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1 Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо
до клубу Philips AVENT! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips
AVENT, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome.
Система відеоконтролю за дитиною Philips
AVENT забезпечує цілодобову підтримку і
дозволяє постійно бачити малюка з будь-якого
місця у будинку. Найновіша цифрова технологія
гарантує чіткий звук та чітке зображення
Вашої дитини. Це додає впевненості в безпеці
дитини без потреби заходити в її кімнату та
переривати її сон.

•• I Батьківський блок
1 Антена
2 Індикатор батареї/роботи
3 Індикатор активації голосом
4 Кнопки налаштування яскравості
5 Відеодисплей – пояснення піктограм
•• a. Батьківський блок і дитячий блок
не з’єднано
•• b. Стан батареї
•• c. Символ потужності сигналу
•• d. Панель налаштування рівня
гучності
•• e. Панель налаштування рівня
яскравості
•• f. Номери колискових
•• g. Символ “повторення колискової”
•• h. Символ активації голосом
•• i. Символ вимкнення звуку
6 Кнопки збільшення і зменшення
гучності
7 Індикатори рівня звуку
8 Роз’єм для штекера пристрою
9 Гучномовець
10 Кришка батарейного відсіку
11 Фіксатор на пояс/підставка
12 Кнопка “увімк./вимк.”
13 Кнопка функції активації голосом
14 Кнопка відтворення/зупинення
колискової
15 Кнопка вибору наступної колискової
16 Акумуляторна батарея
17 Адаптер
18 Штекер пристрою
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Зміст

•• II Дитячий блок
1 Антена
2 Індикатор роботи
3 Мікрофон
4 Об’єктив
5 Гучномовець
6 Платформа
7 Нічник і кнопка нічника
8 Отвори для монтування на стіні
9 Кришка батарейного відсіку
10 Роз’єм для штекера пристрою
11 Перемикач “увімк./вимк.”
12 Штекер пристрою
13 Адаптер

3 Підготовка до
використання
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Перед
використанням системи відеоконтролю
за дитиною уважно прочитайте важливі
заходи безпеки та зберігайте їх для
майбутньої довідки.
Цим повідомленням компанія Philips Electronics
UK Limited стверджує, що ця система контролю
за дитиною відповідає важливим вимогам та
іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/
EC. Копію заяви ЄС про відповідність можна
знайти на диску CD-ROM чи веб-сайті
www.philips.com/support.

3.1 Дитячий блок

Користуйтесь дитячим блоком, під’єднавши
його до електричної мережі. Для забезпечення
автоматичного відновлення резервного
живлення в разі збою рекомендовано
використовувати звичайні батареї.
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3.1.1 Робота від мережі
1

Вставте штекер пристрою в дитячий блок,
а адаптер вставте в розетку на стіні.

3.1.2 Встановлення звичайних батарей

У разі перебою з живленням дитячий блок
може працювати від чотирьох лужних батарей
1,5 В типу R6 AAA (не додаються).
Не використовуйте акумуляторних батарей.
Дитячий блок не обладнано функцією
заряджання, і акумуляторні батареї
поволі розрядяться, навіть коли вони не
використовуються.
B Попередження:
Від’єднайте дитячий блок і вставте звичайні
батареї, слідкуючи, щоб блок і руки були
сухими.
D Примітка:
Дитячий блок може працювати 3 години із
живленням від звичайних лужних батарей і за
увімкненого нічника.
1 Зніміть кришку відсіку для батарей.
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Вставте чотири звичайні лужні батареї.

D Примітка:
Перевірте, чи полюси “+” і “-” батарей
розташовані правильно.
Встановіть кришку на місце.

3.2 Батьківський блок
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2

D Примітка:
Якщо батарея повністю розрядиться,
батьківський блок автоматично вимкнеться і
втратить зв’язок із дитячим блоком.
1 Зніміть кришку батарейного відсіку,
посунувши її донизу.

2

Вставте акумуляторну батарею.

