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1 Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips
AVENT! Lai pilnīgi izmantotu visus Philips
AVENT piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet
savu izstrādājumu vietnē www.philips.com/
AVENT.
Philips AVENT savu darbu velta vecākiem tik
nepieciešamo uzticamo palīgierīču ražošanai. Šī
Philips AVENT mazuļa uzraudzības ierīce sniedz
nepārtrauktu atbalstu, nodrošinot iespēju pilnīgi
skaidri redzēt un dzirdēt savu mazuli.
Šie norādījumi ir paredzēti gan SCD610, gan
SCD609 modelim.
• SCD610
Vecāku ierīce

Mazuļa ierīce

4
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•

SCD609
Mazuļa ierīce

2 Svarīgi drošības
norādījumi

•

Pirms mazuļa uzraudzības ierīces lietošanas
uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā ieskatītos
tajā arī turpmāk.

•
•
•

Brīdinājums
•• Lai novērstu nožņaugšanās ar vadu iespēju, vienmēr

uzglabājiet mazuļa ierīci un vadu bērnam nesasniedzamā
attālumā (vismaz 1 m/3,5 pēdas). Neizmantojiet
pagarinātāju.

Brīdinājums: eksplozijas, strāvas trieciena,
īssavienojuma vai noplūdes risks
• Ierīci nedrīkst turēt vietā, kur uz tās var
tecēt vai uzšļakstīties šķidrums, un uz tās
nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Pirms mazuļa uzraudzības ierīces
pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz mazuļa uzraudzības ierīces adaptera
norādītais spriegums atbilst vietējā
elektrotīkla spriegumam.
• Ja kā atvienošanas ierīci izmanto elektrības
kontaktdakšu, tai vienmēr ir jābūt darbības
gatavībā.
• Lai mazuļa ierīci pievienotu elektrotīklam,
izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
• Lai uzlādētu vecāku ierīci, izmantojiet
komplektā iekļauto adapteri.
• Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu,
neatveriet mazuļa vai vecāku ierīces
korpusu — atvērt drīkst vienīgi bateriju
nodalījumu.
• Ievietojot ierīcē baterijas (bateriju
komplektu) vai nomainot tās, rokām ir
jābūt sausām.

•

•

Vecāku ierīcē izmantojiet tikai akumulatora
bateriju komplektu, kas iekļauts mazuļa
uzraudzības ierīces komplektā. Uzlādējiet
akumulatora bateriju komplektu saskaņā
ar šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem
norādījumiem.
Lai izvairītos no eksplozijas riska, nomainiet
baterijas ar atbilstošajām baterijām.
Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām
saskaņā ar norādījumiem.
Lai novērstu bateriju eksploziju vai noplūdi,
kas var bojāt mazuļa uzraudzības ierīci
un radīt ādas apdegumus un acu vai ādas
kairinājumu:
• nelādējiet parastās baterijas,
• ievietojiet baterijas pareizajā virzienā
(+/-),
• ja plānojat nelietot ierīci vairāk nekā
30 dienu, izņemiet baterijas,
• sargiet baterijas no ļoti liela karstuma
iedarbības, piemēram, saules stariem,
liesmām vai līdzīga karstuma avota,
Lai novērstu baterijas sakaršanu vai toksisko
vielu, ūdeņraža vai skābekļa izplūdi, baterijas
nedrīkst:
• pārlādēt,
• pakļaut īssavienojumam,
• uzlādēt, neievērojot polaritāti,
• bojāt.
Ņemot rokās bojātas vai noplūdušas
baterijas, uzvelciet aizsargcimdus, lai
pasargātu ādu.

Pieaugušo uzraudzība
• Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta
kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un
pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to
nedrīkst izmantot šādā nolūkā.
• Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa
gultiņā vai sētiņā.
• Lai novērstu pārkaršanu, nenosedziet
mazuļa ierīci ar dvieli, segu vai citiem
priekšmetiem.
• Kad mazuļa ierīce ir pieslēgta elektrotīklam,
pārbaudiet, vai kontaktligzdai varat viegli
piekļūt.
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•

Drošības nolūkā neļaujiet bērniem
rotaļāties ar mazuļa uzraudzības ierīci.

