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1 Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips
AVENT! För att dra maximal nytta av den support
som Philips erbjuder kan du registrera din produkt
på www.philips.com/welcome.
Med Philips AVENT videovakt får du support
dygnet runt, och du kan se ditt barn, dag som natt,
från alla rum i huset. Tack vare den senaste digitala
tekniken kan du garanterat höra och se ditt barn
med ett klart ljud och tydlig bild. Det ger dig en
extra känsla av trygghet utan att du behöver gå in
i barnets rum och störa sömnen.
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Innehållsförteckning

•• I Föräldraenhet
1 Antenn
2 Batteri-/strömlampa
3 Röstaktiveringslampa
4 Justeringsknappar för ljusstyrka
5 Skärm - ikonförklaring
•• a. F öräldraenhet och babyenhet är
inte sammankopplade
•• b. Batteristatus
•• c. Symbol för signalstyrka
•• d. Volymnivåreglage
•• e. Ljusstyrkereglage
•• f. Vaggvisenummer
•• g. Symbol för repetera vaggvisa
•• h. Symbol för röstaktivering
•• i. Symbol för volym av
6 Knappar för volym upp och ned
7 Ljudnivålampor
8 Uttag för apparatens kontakt
9 Högtalare
10 Lock till batterifack
11 Bältesklämma/ställ
12 På/av-knapp
13 Röstaktiveringsknapp
14 Knappen Spela upp/stoppa vaggvisa
15 Knappen Nästa vaggvisa
16 Laddningsbart batteri
17 Adapter
18 Apparatens kontakt
•• II Babyenhet
1 Antenn
2 Strömlampa
3 Mikrofon
4 Lins
5 Högtalare
6 Bottenplatta
7 Nattlampa och nattlampsknapp
8 Väggmonteringshål
9 Lock till batterifack
10 Uttag för apparatens kontakt
11 Strömbrytare
12 Apparatens kontakt
13 Adapter
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3 Förberedelser inför
användning

B Varning!
Koppla ur babyenheten och se till att både dina
händer och enheten är torra när du sätter i de
icke laddningsbara batterierna.

VIKTIGT: Läs säkerhetsföreskrifterna
noga innan du använder videobabyvakten
och behåll dem för framtida bruk.
Philips Electronics UK Limited förklarar härmed att
den här babyvakten uppfyller alla nödvändiga krav
och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EC.
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse
finns tillgänglig på CD-ROM och på
www.philips.com/support.

D Obs!
Babyenheten har en drifttid på 3 timmar när den
används med icke laddningsbara alkaliska batterier
med nattlampan på.
1 Ta bort locket till batterifacket.

3.1 Babyenhet

Använd babyenheten via elnätet. Om du vill
vara säker på att ha automatisk reservström
vid strömavbrott rekommenderar vi att icke
laddningsbara batterier sätts i enheten.
2

Sätt i fyra icke laddningsbara alkaliska batterier.
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D Obs!
Se till att polerna + och - pekar i rätt riktning.
Sätt tillbaka locket.

3.1.1 Elnätsdrift
1

Sätt in kontakten i uttaget på babyenheten
och anslut adaptern till ett vägguttag.

3.1.2 Att sätta i icke laddningsbara batterier

Vid nätfel kan babyenheten köras på fyra alkaliska
1,5 V R6 AAA-batterier (medföljer inte).
Använd inte laddningsbara batterier. Babyenheten
har inte någon laddningsfunktion och
laddningsbara batterier laddas långsamt ur när de
inte är i bruk.
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2

Sätt i det laddningsbara batteriet.

3

D Obs!
Se till att polerna + och - pekar i rätt riktning.
Sätt tillbaka locket.
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3.2 Föräldraenhet
3.2.1 Drift med laddningsbart batteri

B Varning!
Koppla ur föräldraenheten och se till att dina
händer och enheten är torra när du sätter in det
laddningsbara batteriet.
•• Ett laddningsbart 1 100 mAh litiumjonbatteri
medföljer föräldraenheten.
•• Ladda föräldraenheten innan du använder den
för första gången eller när föräldraenheten
anger att batteriet är lågt.
•• Batteriet är lågt när symbolen för tomt batteri
blinkar på skärmen och batteri-/strömlampan
på föräldraenheten blinkar rött.