3.2.1 Робота від акумуляторної батареї

B Попередження:
Від’єднайте батьківський блок і вставте
акумуляторну батарею, слідкуючи, щоб блок і
руки були сухими.
•• Батьківський блок постачається з
акумуляторною літій-іонною батареєю
1100 мАгод.
•• Заряджайте батьківський блок перед
першим використанням або тоді, коли він
вказує на низький рівень заряду батареї.
•• На низький рівень заряду батареї вказує
символ розрядженої батареї, що блимає на
відеодисплеї, а індикатор роботи/батареї
на батьківському блоці блимає червоним
світлом.

D Примітка:
Перевірте, чи полюси “+” і “-” батарей
розташовані правильно.
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3

Встановіть кришку на місце.

4

Вставте штекер пристрою в батьківський
блок, а адаптер вставте у розетку на стіні.

•• Індикатор батареї/роботи на
батьківському блоці засвітиться
зеленим світлом. Вгорі на відеодисплеї
з’явиться анімована піктограма
заряджання батареї.

•• Коли батарею повністю заряджено,
символ батареї вгорі на відеодисплеї
повний.
•• Під час першого заряджання або після
тривалої перерви вимкніть батьківський
блок і заряджайте його безперервно
протягом щонайменше 4 годин.
•• Заряджання зазвичай триває 2,5 години,
але може тривати й довше, якщо
батьківський блок буде увімкнено. Щоб
якомога швидше зарядити батьківський
блок, заряджайте його вимкненим.
•• Якщо акумуляторну батарею заряджено
повністю, батьківський блок можна
використовувати у бездротовий спосіб
приблизно протягом 7 годин в режимі
активації голосом. Якщо відеодисплей
постійно увімкнено, батьківський блок
можна використовувати у бездротовий
спосіб зі стандартним налаштуванням
приблизно протягом 5,5 годин.
D Примітка:
Після першого зарядження батарей
батьківського блока час роботи становить
менше 7 годин. Акумуляторна батарея
працюватиме на повну потужність лише
тоді, коли її чотири рази повністю зарядити і
розрядити.
D Примітка:
Батарея поступово розряджається, навіть якщо
батьківський блок вимкнено.
D Примітка:
Батьківський блок слід використовувати
під’єднаним до мережі всю ніч. Якщо
батьківський блок розрядиться, лунатиме
попереджувальний сигнал про низький заряд
батареї, що може Вас розбудити.
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2

Поставте батьківський і дитячий блоки в
одній кімнаті, щоб перевірити наявність
зв’язку.

Дитячий блок повинен бути на відстані
принаймні 1,5 метри від батьківського.
Встановіть перемикач “увімк./вимк.” у
положення “ON” (увімк.).

3

D Примітка:
Індикатор увімкнення завжди світиться
зеленим світлом, навіть коли немає
зв’язку з батьківським блоком.
Натисніть і тримайте кнопку “увімк./вимк.”
на батьківському блоці.
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4 Застосування
пристрою

•• Увімкнеться відеодисплей, і з’явиться
піктограма з’єднання.

•• Коли з’єднання буде встановлено, на
відеодисплеї з’явиться зображення
дитини і символ сили сигналу.
•• Засвічується зелений індикатор
увімкнення.

E Порада:
Визначте найкраще місце для
батьківського блока, дивлячись на
символ сили сигналу. Кількість смуг
вказує на якість зв’язку.
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•• Якщо з’єднання не може бути
встановлено, батьківський блок видасть
звуковий сигнал, і на дисплеї з’явиться
піктограма перебування поза діапазоном
дії.

2

4.1 Встановлення дитячого
блока

E Порада:
Використовуйте шаблон, що додається,
для позначення точного розташування
отворів для гвинтів на стіні.