Uzglabāšanas nosacījumi
• Mazuļa uzraudzības ierīci
lietojiet un glabājiet temperatūrā
no 10 līdz 35 °C (50–95 °F). Mazuļa
uzraudzības ierīci turiet vietā, kur to neskar
tieši saules stari.
Rezerves daļas
• Ja jāmaina adapteri, izmantojiet lietošanas
rokasgrāmatā norādīto adapteru veidu.
• Ja jāmaina baterija, lūdzu, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru.

Elektromagnētiskie lauki
(EMF)
Šī Philips AVENT ierīce atbilst visiem
standartiem, kas attiecas uz elektromagnētiskiem
laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā
ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši
izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem
zinātniskiem datiem.

Otrreizējā pārstrāde

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no
augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz
produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas
ES direktīva 2002/96/EK:

Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar
pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam
iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz
6
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elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu
savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija
palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz
vidi un cilvēka veselību.
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām
attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras
nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu ar
ķīmiskā elementa apzīmējumu "Pb", tas nozīmē,
ka baterijas atbilst svina izstrādājumu direktīvas
prasībām:

Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem
attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza
bateriju utilizācija palīdz novērst potenciālo
negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

3 Pārskats

- [DOWN]
[LEFT]
[RIGHT]
i

Vecāku ierīce

Izvēlne

j Skaļrunis
k Videodisplejs
Signāla stipruma indikators
Baterijas uzlādes indikators
Zema baterijas uzlādes līmeņa
indikators

a

l Antena

b

Komplektā iekļautā maiņstrāvas/līdzstrāvas
adaptera savienotājs
• Ieeja: 100–240 V maiņstrāva
• Izeja: 6,0 V līdzstrāva, 500 mA
• Modeļa numurs: Apvienotajai Karalistei —
SSW-1920UK-2; citām Eiropas valstīm —
SSW-1920EU-2
ASV un Kanādai — SSW-1920US-2
Austrālijai un Jaunzēlandei — SSW-1920AU-2
Meksikai — SSW-1920MX-2

d

a

•

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai
izslēgtu vecāku ierīci

b Statne
c Balss aktivēšanas poga
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai
izslēgtu balss aktivēšanu
Sīkāku informāciju skatiet 13. lpp.
d Komplektā iekļautā līdzstrāvas adaptera
savienotājs
e Ieslēgta/izslēgta stāvokļa indikators
• Sarkans, mirgo: akumulatora baterijas
uzlādes līmenis ir zems.
• Zaļš, mirgo: akumulatora baterija
atrodas uzlādēšanas režīmā.
• Zaļš, deg: ierīce darbojas.
f Balss aktivēšanas indikators
g Skaņas līmeņa indikatori
• Norāda skaņas līmeni mazuļa istabā
h Taustiņš
+ [UP]
LV
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Mazuļa ierīce

h

a Antena
b Ieslēgšanas indikators
• Zaļš: mazuļa ierīce ir ieslēgta
c

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai
izslēgtu mazuļa ierīci
• Īsi nospiediet, lai savienotu pārī vecāku
ierīci, kamēr mazuļa ierīce ir ieslēgta.
•

d Mikrofons
e Statne
f Objektīvs
g Komplektā iekļautā līdzstrāvas adaptera
savienotājs
h Montāža pie sienas
i Sienas stiprinājuma skrūves

8
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Komplektā iekļautā maiņstrāvas/līdzstrāvas
adaptera savienotājs
• Ieeja: 100–240 V maiņstrāva
• Izeja: 6,0 V līdzstrāva, 500 mA
• Modeļa numurs: Apvienotajai Karalistei —
SSW-1920UK-2; citām Eiropas valstīm —
SSW-1920EU-2
ASV un Kanādai — SSW-1920US-2
Austrālijai un Jaunzēlandei — SSW-1920AU-2
Meksikai — SSW-1920MX-2

4 Lietošanas
sākšana

2

Ievietojiet akumulatora bateriju.

Uzlādējiet vecāku ierīci
Piezīme
•• Pirms akumulatora baterijas ievietošanas un izņemšanas
pārliecinieties, vai jūsu rokas un ierīce ir sausas.