4

D Obs!
Om batteriet är helt tomt stängs föräldraenheten
automatiskt av och kontakten med babyenheten
bryts.
1 Ta bort batteriluckan genom att skjuta den
neråt.

Sätt i kontakten i föräldraenheten och sätt
sedan adaptern i ett vägguttag.

•• Batteri-/strömlampan på föräldraenheten
lyser grönt. Den animerade
batteriladdningssymbolen visas i skärmens
övre del.
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4 Använda apparaten
1

•• När batteriet är fulladdat blir
batterisymbolen i skärmens övre del full.
•• När föräldraenheten laddas för första
gången eller när den inte har använts på
länge ska du stänga av enheten och låta
den laddas oavbrutet i minst 4 timmar.
•• Laddningen tar vanligen 2,5 timme, men
det tar längre tid när föräldraenheten
är påslagen under laddningen. Stäng av
enheten under laddningen för att ladda
den så snabbt som möjligt.
•• När det laddningsbara batteriet
är fulladdat kan föräldraenheten
användas sladdlöst i cirka 7 timmar
om den är i röstaktiveringsläge. Om
skärmen är på kontinuerligt kan
föräldraenheten användas sladdlöst med
standardinställningen i cirka 5,5 timmar.
D Obs!
När föräldraenheten laddats för första gången är
drifttiden mindre än 7 timmar. Det laddningsbara
batteriet når bara sin fulla kapacitet efter fyra
urladdnings- och laddningscykler.

2

Ställ föräldraenheten och babyenheten i
samma rum för att testa anslutningen.

Se till att babyenheten är minst 1,5 meter från
föräldraenheten.
Slå på babyenhetens strömbrytare.

•• Den gröna strömlampan tänds.

D Obs!
Batteriet laddas ur gradvis, även när
föräldraenheten stängs av.
D Obs!
Föräldraenheten bör vara ansluten till elnätet
under natten. Om föräldraenhetens batterier tar
slut ljuder varningssignalen för låg batterinivå, vilket
kan väcka dig.
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D Obs!
Strömlampan lyser alltid grönt, även
när det inte finns någon kontakt med
föräldraenheten.

Tryck på och håll ned på/av-knappen på
föräldraenheten.

•• Skärmen slås på och den länkade bilden
visas på skärmen.

•• Om ingen anslutning kan upprättas piper
föräldraenheten, och bilden ”utom räckvidd”
visas på skärmen.

4.1 Placering av babyvakten
B Varning!
Förvara babyenheten utom räckhåll för babyn.
Lägg aldrig babyenheten i, och montera den
aldrig heller på, babyns säng eller lekhage.

•• När en anslutning har upprättats visas
barnet på skärmen och symbolen för
signalstyrka visas.

D Obs!
Om du använder en sladdlös telefon, trådlös video,
Wi-Fi-nätverk, mikrovågsugn eller Bluetooth på
2,4 Ghz och du upplever störning på antingen
föräldraenheten eller babyenheten, ska du
flytta föräldraenheten längre bort tills det inte
förekommer någon störning.
1 För optimal ljuddetektering ska babyenheten
placeras på ett avstånd på mellan 1 och
1,5 meters avstånd från barnet.

E Tips:
Ta reda på det bästa läget för
föräldraenheten genom att titta på
symbolen för signalstyrkan. Antalet vågor
anger anslutningens kvalitet.
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3

2

Det finns två sätt att placera babyenheten:
1 Ställ alltid babyenheten på en stabil, jämn
och horisontell yta.
2 Montera babyenheten på väggen som
figuren visar med de medföljande
skruvarna.

4

Placera föräldraenheten inom babyenhetens
räckvidd. Se till att den är minst 1,5 meter från
babyenheten för att undvika rundgång.

Mer information om räckvidd finns i avsnittet
Räckvidd nedan.
E Tips:
Använd den medföljande mallen för att
markera den exakta platsen för skruvhålen
på väggen.