B Попередження:
Дитячий блок має бути подалі від дитини.
Ніколи не кладіть та не прикріплюйте
дитячий блок до дитячого ліжка чи манежу.
D Примітка:
Якщо у приміщенні працює бездротовий
телефон, бездротове відео, мережа Wi-Fi,
мікрохвильова піч або пристрій Bluetooth
із робочою частотою 2,4 ГГц і в роботі
батьківського або дитячого блоків виникає
збій, перемістіть батьківський блок подалі від
цих пристроїв, щоб він знову почав працювати
належним чином.
1 Для оптимального виявлення звуку ставте
дитячий блок на відстані щонайменше
1 метр, але не більше 1,5 метри від дитини.

Існує два способи встановлення дитячого
блока:
1 Встановити дитячий блок на стійку,
рівну і горизонтальну поверхню.
2 Встановити дитячий блок на стіну за
допомогою гвинтів, що додаються, як
показано на малюнку.

3

E Порада:
Щоб добре бачити дитяче ліжко або
манеж, ставте дитячий блок вище.
Відрегулюйте положення дитячого блока
так, щоб дитину було видно якомога краще.

B Попередження:
Не встановлюйте дитячий блок так,
щоб мікрофон було спрямовано
занадто донизу, це може перешкодити
нормальному вловлюванню звуку
мікрофоном.
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Покладіть батьківський блок у межах
робочого діапазону дитячого блока. Для
уникнення акустичного зворотного зв’язку
батьківський блок слід розташувати на
відстані принаймні 1,5 метри від дитячого.

5 Характеристики
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4

5.1 Налаштування гучності
гучномовця

Можна вибрати потрібну гучність гучномовця
батьківського блока.
1 За допомогою кнопок вгору/вниз
налаштуйте гучність.

Детальнішу інформацію про робочий
діапазон можна знайти нижче в розділі
“Робочий діапазон”.
4.1.1 Робочий діапазон

Робочий діапазон системи контролю за
дитиною становить 150 метрів на відкритому
просторі і на лінії прямого бачення. У
приміщенні робочий діапазон становить до
30 метрів. Залежно від оточення та інших
факторів, які можуть створювати перешкоди,
робочий діапазон може бути меншим.
Для вологих матеріалів втрата діапазону може
становити до 100%.
Сухі матеріали

•• На дисплеї з’явиться панель
налаштування гучності, на якій
відображатиметься вибраний рівень
гучності.

Товщина Втрата
матеріалів діапазону
< 30 см 0-10%

Дерево, штукатурка,
картон, скло (без металу,
дротів або свинцю)
Цегла, клеєна фанера
< 30 см
Залізобетон
< 30 см
Металеві решітки або
< 1 см
бруски
Металеві або алюмінієві < 1 см
листи

5-35%
30-100%
90-100%
100%

D Примітка:
Якщо вибрано високий рівень гучності,
батьківський блок споживатиме більше енергії.

5.2 Налаштування яскравості
дисплея

Можна вибрати потрібну яскравість дисплея
батьківського блока.
1 Щоб налаштувати яскравість відеодисплея,
натискайте кнопки налаштування яскравості
на батьківському блоці.
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•• На дисплеї з’явиться панель
налаштування яскравості, на якій
відображатиметься вибраний рівень
яскравості.

5.4 Активація голосом

Батьківський блок постійно контролює рівень
звуку в дитячій кімнаті. Якщо увімкнено режим
активації голосом, відеодисплей вмикається
лише тоді, коли дитячий блок вловлює звук. За
відсутності звуку відеодисплей залишається
вимкненим для економії енергії.
1 Щоб увімкнути режим активації голосом,
натисніть кнопку активації голосом на
батьківському блоці.

D Примітка:
Якщо вибрано високий рівень яскравості,
батьківський блок споживатиме більше енергії.