Lai uzlādētu vecāku ierīci pirms pirmās
lietošanas reizes vai gadījumā, ja vecāku ierīces
baterijas uzlādes līmenis ir zems, veiciet tālāk
minētās darbības.
»» Videodisplejā mirgo tukšas baterijas simbols,
un vecāku ierīces bateriju ieslēgta/izslēgta
stāvokļa indikators mirgo sarkanā krāsā.

3
4

No jauna uzlieciet vāciņu.
Ievietojiet spraudni vecāku ierīcē un
adapteri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

Piezīme
•• Ja baterija ir pilnīgi tukša, vecāku ierīce automātiski
izslēdzas.

•• Bateriju modeļa numurs ir BL-5C, 1050 mAh.

1

Lai noņemtu baterijas nodalījuma vāciņu,
pabīdiet to pa labi.

»» Vecāku ierīces bateriju ieslēgta/izslēgta
stāvokļa indikators sāk mirgot zaļā
krāsā.
»» Kad baterija ir pilnībā uzlādēta,
indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.
Piezīme
•• Kad uzlādējat vecāku ierīci pirmo reizi, kā arī pēc ilga

tās neizmantošanas laika, izslēdziet to un ļaujiet tai
nepārtraukti lādēties vismaz 8 stundas.
•• Kad vecāku ierīce pirmo reizi ir uzlādēta, darbības laiks
ir mazāk nekā 7 stundas. Akumulatora baterija darbojas
ar pilnu jaudu tikai tad, kad tā ir uzlādēta un izlādējusies
trīs reizes.
•• Baterija pakāpeniski izlādējas, pat ja vecāku ierīce ir
izslēgta.

LV
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PadomsPadoms

4

•• Uzlāde parasti ilgst 5 stundas, bet ir nepieciešams ilgāks

Ievietojiet spraudni mazuļa ierīcē, bet
adapteri — sienas kontaktligzdā.

laiks, ja uzlādēšanas laikā vecāku ierīce ir ieslēgta. Lai
uzlādēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks, uzlādēšanas
laikā izslēdziet vecāku ierīci.
•• Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, vecāku ierīci bez vada
var izmantot aptuveni 7 stundas, ja tā atrodas balss
aktivēšanas režīmā. Ja nepārtraukti ir ieslēgts video,
vecāku ierīci bez vada var izmantot aptuveni 5 stundas.

Mazuļa ierīces uzstādīšana
Ievērībai

5

•• Turiet mazuļa ierīci mazulim nepieejamā vietā. Nekad

nenovietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultas vai sētiņas
iekšpusē un neuzstādiet to uz mazuļa gultas vai sētiņas.

6

Piezīme
•• Ja izmantojat bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsni vai

DECT sistēmu un rodas vecāku vai mazuļa ierīces
darbības traucējumi, novietojiet vecāku ierīci tālāk, līdz
traucējumi pazūd.

Novietojiet vecāku ierīci mazuļa ierīces
darbības diapazona robežās. Pārliecinieties,
vai tā atrodas vismaz 1,5 metru/5 pēdu
attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu
skaņas fonu.
Lai iegūtu plašāku informāciju par darbības
diapazonu, skatiet tālāk sadaļu “Darbības
diapazons”.
PadomsPadoms

•• Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai labi pārskatītu
mazuļa gultu vai sētiņu.

1
2

3

Novietojiet mazuļa ierīci vismaz
1 metra/3,5 pēdu attālumā no sava mazuļa.
Novietojiet mazuļa ierīci uz stabilas virsmas.
Mazuļa ierīci varat uzstādīt arī, izmantojot
komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Lai
iegūtu plašāku informāciju, skatiet nākamajā
sadaļā.
Pielāgojiet mazuļa ierīces novietojumu,
lai nodrošinātu vislabāko sava mazuļa
redzamību.

Mazuļa ierīces uzstādīšana pie
sienas
Ievērībai
•• Kad mazuļa ierīce ir uzstādīta pie sienas, piestipriniet

mazuļa ierīces vadu pie sienas, lai tas nebūtu pieejams
mazulim.

1
2
3
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Izmantojiet papīra veidni, lai atzīmētu trīs
skrūvju atrašanās vietas, uzstādot mazuļa
ierīci pie sienas.
Izurbiet caurumus trīs vietās.
Ievietojiet sienā dībeļus.

4

Pieskrūvējiet sienas stiprinājumu.