3

E Tips:
Placera babyenheten högt upp så att du får en
bra översikt över babyns säng eller lekhage.
Justera babyenhetens position så att du får
bästa möjliga uppsikt över barnet.

B Varning!
Placera inte babyenheten med mikrofonen
pekandes för långt nedåt eftersom detta kan
förhindra att mikrofonen fångar upp ljud
ordentligt.
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4.1.1 Räckvidd

Babyvaktens räckvidd är 150 meter utomhus
och vid fri sikt. Inomhus är räckvidden upp till 30
meter. Beroende på omgivningen och eventuella
störande faktorer kan räckvidden vara mindre.
För våta och fuktiga material kan
räckviddsförsämringen bli upp till 100 %.
Torra material

Materialtjocklek Sämre
räckvidd
Trä, murbruk, papp, < 30 cm
0–10 %
glas (utan metall,
ledningar eller bly)
Tegel, plywood
< 30 cm
5–35 %
Armerad betong
< 30 cm
30–100 %
Metallgaller
< 1 cm
90–100 %
Metall- eller
< 1 cm
100 %
aluminiumplattor

•• Reglaget för skärmens ljusstyrka visas
på skärmen för att visa den valda
skärmljusstyrkan.

S V E N S KA

5 Funktioner
5.1 Justera högtalarvolymen

Du kan justera föräldraenhetens högtalarvolym till
den nivå du föredrar.
1 Tryck på knappen för volym upp eller ned för
att justera volymen.

D Obs!
Om ljusstyrkan är inställd på hög nivå drar
föräldraenheten mer ström.

5.3 Ljudnivålampor
•• Volymreglaget visas på skärmen för att visa
den valda volymen.

D Obs!
Om volymen är inställd på hög nivå drar
föräldraenheten mer ström.

Med föräldraenheten kan du oavbrutet övervaka
ljudnivån i barnets rum, och ljudnivålamporna
signalerar om någon form av aktivitet förekommer
i rummet. Om barnet gråter tänds de gröna
ljudnivålamporna på föräldraenheten.
•• Så länge inget ljud fångas upp är
ljudnivålamporna släckta.
•• När babyenheten fångar upp ett ljud tänds en
eller flera ljudnivålampor på föräldraenheten.
Antalet lampor som tänds är kopplat till
volymen hos det ljud som babyenheten
fångar upp. Ljudnivålamporna tänds även om
föräldraenheten är ställd till en låg volym, eller
när läget röstaktivering har aktiverats
(se avsnittet Röstaktivering nedan).

5.2 Justera skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens ljusstyrka för
föräldraenheten till den nivå du föredrar.
1 Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka
på justeringsknapparna för ljusstyrka.
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5.4 Röstaktivering

Föräldraenheten övervakar ljudnivån i barnets rum
oavbrutet. När läget röstaktivering är aktiverat slås
skärmen bara på när babyenheten fångar upp ett
ljud. Så länge inget ljud fångas upp så är skärmen
avstängd för att spara energi.
1 För att aktivera röstaktiveringsläget trycker du
på röstaktiveringsknappen på föräldraenheten.

5.5 Nattlampa
1

Tryck på knappen för nattlampa på
babyenheten om du vill slå på nattlampan.

•• Nattlampan på babyenhetens bottenplatta
tänds.

•• Röstaktiveringslampan på föräldraenheten
slås på och röstaktiveringsbilden visas på
skärmen.

2

Tryck på knappen för nattlampa igen om du
vill stänga av nattlampan.

5.6 Vaggvisefunktion
1

2
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•• När babyenheten fångar upp ett ljud så slås
skärmen på föräldraenheten på automatiskt
så att barnet visas. När inget ljud fångas
upp på 20 sekunder så stängs skärmen av
igen.
För att avaktivera röstaktiveringsläget
trycker du på röstaktiveringsknappen på
föräldraenheten igen. Röstaktiveringslampan
släcks och bilden ”röstaktivering av” visas på
skärmen.

Tryck på knappen Spela upp/stoppa vaggvisa
på föräldraenheten för att spela upp en
vaggvisa.