5.3 Індикатори рівня звуку

Батьківський блок постійно контролює рівень
звуку в дитячій кімнаті, а індикатори рівня звуку
повідомляють, чи дитина активна. Якщо дитина
плаче, індикатори рівня звуку на батьківському
блоці засвічуються синім світлом.
•• Якщо звук не виявлятиметься, індикатори
рівня звуку не світитимуться.
•• Коли дитячий блок вловлює звук, на
батьківському блоці засвічуються один
або кілька індикаторів рівня звуку.
Кількість засвічених індикаторів відповідає
гучності звуку, який вловив дитячий блок.
Індикатори рівня звуку також засвічуються,
коли вибрано низький рівень гучності
звуку батьківського блока або тоді, коли
увімкнено режим активації голосом
(дивіться розділ нижче “Активація
голосом”).
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•• Засвітиться індикатор активації
голосом на батьківському блоці, і на
відеодисплеї з’явиться піктограма
активації голосом.

2
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•• Коли дитячий блок вловлює звук, на
батьківському блоці автоматично
засвічується відеодисплей, на якому
видно дитину. Якщо протягом 20 секунд
не надходить жодного звукового сигналу,
відеодисплей знову гасне.
Щоб вимкнути режим активації голосом,
знову натисніть кнопку активації голосом
на батьківському блоці. Індикатор активації
голосом згасне, і на дисплеї з’явиться
піктограма вимкнення режиму активації
голосом.

5.5 Нічник
1

Щоб увімкнути нічник, натисніть кнопку
нічника на дитячому блоці.
2

•• На дитячому блоці розпочнеться
повторюване відтворення колискової,
яке буде тривати приблизно протягом
15 хвилин. На відеодисплеї буде
відображатись номер колискової, що
повторювано відтворюється. Цей номер
відображається в синьому квадраті.
Щоб вибрати іншу колискову, натисніть
кнопку вибору колискової. Натискайте
кнопку “наступної колискової”, допоки не
почуєте потрібної колискової.

•• Нічник на дитячому блоці засвітиться.

D Примітка:

2

Щоб вимкнути нічник, знову натисніть
кнопку нічника .

5.6 Функція колискової
1

Для відтворення колискової натисніть
кнопку відтворення/зупинення колискової
на батьківському блоці.

Також можна вибрати символ повторення
для повторюваного відтворення всіх
колискових по колу.
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3

4

Для відтворення вибраної колискової
натисніть кнопку відтворення/зупинення
колискової на батьківському блоці.
•• Колискова зазвучить на дитячому блоці
і повторюватиметься.
D Примітка:
Якщо вибрано режим повторення, усі
три колискові будуть повторювано
відтворюватись по колу.
Щоб зупинити колискову, знову натисніть
кнопку відтворення/зупинення.

5.9 Фіксатор на пояс/
підставка

•• Якщо акумуляторну батарею батьківського
блока заряджено добре, блок можна
носити зі собою в будинку та за його
межами, приєднавши до пояса за
допомогою фіксатора. Це дозволяє
спостерігати за дитиною і виконувати іншу
роботу.

5.7 Попередження про вихід
за межі діапазону
Коли батьківський блок потрапляє за межі
діапазону прийому сигналів дитячого блока,
батьківський блок подає звуковий сигнал
кожні 20 секунд, і на відеодисплеї з’являється
піктограма перебування поза діапазоном дії.

D Примітка:
Сповіщення про перебування поза діапазоном
дії також з’являється, коли дитячий блок
вимкнено.

•• Щоб користуватися фіксатором на пояс як
підставкою, поверніть його вниз так, щоб
батьківський блок оперся на нього.

5.8 Нічне бачення

Камеру обладнано інфрачервоним світлом,
завдяки чому дитину добре видно навіть у
темній кімнаті. Коли камера фіксує низький
рівень освітлення, автоматично вмикається
інфрачервоне світло. Для кращої видимості
ставте дитячий блок на відстані 1-1,5 метра від
дитини.
D Примітка:
Коли світиться інфрачервоне світло, дисплей
чорно-білий. Однак, інколи можна побачити
зеленувате зображення. Це нормально і
пов’язано з джерелами зовнішнього освітлення.
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5.10 А
 втоматичне вимкнення
звуку

Якщо дитячий блок виявить низький рівень
звуку, наприклад звук сплячої дитини,
батьківський блок автоматично вимкне
вихідний звук, тож Ви не будете його чути.
Коли дитина почне плакати, батьківський блок
знову автоматично увімкне звук, щоб Ви почули
плач.