5

Ievietojiet mazuļa ierīci sienas stiprinājumā.

6
7

Ievietojiet kabeli tam paredzētajā sienas
stiprinājuma turētājā.
Noregulējiet mazuļa ierīci, lai nodrošinātu
vislabāko sava mazuļa redzamību.
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5 Mazuļa
uzraudzības
ierīces lietošana
Lai redzētu savu mazuli, veiciet tālāk norādītās
darbības.

1

Nospiediet uz vecāku/mazuļa ierīces.
»» Vecāku/mazuļa ierīce ieslēdzas, un visi
tās indikatori uz īsu brīdi iedegas.

»» Displejā uz mirkli parādās Philips
AVENT logotips.
»» Ja netiek izveidots savienojums, ekrānā
mirgo ziņojums [NOT LINKED!CAM1
OUT OF RANGE]. Vecāku ierīce
palaikam nopīkst.
Piezīme
•• CAM1 attiecas uz noklusējuma kameru.

12

LV

PadomsPadoms
•• Vecāku un mazuļa ierīces savienojuma izveidošanai
nepieciešamas aptuveni 15 sekundes.

•• Pirms baterija izlādējas, mirgo baterijas simbols

.

Darbības diapazons
Mazuļa ierīces darbības diapazons brīvā dabā ir
150 metri/490 pēdas. Diapazons var atšķirties
atkarībā no apkārtnes un citiem traucējošiem
faktoriem.
Šī uzraudzības ierīce ir izstrādāta, lai darbotos
150 metru diapazonā, un ir piemērota lielākajai
daļai mājsaimniecības vietu. Darbības diapazons
un savienojuma kvalitāte ir atkarīga no šķēršļu,
piemēram, sienu vai ēku, skaita starp abām
ierīcēm.

6 Izvēlne

•

1

Balss aktivēšanas ieslēgšana
Nospiediet pogu vecāku ierīces sānos, un
balss aktivēšanas indikators sāks lēni mirgot.

2
3
4

Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
»» Tiek parādīta izvēlne.
Nospiediet +/-, lai virzītos augšup vai lejup
pa izvēlni/apakšizvēlni, un nospiediet /
, lai virzītos pa kreisi vai pa labi izvēlnē/
apakšizvēlnē.
Lai apstiprinātu, nospiediet centrālo
taustiņu vai
Lai izietu, nospiediet .

Tiek nospiesta kāda vecāku ierīces poga
(izvēlnes poga, +, -, , ).

Nomainiet balss aktivēšanas jutību

1
2

Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
Atlasiet [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] uz mazuļa ierīces.

Izvēlnes opcija
[HIGH]
[MID]

Tālummaiņa un
panoramēšana
1
2

Nospiediet izvēlnes pogu.
Izvēlnē atlasiet [ZOOM & PAN], lai
tuvinātu, tālinātu un panoramētu skatu.

Izvēlnes opcija
[ZOOM+]
[PAN]
[ZOOM-]

Apraksts
Tuvina skatu
Panoramē skatu, lai
noregulētu skata fokusu
Tālina skatu

[LOW]

Apraksts
Augsta balss aktivēšanas
jutība
Vidējs balss aktivēšanas
līmenis
Zema balss aktivēšanas jutība

Piezīme
•• Kad balss aktivēšana ir aktīva, iespēja LOOP ALL CAMs
slēdža CAM dialogā nav pieejama.

•• Kad iespēja LOOP ALL CAMs ir aktīva, funkcija VOICE
ACTIVATION nav pieejama. Nospiežot pogu VOX,
parādīsies informācijas ekrāns.

Ja [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] ir
iestatīts augstāks, tas uztver maigākas skaņas.

Spilgtuma regulēšana
Balss aktivēšana
Balss aktivēšana
Kad balss aktivēšanas režīms ir ieslēgts,
videodisplejs ieslēdzas tikai tad, kad mazuļa
ierīce uztver skaņu. Kamēr skaņa nav
uztverta, videodisplejs ir izslēgts, lai taupītu
elektroenerģiju.
Kad nospiežat taustiņu vai tiek uztverta skaņa,
vecāku ierīce tiek aktivēta un atkal izslēdzas pēc
20 sekunžu pārtraukuma. Taimeris tiek atiestatīts
tālāk minētajos gadījumos.
• Skaņa pārsniedz iestatīto balss aktivēšanas
līmeni.