2

5.7 Räckviddsvarning

När föräldraenheten är utom babyenhetens
räckvidd piper föräldraenheten var 20:e sekund
och bilden ”utom räckvidd” visas på skärmen.

S V E N S KA

•• Vaggvisan börjar spela på babyenheten och
repeteras kontinuerligt i cirka 15 minuter.
På skärmen ser du vilket vaggvisnummer
som spelas upp och repeteras. Det här
numret visas i en blå kvadrat.
Välj en annan vaggvisa genom att trycka på
vaggviseknappen. Fortsätt trycka på knappen
Nästa vaggvisa tills du hör vaggvisan som du
föredrar.

D Obs!
Räckviddsvarningen är också aktiv när
babyenheten är avstängd.

5.8 Mörkerseende

Kameran har infraröda lampor som gör att du
kan se ditt barn tydligt även i ett mörkt rum.
När objektivet känner av att ljusnivåerna är låga
aktiveras de infraröda lamporna automatiskt.
Placera babyenheten på mellan 1 och 1,5 meters
avstånd från barnet så att bilden blir tydlig.

D Obs!

D Obs!
Skärmen är svartvit när de infraröda lamporna
är tända. Ibland visas dock en grönaktig bild på
skärmen. Det är normalt, och orsakas av externa
ljuskällor.

5.9 Bältesklämma/ställ

3

4

Du kan också markera symbolen Repetera för
att spela upp alla vaggvisor upprepade gånger
i en slinga.
Tryck på knappen Spela upp/stoppa vaggvisa
på föräldraenheten för att spela upp den valda
vaggvisan.
•• Vaggvisan börjar spelas på babyenheten och
repeteras oavbrutet.

•• När det laddningsbara batteriet i
föräldraenheten är tillräckligt laddat kan
du bära med dig enheten inomhus och
utomhus om du sätter fast den i bältet eller
byxlinningen med bältesklämman. På så sätt
kan du övervaka ditt barn även när du går
omkring.

D Obs!
Om du har valt repeteringsläget spelas
alla tre vaggvisor upp upprepade gånger i
en slinga.
Stoppa vaggvisan genom att trycka på
knappen Spela upp/stoppa vaggvisa igen.
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•• För att använda bältesklämman som
en ställning vänder du den nedåt tills
föräldraenheten kan stödjas på den.

6 Rengöring och
underhåll
B Varning!
Sänk aldrig ned föräldraenheten eller
babyenheten i vatten och rengör dem aldrig
under kranen.

5.10	Funktionen Ljud av
automatiskt

När babyenheten detekterar en låg ljudnivå, t.ex.
när barnet sover, stängs ljudet på föräldraenheten
av automatiskt så att du inte hör det här ljudet.
När barnet börjar gråta slås föräldraenhetens
volym på igen automatiskt så att du kan höra
gråten.

B Varning!
Använd inte rengöringsspray eller flytande
rengöringsmedel.
1 Stäng av babyenheten och föräldraenheten
och ta bort adaptrarna från vägguttaget.
2 Rengör föräldra- och babyenheterna med en
torr trasa.
D Obs!
Fingeravtryck eller smuts på babyenhetens lins
kan inverka på kamerans prestanda. Undvik att
vidröra linsen med dina fingrar.

5.11 Återställningsfunktionen

Med den här funktionen kan du återställa
inställningarna för föräldraenheten. Du kan
använda den här funktionen om problem
förekommer som du kan inte lösa genom att följa
förslagen i kapitlet Vanliga frågor.
1 Tryck in och håll kvar på/av-knappen på
föräldraenheten för att stänga av den.
2 Tryck in och håll kvar knappen för volym
ned och tryck in och håll kvar på/av-knappen
samtidigt tills ett pip hörs för att slå på
föräldraenheten igen.
•• Föräldraenheten har nu återställts till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
5.11.1 Standardinställningar

•• Högtalarvolym: 3
•• Röstaktivering: av
•• Skärmens ljusstyrka: 4
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3

B Varning!
Kontrollera att babyenheten och
föräldraenheten är torra innan du
återansluter dem till elnätet.
Rengör adaptrarna med en torr trasa.