Ця функція дозволяє скинути налаштування
батьківського блока. Її можна використовувати
тоді, коли виникають проблеми, які не можна
вирішити за допомогою порад, поданих у
розділі “Часті запитання”.
1 Натисніть і утримуйте кнопку “увімк./вимк.”
на батьківському блоці, щоб його вимкнути.
2 Натисніть та утримуйте кнопку зменшення
гучності й одночасно натисніть та
утримуйте кнопку “увімк./вимк.”, поки
не пролунає звуковий сигнал і знову не
увімкнеться батьківський блок.
•• Тепер налаштування батьківського
блока скинено до стандартних.
5.11.1 Стандартні налаштування

•• Гучність гучномовця: 3
•• Активація голосом: вимк.
•• Яскравість дисплея: 4

6 Чищення та догляд
B Попередження:
Не занурюйте батьківський і дитячий блоки у
воду і не мийте їх водою з-під крана.
B Попередження:
Не використовуйте жодних розпилювачів для
чищення або рідких засобів.
1 Вимкніть дитячий блок і батьківський блок,
тоді вийміть адаптери з розетки.
2 Чистьте батьківський і дитячий блоки
сухою ганчіркою.
D Примітка:
Відбитки пальців або бруд на об’єктиві
дитячого блока можуть впливати на роботу
камери. Не торкайтеся об’єктива пальцями.
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B Попередження:
Перед під’єднанням дитячого та
батьківського блоків до мережі перевірте,
чи вони сухі.
Адаптери чистіть сухою ганчіркою.

7 Зберігання
Якщо Ви не плануєте користуватися системою
контролю за дитиною протягом певного часу,
вийміть звичайні батареї з дитячого блока, а
акумуляторну батарею - з батьківського блока.
Зберігайте батьківський блок, дитячий блок та
адаптери у холодному та сухому місці.

8 Замовлення
приладь
Придбати приладдя для цього пристрою
можна в Інтернет-магазині за адресою
www.shop.philips.com/service. Якщо у Вашій
країні немає Інтернет-магазину, зверніться
до дилера Philips або сервісного центру
Philips. Якщо у Вас виникають проблеми з
придбанням приладь для пристрою, зверніться
до Центру обслуговування клієнтів Philips у
своїй країні. Контактну інформацію можна
знайти в гарантійному талоні. Компанія Philips
встановлює строк служби на даний виріб – не
менше 3 років.

9 Гарантія та
обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи
обслуговування або ж виникла проблема,
відвідайте веб-сайт компанії Philips AVENT
www.philips.com/AVENT або зверніться
до Центру обслуговування клієнтів компанії
Philips у своїй країні (телефон можна знайти на
гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає
Центру обслуговування клієнтів, зверніться до
місцевого дилера Philips.
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5.11 Скидання налаштувань

10 Запитання, що
часто задаються
У цьому розділі подано список частих запитань
про пристрій. Якщо Ви не можете знайти
відповіді на своє запитання, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support, щоб знайти відповіді
на часті запитання, або зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Чому дитячий блок не заряджається після
його під’єднання до мережі?
•• Дитячий блок не має функції заряджання.
Щоб використовувати дитячий блок у
бездротовий спосіб, вставте нові звичайні
батареї в дитячий блок.

Чому індикатори роботи дитячого та
батьківського блоків не засвічуються після
увімкнення блоків?
•• Можливо, розрядилася акумуляторна батарея
батьківського блока або його не під’єднано
до мережі. Вставте штекер пристрою у
батьківський блок, а адаптер вставте у
розетку на стіні. Тоді натисніть та утримуйте
кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути
батьківський блок і встановити зв’язок із
дитячим блоком.
•• Можливо, дитячий блок не під’єднано
до мережі, розрядилися звичайні батареї
дитячого блока або ж у дитячому блоці
немає звичайних батарей. Під’єднайте
дитячий блок до мережі або вставте нові
звичайні батареї в дитячий блок. Потім
встановіть перемикач “увімк./вимк.” дитячого
блока у положення “ON” (Увімк.), щоб
встановити зв’язок із батьківським блоком.