1
2
3

Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
Atlasiet [ADJUST BRIGHTNESS].
Nospiediet +/-, lai noregulētu videodispleja
spilgtumu.
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Kameru pievienošana/
izdzēšana
Jaunas kamera pievienošana
Ar vecāku ierīci pārī var savienot ne vairāk kā
4 kameras. Izvēlnē ir 4 pozīcijas ar nosaukumu
CAM1 līdz CAM4. Noklusējuma iestatījums ir
CAM1. Jūs varat izvēlēties jebkuru pozīciju no
saraksta, lai piešķirtu to kamerai. Jūs izlemjat, kur
sarakstā atradīsies katra kamera.
Piezīme

Piemēram, kad tiek izcelts un atlasīts CAM1
DELETE, tiks izdzēsta CAM1.
Citu kameru atlasīšana
Kad vairākas CAM ir iekļautas pārī savienoto
kameru sarakstā, jūs varat pārslēgties no vienas
kameras uz citu.

1

Piezīme
•• Ja pārī savienoto kameru sarakstā ir tikai viena kamera,
kameru identifikācijas josla, nospiežot
parādīta.

•• Jaunu kameru var savienot pārī tikai tad, ja sarakstā ir
kāda tukša pozīcija.

1
2

Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.

•• Pārī savienotu CAM nevar savienot pārī no jauna citā
pozīcijā, ja tai jau ir piešķirta kāda pozīcija.

3

4

Atlasiet [ADD CAM].
»» Informācijas ekrāns norādīs, ka vecāku
ierīce meklē jaunu kameru. Kad ir
ieslēgta mazuļa ierīce, īsi nospiediet tās
pogu .
Īsi nospiediet mazuļa ierīces pogu (mazāk
nekā 1 sekundi).
»» Informācijas ekrāns apstiprinās, ka pārī
savienošanas process ir sekmīgs.

Kameras izdzēšana

1
2
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2

Atlasiet [ADD/DEL CAM].
»» Tiek parādīts pārī savienoto CAM
saraksts.
Piezīme

Pārī savienoto CAM sarakstā atlasiet
kameru, kas jāizdzēš.
»» Paradās dialogs [DELETE CAM1
FROM LIST?].
Nospiediet vai izvēlnes pogu, lai
apstiprinātu, vai nospiediet , lai atgrieztos.
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Nospiediet vai , lai parādītu CAM
identifikācijas josla, kas norāda, kura kamera
pašlaik ir savienota ar vecāku ierīci.

un , netiks

Nospiediet un , lai navigētu pa šo
joslu un atlasītu citas sarakstā iekļautās
CAM; vecāku ierīce mēģinās savienoties ar
kameru.
»» Kad izvēlēta kamera, tās ikonas krāsa
būs oranžā krāsā.

Visu kameru saslēgšana
Ieslēdziet cilni LOOP ALL, lai pārbaudītu, kas
notiek visās pārī savienotajās kamerās.
Piezīme
•• Kad iespēja VOICE ACTIVATION ir aktīva, funkcija
LOOP ALL nav pieejama.

Aktivizējot LOOP ALL funkciju, būs oranžā
krāsā. Jūs pa vienam redzēsiet visu kameru
skatus. Neaplūkotās kameras tiks parādītas
kā ikona
vai
(bez turētāja) utt. Tiek
parādīts, cik kameru esat iestatījuši un kura tiks
aplūkota kā nākamā.
Piemēram,

1
2
3

No
, skatā 20 sekundes būs redzama
pirmā kamera.
No
, skatā 20 sekundes būs redzama
otrā kamera.
Ja ir sapārotas vairākas kameras, skats
pārslēgsies uz nākamo.

Valodas maiņa
1
2

Nospiediet vecāku ierīces izvēlnes pogu.
Atlasiet [LANGUAGE], lai noteiktu vēlamo
valodu.

Izvēlnes opcija
GB
FR

Apraksts
Angļu
Franču

Atiestatīšana
Lai atiestatītu vecāku ierīci veiciet tālāk
aprakstītās darbības.