7 Förvaring
När du inte ska använda babyvakten under
en längre tid tar du ur de icke laddningsbara
batterierna ur babyenheten och de laddningsbara
batterierna ur föräldraenheten. Förvara
föräldraenheten, babyenheten och adaptrarna på
en sval och torr plats.

Om du vill köpa tillbehör till den här apparaten
kan du gå till vår onlinebutik på
www.shop.philips.com/service. Om
onlinebutiken inte är tillgänglig i ditt land söker
du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
serviceombud. Om du har svårigheter att hitta
tillbehör till apparaten kan du kontakta Philips
kundtjänst i ditt land. Kontaktuppgifter finns i
garantibroschyren.

9 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller
har problem kan du besöka Philips AVENTwebbplatsen på www.philips.com/AVENT
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det
inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du
dig till din lokala Philips-återförsäljare.

10 Vanliga frågor
I det här kapitlet listas de vanligaste frågorna om
apparaten. Om du inte kan hitta svaret på din
fråga kan du besöka www.philips.com/support för
fler vanliga frågor eller kontakta kundtjänst i ditt
land.
Slå på/ansluta enheterna
Varför tänds inte strömlamporna på
babyenheten och föräldraenheten när jag slår på
enheterna?
•• Kanske är föräldraenhetens laddningsbara
batteri urladdat, och föräldraenheten
inte ansluten till elnätet. Sätt i kontakten i
föräldraenheten och anslut sedan adaptern till
ett vägguttag. Tryck sedan in på/av-knappen
för att slå på föräldraenheten och ansluta till
babyenheten.

•• Kanske är babyenheten inte ansluten till
elnätet och de icke laddningsbara batterierna
urladdade, eller så finns det inga icke
laddningsbara batterier i babyenheten alls.
Anslut babyenheten till elnätet eller sätt i nya
icke laddningsbara batterier i den. Ställ sedan
babyenhetens strömbrytare till PÅ för att
ansluta till föräldraenheten.