Чому не вдається встановити зв’язок? Чому
час від часу зв’язок втрачається? Звідки
з’являються ці перешкоди?
•• Можливо, дитячий і батьківський блоки
знаходяться близько зовнішніх меж
робочого діапазону або на їх роботу
впливають інші бездротові пристрої з
робочою частотою 2,4 ГГц. Покладіть
пристрої в іншому місці, зменште відстань
між блоками або вимкніть інші бездротові
пристрої з робочою частотою 2,4 ГГц. Слід
пам’ятати, що для повторного встановлення
зв’язку між блоками потрібно приблизно
5 секунд.
•• Якщо Ви маєте дві системи відеоконтролю
за дитиною, для запобігання виникненню
перешкод тримайте їх на відстані принаймні
1,5 метри одна від одної.
•• Можливо, дитячий блок не під’єднано
до мережі, розрядилися звичайні батареї
дитячого блока або ж у дитячому блоці
немає звичайних батарей. Під’єднайте
дитячий блок до мережі або вставте нові
звичайні батареї в дитячий блок. Потім
встановіть перемикач “увімк./вимк.” дитячого
блока у положення “ON” (Увімк.), щоб
встановити зв’язок із батьківським блоком.

Чому батьківський блок не заряджається після
його під’єднання до мережі?
•• Можливо, термін експлуатації акумуляторної
батареї закінчився. Замініть акумуляторну
батарею.
•• Можливо, адаптер не під’єднано до мережі
належним чином. Перевірте, чи адаптер
належно вставлений у розетку.

Що станеться під час збою в
електропостачанні?
•• Оскільки батьківський блок працює від
акумуляторних батарей, він продовжуватиме
працювати за умови достатнього заряду
батарей. Якщо в дитячий блок встановити
звичайні батареї, камера продовжуватиме
працювати, і Ви бачитимете свою дитину.

Увімкнення/з’єднання блоків
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Чому час заряджання батьківського блока
перевищує 2,5 години?
•• Можливо, під час зарядження батьківський
блок увімкнений. Вимикайте батьківський
блок під час заряджання.
Чому потрібно тримати дитячий блок і його
кабель на відстані щонайменше 1 метра від
дитини?
•• Для уникнення задушення дитини кабелем
і для оптимального виявлення звуку завжди
встановлюйте дитячий блок та його кабель
щонайменше на відстані 1 метр від дитини.
Індикатори на батьківському блоці
Чому на відеодисплеї батьківського блока не
з’являється символ батареї, коли він починає
заряджатися?
•• Під час першого заряджання або після
тривалої перерви перед тим, як на дисплеї
батьківського блока з’явиться символ батареї,
може пройти кілька хвилин.