1
2
3

Nospiediet un turiet nospiestu , lai
izslēgtu vecāku ierīci.
Nospiediet un turiet vecāku ierīces pogu -.
Turot nospiestu -, ieslēdziet vecāku ierīci.
»» Vecāku ierīce ir atiestatīta.
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7 Ilgāks vecāku
ierīces baterijas
darbmūžs
•

•
•
•

16

Kad redzat zema baterijas uzlādes līmeņa
ikonu, uzlādējiet vecāku ierīci. Pirms vecāku
ierīces atkārtotas lietošanas uzlādējiet to,
jo akumulatora baterijas pilnīgas izlādes
gadījumā tās darbmūžs var saīsināties.
Ja vecāku ierīci nelietosiet nedēļu vai ilgāk,
izņemiet akumulatora bateriju komplektu
no vecāku ierīces.
Pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma vienmēr
pilnībā uzlādējiet vecāku ierīci.
Ja uzlādēšanas laikā rodas kādas problēmas,
jūs varat sazināties ar savu izplatītāju vai
Philips servisa centru.
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8 Garantija un
apkalpošana
Ja nepieciešama ierīces apkope vai informācija,
vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips AVENT
tīmekļa vietni www.philips.com/AVENT
welcome vai sazinieties ar Philips klientu
apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.
Philips klientu apkalpošanas centra tālruņa
numuru varat meklēt pasaules garantijas
brošūrā. Ja jūsu valstī nav Philips klientu
apkalpošanas centra, lūdzu, dodieties pie vietējā
Philips izplatītāja.

LV
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9 Bieži uzdotie jautājumi
Ja šajā sadaļā neatradāt nepieciešamo risinājumu, varat saņemt palīdzību vietnē www.philips.com/AVENT
vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājumi
Vecāku/mazuļa ierīce neieslēdzas. Ierīce nav pievienota elektrotīk- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
lam.
Baterija ir tukša.
Nomainiet bateriju un pārliecinieties, vai tā ir pareizi ievietota.
Mazuļa ierīce neieslēdzas.
Ierīce nav pievienota elektrotīk- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
lam.
Es nevaru izveidot savienojumu. Ierīces atrodas ārpus diapazona. Novietojiet ierīces tuvāk vienu otrai
(skatiet “Darbības diapazons”)
Vecāku ierīce pīkst un mirgo
ziņojums NOT LINKED! CAMx
OUT OF RANGE.
Vecāku ierīce atrodas pārāk tālu Novietojiet vecāku ierīci vismaz
no mazuļa ierīces.
1,5 metru/5 pēdu attālumā no
mazuļa ierīces.
Mazuļa ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet mazuļa ierīci.
Ierīcei rodas traucējumi. Es varu Ierīces atrodas ārpus diapazona. Pārvietojiet ierīces tuvāk.
dzirdēt tikai dažreiz.
Vecāku ierīce uztver signālus no Novietojiet vecāku ierīci tālāk no
citām ierīcēm vai mazuļa uzrau- citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm,
dzības ierīcēm.
piemēram, telefoniem.
Es vecāku ierīcē neko nedzirdu. Vecāku ierīces skaļuma līmenis ir Palieliniet vecāku ierīces skaļumu.
iestatīts pārāk zems vai izslēgts.
Ierīces atrodas ārpus diapazona. Pārvietojiet ierīces tuvāk.
Jūs esat ieslēdzis automātisku
Ja tā ir aktivēta, video tiek rādīts
balss aktivēšanu.
displejā, kad mazuļa ierīce uztver
skaņu. Kamēr skaņa nav uztverta,
videodisplejs ir izslēgts, lai taupītu
elektroenerģiju.
Balss aktivēšanas līmenis ir iesta- Paaugstiniet balss aktivēšanas jutību.
tīts pārāk zems.
Diapazons ir mazāk kā 150 met- Iespējams, diapazonam traucē
Pārvietojiet ierīces tuvāk.
ri/490 pēdas.
apkārtējie šķēršļi.
Vecāku ierīces baterijas indikaVecāku ierīces akumulatora bate- Uzlādējiet bateriju.
tors mirgo sarkanā krāsā.
rijas uzlādes līmenis pazeminās.
Vecāku ierīces baterijas uzlādes Iestatīts pārāk augsts skaļuma
Samaziniet skaļumu.
līmenis strauji pazeminās.
līmenis un ierīce patērē vairāk
enerģijas.
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Videodisplejs ir nepārtraukti
ieslēgts, un ierīce patērē vairāk
enerģijas.