S V E N S KA

8 Beställa tillbehör

Varför laddas inte föräldraenheten när jag har
ansluter den till elnätet?
•• Det laddningsbara batteriet kanske är uttjänt.
Byt ut det laddningsbara batteriet.
•• Kanske är adaptern inte ordentligt ansluten. Se
till att adaptern sticks i vägguttaget ordentligt.
Varför laddas inte babyenheten när jag ansluter
den till elnätet?
•• Babyenheten har inte någon laddningsfunktion.
Sätt i nya icke laddningsbara batterier i
babyenheten om du vill använda den sladdlöst.
Varför kan jag inte upprätta en anslutning? Varför
bryts anslutningen då och då? Varför försvinner
ljudet då och då?
•• Babyenheten och föräldraenheten är troligen
nästan utom räckvidd från varandra, eller så
förekommer det störningar från andra 2,4 GHz
trådlösa enheter. Prova en annan placering,
minska avståndet mellan enheterna eller stäng
av de andra 2,4 GHz trådlösa enheterna.
Observera att det tar ca fem sekunder varje
gång anslutningen mellan enheterna ska
upprättas.
•• Om du har två videobabyvakter ska de placeras
minst 1,5 meter från varandra för att förhindra
störning.
•• Kanske är babyenheten inte ansluten till
elnätet och de icke laddningsbara batterierna
urladdade, eller så finns det inga icke
laddningsbara batterier i babyenheten alls.
Anslut babyenheten till elnätet eller sätt i nya
icke laddningsbara batterier i den. Ställ sedan
babyenhetens strömbrytare till PÅ för att
ansluta till föräldraenheten.
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Vad händer om det blir strömavbrott?
•• Eftersom föräldraenheten fungerar med
ett laddningsbart batteri fortsätter den att
fungera om batteriet är tillräckligt laddat. Om
icke laddningsbara batterier har placerats i
babyenheten fortsätter kameran att fungera och
du kan se barnet.
Varför tar de ej laddningsbara batterierna i
babyenheten slut så fort?
•• Babyenheten konsumerar mycket ström när
skärmen slås på kontinuerligt, när du spelar
upp vaggvisor eller när nattlampan är på. Vi
rekommenderar att babyenheten alltid används
från elnätet och att batterierna bara används
för backupändamål. Placera inte laddningsbara
batterier i babyenheten eftersom de långsamt
laddas ur även när de inte är i bruk.
Varför är laddningstiden för föräldraenheten
längre än 2,5 timme?
•• Föräldraenheten kanske var påslagen under
laddningen. Stäng av föräldraenheten när du
laddar den.
Varför behöver jag hålla babyenheten och dess
sladd minst 1 meter från mitt barn?
•• För att undvika strypning med sladden och för
optimal ljuddetektering ska babyenheten och
dess sladd alltid placeras minst 1 meter från
barnet.
Indikationer på föräldraenheten.
Varför visas inte batteristatussymbolen på
föräldraenhetens skärm när jag börjar ladda
enheten?
•• Det kan ta några minuter innan batterisymbolen
visas på föräldraenhetens skärm när du laddar
enheten för första gången, eller när du inte har
använt den under en längre tid.
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Varför blinkar batteri-/strömlampan och
batterisymbolen på skärmen rött?
•• Om batteri-/strömlampan och batterisymbolen
på skärmen blinkar rött är föräldraenhetens
laddningsbara batteri snart urladdat. Anslut
föräldraenheten till elnätet för att ladda
batteriet (se kapitlet Förberedelser inför
användning).
Varför piper föräldraenheten?
•• Om föräldraenheten piper medan bilden
”utom räckvidd” visas på skärmen har
anslutningen till babyenheten brutits. Flytta
föräldraenheten närmare babyenheten.
•• Om föräldraenheten piper medan batteri-/
strömlampan och batterisymbolen på skärmen
blinkar rött är föräldraenhetens laddningsbara
batteri snart urladdat. Anslut föräldraenheten
till elnätet för att ladda batteriet (se kapitlet
Förberedelser inför användning).
•• Babyenheten kanske är avstängd. Slå på
babyenheten.
Oljud/ljud
Varför avger videovakten ett högt ljud?
•• Enheterna kanske är för nära varandra. Se till att
föräldraenheten och babyenheten är minst
1,5 meter från varandra och ställ in volymen till
en lägre nivå.
•• Föräldraenhetens volym kan vara inställd
på för hög ljudvolym. Sänk volymen på
föräldraenheten.
Kan jag höja vaggvisans volym på babyenheten?
•• Nej, det går inte.
Varför hör jag ingenting/Varför kan jag inte höra
mitt barn gråta?
•• Föräldraenheten kan ha en för låg
volyminställning, eller vara avstängd. Vrid
volymratten till en högre volymnivå.
•• Kanske tog inte du bort skyddsfilmen från
mikrofonen. Se till att all skyddsfilm har tagits
bort.

Varför reagerar föräldraenheten för snabbt på
omgivande ljud?
•• Babyenheten fångar även upp andra ljud
än dem som kommer från ditt barn. Flytta
babyenheten närmare barnet (men kom ihåg
att minsta avståndet är 1 meter).
Varför hörs ett surrande ljud från
föräldraenheten?
•• Störningar kan inträffa när föräldraenheten
är utom babyenhetens räckvidd. Störningar
kan även inträffa om det är för många väggar
eller våningsplan mellan föräldraenheten och
babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa
enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet).
Placera föräldraenheten någonstans som ligger
närmare babyenheten eller stäng av de andra
trådlösa enheterna.
•• Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten
kanske behöver laddas.