Чому індикатор батареї/роботи та символ
батареї на відеодисплеї блимають червоним
світлом?
•• Якщо індикатор батареї/роботи та символ
батареї на відеодисплеї блимають червоним
світлом, рівень заряду акумуляторної батареї
батьківського блока низький. Щоб зарядити
батарею, під’єднайте батьківський блок
до мережі (див. розділ “Підготовка до
використання”).
Чому батьківський блок видає сигнали?
•• Якщо батьківський блок подає звуковий
сигнал, а на відеодисплеї відображається
піктограма перебування поза діапазоном дії,
це означає, що зв’язок із дитячим блоком
втрачено. Перемістіть батьківський блок
ближче до дитячого блока.
•• Якщо батьківський блок подає звуковий
сигнал, а індикатор батареї/роботи та символ
батареї на відеодисплеї блимають червоним
світлом, рівень заряду акумуляторної батареї
батьківського блока низький. Щоб зарядити
батарею, під’єднайте батьківський блок
до мережі (див. розділ “Підготовка до
використання”).
•• Можливо, дитячий блок вимкнено. Увімкніть
дитячий блок.
Шум/звук
Чому система відеоконтролю за дитиною
видає пронизливі звукові сигнали?
•• Можливо, блоки знаходяться надто близько
один до одного. Перевірте, чи відстань між
батьківським і дитячим блоком становить
щонайменше 1,5 метри, і встановіть нижчий
рівень гучності.
•• Можливо, встановлений надто високий
рівень гучності батьківського блока. Зменшіть
гучність батьківського блока.
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Чому звичайні батареї на дитячому блоці
швидко розряджаються?
•• Дитячий блок споживає багато енергії,
якщо безперервно увімкнено відеодисплей,
коли відтворюються колискові і якщо
увімкнено нічник. Ми рекомендуємо
завжди використовувати дитячий блок із
живленням від мережі і використовувати
батареї виключно як резервне живлення.
Не встановлюйте в дитячий блок
акумуляторні батареї, оскільки вони
повільно розряджаються, навіть якщо не
використовуються.

Чи можна збільшити рівень гучності
колискової на дитячому блоці?
•• Ні, не можна.
Чому я не чую звуків/Чому я не можу чути, як
плаче дитина?
•• Можливо, встановлено надто низький рівень
гучності або вимкнено гучність батьківського
блока. Натискайте кнопку збільшення
гучності та виберіть вищий рівень гучності.
•• Можливо, ви не зняли захисну плівку з
мікрофона. Упевніться, що усі захисні плівки
знято.
•• Можливо, увімкнено режим активації
голосом. Якщо увімкнено режим активації
голосом, відеодисплей вмикається лише
тоді, коли дитячий блок вловлює звук. За
відсутності звукового сигналу відеодисплей
залишається вимкненим для економії
електроенергії.
•• Можливо, увімкнено функцію автоматичного
вимкнення звуку системи відеоконтролю
за дитиною. Якщо дитячий блок виявить
низький рівень звуку, наприклад, звук сплячої
дитини, батьківський блок автоматично
вимкне вихідний звук, тож Ви його не
чутимете. Коли дитина почне плакати,
батьківський блок знову автоматично увімкне
звук, щоб можна було чути плач.
•• Можливо, дитячий блок надто далеко від
дитини. Для запобігання задушенню дитячий
блок повинен знаходитися на відстані не
більше 1,5 метри, але не менше 1 метр від
дитини.
Чому батьківський блок надто швидко реагує
на інші звуки?
•• Дитячий блок вловлює також інші звуки, крім
тих, що видає дитина. Підсуньте дитячий
блок ближче до дитини (але зберігайте
мінімальну відстань 1 метр).
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Чому батьківський блок гуде?
•• Перешкоди на батьківському блоці можуть
з’являтися тоді, коли він не потрапляє в
діапазон прийому сигналу дитячого блока.
Перешкоди можуть з’являтися також
тоді, коли між батьківським і дитячим
блоками є надто багато стін або стель, чи
коли увімкнено інші бездротові пристрої
з робочою частотою 2,4 ГГц (наприклад,
мікрохвильова піч, маршрутизатор Wi-Fi).
Покладіть батьківський блок в іншому місці,
ближче до дитячого блока або вимкніть інші
бездротові пристрої.
•• Можливо, слід зарядити акумуляторну
батарею батьківського блока.
Робочий час/робочий діапазон
Робочий діапазон системи контролю за
дитиною становить до 150 метрів на повітрі і
до 30 метрів у приміщенні. Чому мій дитячий
блок працює у меншому діапазоні?
•• Робочий діапазон 150 метрів дійсний лише
на відкритому просторі і на прямій лінії
бачення. Залежно від оточення та інших
факторів робочий діапазон може бути
меншим. У приміщенні робочий діапазон
обмежується кількістю і типом стін та/або
стель між батьківським блоком і дитячим
блоком.
Час роботи батьківського блока повинен бути
щонайменше 5,5 годин. Чому час роботи
мого батьківського блока є меншим?
•• Коли батьківський блок заряджається
вперше, робочий час є коротшим, оскільки
батарея ще не зарядилася на повну
потужність. Акумуляторна батарея досягає
повної потужності лише після чотирьох
циклів заряджання і розряджання. Після
цього робочий час становитиме 5,5 годин,
якщо вимкнено режим активації голосом,
і 7 годин, якщо режим активації голосом
увімкнено.

