakin 1,5 metrin etäisyydellä 
toisistaan ja aseta äänenvoimakkuus alemmalle 
tasolle.

 • Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus voi 
olla liian korkea. Vähennä vanhemman yksikön 
äänenvoimakkuutta.

Voinko lisätä kehtolaulun äänenvoimakkuutta 
lapsen yksikössä?
 • Et voi.

Miksi laitteesta ei kuulu ääntä / miksi lapsen itkua 
ei kuulu?
 • Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on 

ehkä asetettu liian hiljaiseksi tai yksikkö on ehkä 
asetettu äänettömäksi. Lisää äänenvoimakkuutta 
painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.

 •  Et ehkä ole poistanut suojakalvoa mikrofonista. 
Varmista, että suojakalvo on kokonaan poistettu.

 • Olet ehkä ottanut käyttöön puheohjauksen. Jos 
puheohjaus on käytössä, videonäyttö käynnistyy 
ainoastaan, kun lapsen yksikkö havaitsee äänen. 
Kun ääntä ei havaita, videonäyttö ei ole käytössä, 
jolloin se säästää virtaa. 

 • Olet ehkä ottanut käyttöön automaattisen 
mykistystoiminnon. Kun lapsen yksikkö 
havaitsee matalan äänentason, esim. nukkuvan 
vauvan äänen, vanhemman yksikkö mykistää 
äänentoiston automaattisesti, jolloin et kuule 
tätä ääntä. Kun vauva alkaa itkeä, vanhemman 
yksikkö käynnistää äänenvoimakkuuden 
automaattisesti uudelleen, jolloin kuulet 
itkuäänen.

 • Lapsen yksikkö saattaa olla liian kaukana 
lapsestasi. Varmista, ettei lapsen yksikkö ole yli 
1,5 metrin päässä lapsestasi, mutta ei kuitenkaan 
alle metrin etäisyydellä, jotta kuristumisvaara 
vältetään.
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Miksi videonäytössä ei ole kuvaa, kun akun/virran 
merkkivalo palaa? 
 • Vanhemman yksikkö saattaa olla 

puheohjaustilassa. Käynnistä näyttö painamalla 
puheohjauspainiketta uudelleen.

Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä?
 • Näytön kirkkaus on ehkä liian heikko. Lisää 

näytön kirkkautta (katso luvun Ominaisuudet 
kohtaa Näytön kirkkauden säätäminen).

 •  Et ehkä ole poistanut suojakalvoa 
videonäytöstä. Poista suojakalvo.

Miksi vanhemman yksikkö ei toimi 
puheohjaustilassa?
 • Lapsen yksikkö on ehkä liian kaukana lapsesta, 

joten äänentunnistus ei toimi. Varmista, että 
lapsen yksikkö on 1–1,5 metrin etäisyydellä 
lapsesta.

Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä käytettäessä 
pimeänäkötilaa?
 • Lapsen yksikkö on ehkä liian kaukana lapsesta. 

Varmista, että lapsen yksikkö on 1–1,5 metrin 
etäisyydellä lapsesta.

 • Näyttö saattaa olla vihertävä, kun infrapunavalot 
ovat käytössä. Tämä on normaalia ja aiheutuu 
ulkoisista valonlähteistä.

 • Vanhemman yksikkö käyttää paljon virtaa, 
kun videonäyttö on jatkuvasti käytössä. Lisää 
käyttöaikaa ottamalla puheohjaus käyttöön 
(lisätietoja on Ominaisuudet-luvun kohdassa 
Puheohjaus).

 • Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä 
asetettu liian korkeaksi, jolloin vanhemman 
yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Vähennä 
vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta.

 •  Ladattavien akkujen kapasiteetti voi heikentyä 
ajan mittaan. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota 
yhteys asiakaspalveluumme. Voit hankkia uuden 
akun Philipsin verkkokaupasta osoitteessa www.
shop.philips.com/service. 

Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä?
 • Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö 

ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. 
Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä 
on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä 
on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita 
(kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta 
vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs 
lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat 
laitteet. 

Videonäyttö

Miksi videonäyttö värisee?
 • Häiriöitä voi ilmetä, kun vanhemman yksikkö 

ei ole lapsen yksikön kuuluvuusalueella. 
Häiriöitä voi ilmetä myös, jos yksiköiden välillä 
on liian monta seinää tai kattoa tai käytössä 
on muita 2,4 GHz:n langattomia laitteita 
(kuten mikroaaltouuni, Wi-Fi-reititin). Aseta 
vanhemman yksikkö eri paikkaan, lähemmäs 
lapsen yksikköä, tai sammuta muut langattomat 
laitteet. 

 • Vanhemman yksikön akku on ehkä ladattava. 
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