Drifttid/räckvidd
Babyvaktens specificerade räckvidd är upp
till 150 meter utomhus och upp till 30 meter
inomhus.Varför är räckvidden för min babyvakt
mycket kortare än så?
•• Den specificerade räckvidden på 150 meter
gäller bara utomhus och vid fri sikt. Beroende på
omgivningen och eventuella störande faktorer
kan räckvidden vara mindre. Inomhus begränsas
räckvidden av antalet och typen av väggar och/
eller våningsplan mellan föräldraenheten och
babyenheten
Föräldraenhetens drifttid ska vara minst
5,5 timmar.Varför är drifttiden för min
föräldraenhet kortare?
•• När föräldraenheten har laddats för första
gången är drifttiden kortare eftersom batteriet
inte har uppnått sin fulla kapacitet ännu.
Det laddningsbara batteriet uppnår bara sin
fulla kapacitet efter fyra urladdnings- och
laddningscykler. Efter det är drifttiden
5,5 timmar om röstaktiveringen inte aktiveras
och 7 timmar om röstaktiveringsläget aktiveras.
•• Föräldraenheten förbrukar mycket energi när
skärmen är påslagen hela tiden. Aktivera läget
röstaktivering om du vill öka driftstiden (se
avsnittet Röstaktivering i kapitlet Funktioner).
•• Volymen på föräldraenheten kan vara inställd
på hög ljudnivå och det gör att föräldraenheten
drar mycket energi. Minska volymen på
föräldraenheten.
•• Liksom andra uppladdningsbara elektroniska
enheter minskar batterikapaciteten efter en
lång tids användning. Du kan alltid kontakta
kundtjänst om du har några frågor. För att köpa
ett nytt laddningsbart batteri kan du besöka
Philips onlinebutik på www.shop.philips.com/
service.
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•• Du kanske har aktiverat läget röstaktivering.
Om röstaktivering är aktiverat så slås skärmen
bara på när babyenheten fångar upp ett ljud.
Så länge inget ljud fångas upp så är skärmen
avstängd för att spara energi.
•• Kanske har du slagit på funktionen Ljud av
automatiskt. När babyenheten detekterar en låg
ljudnivå, t.ex. när barnet sover, stängs ljudet på
föräldraenheten av automatiskt så att du inte
hör det här ljudet. Om barnet börjar gråta slås
föräldraenhetens volym på igen automatiskt så
att du kan höra gråten.
•• Avståndet mellan babyenheten och barnet är
kanske för stort. Se till att babyenheten inte
är längre än 1,5 meter från barnet, men inte
närmare än 1 meter för att undvika risken för
strypning.

Varför får jag störningar i föräldraenheten?
•• Störningar kan inträffa när föräldraenheten
är utom babyenhetens räckvidd. Störningar
kan även inträffa om det är för många väggar
eller våningsplan mellan föräldraenheten och
babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa
enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet).
Placera föräldraenheten någonstans som ligger
närmare babyenheten eller stäng av de andra
trådlösa enheterna.
Utgångsskärm
Varför flimrar skärmen?
•• Störningar kan inträffa när föräldraenheten
är utom babyenhetens räckvidd. Störningar
kan även inträffa om det är för många väggar
eller våningsplan mellan föräldraenheten och
babyenheten, eller när andra 2,4 GHz trådlösa
enheter slås på (t.ex. mikrovågsugn, internet).
Placera föräldraenheten någonstans som ligger
närmare babyenheten eller stäng av de andra
trådlösa enheterna.
•• Det laddningsbara batteriet i föräldraenheten
kanske behöver laddas.
Varför är det ingen bild på skärmen fast batteri/
strömlampan är tänd?
•• Föräldraenheten kan vara i läget röstaktivering.
Tryck på knappen Röstaktivering på nytt om du
vill slå på skärmen.
Varför är bilden på skärmen otydlig?
•• Skärmens ljusstyrka kan vara inställd på en för
låg nivå. Öka skärmens ljusstyrka (se avsnittet
Justera skärmens ljusstyrka i kapitlet Funktioner).
•• Kanske tog du inte bort skyddsfilmen från
skärmen. Ta bort skyddsfilmen.
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Varför fungerar inte föräldraenheten när den är i
läget röstaktivering?
•• Avståndet mellan barnet och babyenheten kan
vara för stort för att ljud ska kunna fångas upp.
Se till att du placerar babyenheten på mellan
1 och 1,5 meters avstånd från barnet.
Varför är bilden på skärmen otydlig i läget
mörkerseende?
•• Avståndet mellan barnet och babyenheten
kan vara för stort. Se till att du placerar
babyenheten på mellan 1 och 1,5 meters
avstånd från barnet.
•• Ibland visas en grönaktig bild när de infraröda
lamporna är tända. Det är normalt, och orsakas
av externa faktorer.
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