Aktivējiet automātiskās balss aktivēšanas režīmu, lai palielinātu darbības
laiku.
Vai mazuļa ierīce ir droša pret
Šīs mazuļa uzraudzības ierīces
noklausīšanos?
2,4 GHz digitālā tehnoloģija garantē
aizsardzību pret noklausīšanos.
Vecāku ierīcē es dzirdu citas
Mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu Novietojiet mazuļa ierīci tuvāk maskaņas.
no mazuļa
zulim, ievērojot minimālo attālumu
1 metrs/3,5 pēdas.
Iestatītā balss aktivēšanas jutība ir Samaziniet balss aktivēšanas jutību.
pārāk augsta.
Mazuļa ierīce atrodas tuvu citam Novietojiet mazuļa ierīci tālāk no
skaņu avotam.
skaņu avota.
Vecāku ierīces uzlādēšana aizJūs lietojiet ierīci pirmo reizi vai Ļaujiet ierīcei uzlādēties vismaz
ņem daudz laika.
pēc ilgāka laika.
8 stundas.
Uzlādes laikā ir ieslēgta vecāku Izslēdziet vecāku ierīci uzlādes laikā.
ierīce.
Videomonitors rada spalgu
Iespējams, ierīces atrodas pārāk Novietojiet vecāku ierīci vismaz
troksni.
tuvu viena otrai.
1,5 metru/5 pēdu attālumā no
mazuļa ierīces.
Iespējams, iestatītais vecāku ierī- Samaziniet vecāku ierīces skaļumu.
ces skaļums ir pārāk augsts.
Vecāku ierīce rada dūcošu skaņu. Ierīces atrodas ārpus diapazona. Pārvietojiet ierīces tuvāk.
Vecāku ierīce uztver signālus no Novietojiet vecāku ierīci tālāk no
citām ierīcēm vai mazuļa uzrau- citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm,
dzības ierīcēm.
piemēram, telefoniem.
Iespējams, vecāku ierīces akumu- Uzlādējiet bateriju.
latora baterijas uzlādes līmenis ir
zems.
Videodisplejā ir novērojama
Ierīces atrodas gandrīz ārpus
Pārvietojiet ierīces tuvāk.
ņirboņa.
diapazona.
Vecāku ierīce uztver signālus no Novietojiet vecāku ierīci tālāk no
citām ierīcēm vai mazuļa uzrau- citām 2,4 GHz bezvadu ierīcēm,
dzības ierīcēm.
piemēram, telefoniem.
Iespējams, vecāku ierīces akumu- Uzlādējiet bateriju.
latora baterijas uzlādes līmenis ir
zems.
Videodisplejā nav attēla, kad deg Iespējams, vecāku ierīce atrodas Nospiediet automātiskās balss
ieslēgta stāvokļa indikators.
automātiskās balss aktivēšanas
aktivēšanas pogu vēlreiz, lai ieslēgtu
režīmā.
videodispleju.
Attēls videodisplejā ir neskaidrs. Iespējams, iestatītais displeja
Noregulējiet displeja spilgtumu.
spilgtuma līmenis ir pārāk zems
vai pārāk augsts.
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Nakts redzamības apstākļos
attēls videodisplejā ir neskaidrs.

Iespējams, attālums starp mazuli Pārliecinieties, vai mazuļa ierīce ir
un mazuļa ierīci ir pārāk liels.
novietota 1 līdz 1,5 metru/3,5 līdz
5 pēdu attālumā no mazuļa.
Vecāku ierīce neuzlādējas, kad tā Iespējams, akumulatora baterija ir Nomainiet akumulatora bateriju.
ir pievienota elektrotīklam.
nokalpojusi.
Pārvietojiet mazuļa ierīci vai atstājiet
Nakts redzamības gaismas diode Mazuļa ierīces gaismas sensojoprojām deg, lai gan apkārt ir
ram (kas atrodas korpusa augš- to savā vietā. Tas neietekmēs displejā
pietiekoši gaišs.
pusē blakus antenai) nepiekļūst redzamo attēlu.
apkārtējā gaisma.
PadomsPadoms
•• Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
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