Чому на батьківському блоці перешкоди?
•• Перешкоди на батьківському блоці можуть
з’являтися тоді, коли він не потрапляє в
діапазон прийому сигналу дитячого блока.
Перешкоди можуть з’являтися також
тоді, коли між батьківським і дитячим
блоками є надто багато стін або стель, чи
коли увімкнено інші бездротові пристрої
з робочою частотою 2,4 ГГц (наприклад,
мікрохвильова піч, маршрутизатор Wi-Fi).
Покладіть батьківський блок в іншому місці,
ближче до дитячого блока або вимкніть інші
бездротові пристрої.
Зображення на відеодисплеї
Чому зображення на відеодисплеї мерехтить?
•• Перешкоди на батьківському блоці можуть
з’являтися тоді, коли він не потрапляє в
діапазон прийому сигналу дитячого блока.
Перешкоди можуть з’являтися також
тоді, коли між батьківським і дитячим
блоками є надто багато стін або стель, чи
коли увімкнено інші бездротові пристрої
з робочою частотою 2,4 ГГц (наприклад,
мікрохвильова піч, маршрутизатор Wi-Fi).
Покладіть батьківський блок в іншому місці,
ближче до дитячого блока або вимкніть інші
бездротові пристрої.

•• Можливо, слід зарядити акумуляторну
батарею батьківського блока.

УК РАЇНСЬ К А

•• Якщо відеодисплей постійно увімкнений,
батьківський блок споживає багато енергії.
Увімкніть режим активації голосом для
збільшення робочого часу (дивіться розділ
“Характеристики”, підрозділ “Активація
голосом”).
•• Можливо, встановлений надто високий
рівень гучності на батьківському блоці,
тому він споживає багато енергії. Зменшіть
гучність на батьківському блоці.
•• Як і будь-який інший електропристрій з
можливістю перезаряджання, після тривалого
використання ресурс батареї зменшується.
Якщо у Вас є запитання, можна звернутися
до центру обслуговування клієнтів. Щоб
придбати нову акумуляторну батарею,
відвідайте Інтернет-магазин Philips
www.shop.philips.com/service.

Чому після увімкнення індикатора батареї/
роботи на відеодисплеї немає зображення?
•• Можливо, батьківський блок знаходиться у
режимі активації голосом. Натисніть кнопку
активації голосом ще раз, щоб увімкнути
відеодисплей.
Чому зображення на відеодисплеї не є
чітким?
•• Можливо, вибрано надто низький рівень
яскравості дисплея. Збільште рівень
яскравості дисплея (дивіться розділ
“Характеристики”, “Налаштування яскравості
дисплея”).
•• Можливо, Ви не зняли захисну плівку з
відеодисплея. Зніміть захисну плівку.
Чому батьківський блок не працює у режимі
активації голосом?
•• Можливо, відстань між дитиною та дитячим
блоком надто велика для вловлювання
звуку дитини. Дитячий блок слід ставити на
відстані 1–1,5 метри від дитини.
Чому зображення на відеодисплеї погано
видно у режимі нічного бачення?
•• Можливо, відстань між дитиною та дитячим
блоком надто велика. Дитячий блок слід
ставити на відстані 1–1,5 метри від дитини.
•• Інколи за ввімкненого інфрачервоного світла
можна побачити зеленувате зображення.
Це нормально і пов’язано з зовнішніми
факторами.

17

www.philips.com/AVENT
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

4222.005.0391.4

