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1 Кіріспе
Осы өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз
және Philips AVENT компаниясына қош
келдіңіз! Philips AVENT ұсынатын қолдауды
толық пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/
AVENT торабында тіркеңіз.
Philips AVENT ата-аналарға өте қажетті
сенім мен қамқорды қамтамасыз ететін
өнімдерді шығаруға бар күшін жұмсайды.
Осы Philips AVENT нәресте мониторы бөтен
дыбыстарсыз балаңызды тәулік бойы анық
есту мүмкіндігін береді.
Нұсқаулар SCD610 және SCD609
құрылғыларының екеуіне де арналған.
• SCD610
Ата-ана модулі

Нәресте модулі
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SCD609
Нәресте модулі

2 Маңызды
қауіпсіздік
нұсқаулары
Нәресте мониторын қолданар алдында, осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

•
•
•

Warning
•• Нәресте қуат сымымен буынып қалмауы үшін,
нәресте модулі мен қуат сымын одан кемінде
1 метр/3,5 фут қашықтықта ұстаңыз. Ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.

Абайлаңыз. Жарылу, ток соғу, қысқа
тұйықталу немесе батареяның ағып кету
қаупі бар.
• Аппаратқа су тамшыламауы немесе
шашырамауы тиіс және оның үстіне ваза
сияқты сұйықтығы бар заттарды қоюға
болмайды.
• Нәресте мониторын розеткаға қоспас
бұрын, оның адаптерлерінде көрсетілген
кернеу розетканың кернеу шамасына
сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
• Ажырату құралы ретінде РОЗЕТКАНЫҢ
штепсельдік ұшы қолданылса, ажырату
құралы қол жетер жерде болуы тиіс.
• Нәресте құрылғысын розеткаға қосу
үшін жинақпен берілген адаптерді
қолданыңыз.
• Ата аналар бөлігін зарядтау үшін
қосымша берілген адапторды
қолданыңыз.
• Нәресте және ата-ана модульдерінің
батарея бөлімдерінен басқа жерлерін
ашпаңыз. Ток соғуы мүмкін.
• Батареяларды салғанда немесе
ауыстырғанда, қол құрғақ болуы керек.
• Ата-ана құрылғысы үшін тек
нәресте мониторымен берілген
қайта зарядталатын батареяны ғана
пайдаланыңыз. Қайта зарядталатын

•

•

батареяны осы пайдаланушы
нұсқаулығында сипатталғандай етіп
зарядтаңыз.
Жарылыс қаупінің алдын алу үшін,
батареяны дұрыс түрімен ауыстырыңыз.
Пайдаланылған батареяларды
нұсқауларға сәйкес тастаңыз.
Нәресте мониторын зақымдап, күйік
және тері мен көздің тітіркенуін
тудыратын батарея жарылысы немесе
ағуы орын алмау үшін:
• қайта зарядталмайтын батареяларды
зарядтамаңыз;
• батареяларды дұрыс қаратып
салыңыз (+/-);
• өнімді 30 күннен артық
пайдаланбайтын болсаңыз,
батареяларды шығарып қойыңыз,
• батареяларды күн сәулесі, от немесе
басқа жылу көздерінен аулақ жерде
сақтаңыз,
Қызып кетпеуі, улы заттар, сутек немесе
оттек шығармауы үшін, батареяны:
• шамасынан артық зарядтамаңыз;
• қысқа тұйықтамаңыз;
• теріс салып зарядтамаңыз немесе
• зақымдамаңыз.
Теріңізге зақым тимеу үшін, зақымданған
немесе ағып кеткен батареяларды тек
қолғаппен ұстаңыз.

Ересек адамның қадағалауы
• Бұл нәресте мониторы көмекші құрал
ретінде жасалған. Ол ересек адамның
сенімді және толық қадағалауын
алмастырмайды және құралды ондай
мақсатта пайдалануға болмайды.
• Нәресте модулін еш уақытта нәрестенің
төсегіне немесе ойнайтын манежіне
қоймаңыз.
• Нәресте мониторын орамалмен,
көрпемен немесе басқа заттармен
жаппаңыз. Қатты қызып кетуі мүмкін.
• Нәресте мониторы розеткаға қосылып
тұрғанда, розеткаға қолыңыз оңай жетіп
тұруы керек.
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•

Қауіпсіздік мақсатында балалардың
нәресте мониторымен ойнауына жол
бермеңіз.

Сақтаудың сақтық шаралары
• Нәресте мониторын 10 °C және
35 °C арасындағы температурада
пайдаланыңыз және сақтаңыз. Нәресте
мониторын тікелей күн сәулесі түспейтін
жерге қойыңыз.
Ауыстыру
• Адаптерді ауыстыру қажет болса, осы
пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген
адаптер түрлерін қолданыңыз.
• Батареяны ауыстыру қажет болса,
тұтынушыларға қолдау көрсету
орталығымен хабарласыңыз.

Электромагниттік өрістер
(ЭМӨ)
Бұл Philips AVENT құралы электромагниттік
өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сәйкес келеді. Нұсқаулықта
көрсетілгендей және ұқыпты қолданылған
жағдайда, құралды пайдалану қазіргі ғылыми
дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Қайта өңдеу

Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға
болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.
Өнімде үсті сызылған дөңгелекті қоқыс
жәшігінің белгісі болса, өнім Еуропалық
2002/96/EC директивасына кіретінін білдіреді.
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Өнімді еш уақытта басқа тұрмыстық
қоқыспен бірге тастамаңыз. Электр және
электрондық өнімдердің бөлек жиналуы
туралы жергілікті ережелермен танысыңыз.
Ескі өнімді қоқысқа дұрыс әдіспен тастау
арқылы қоршаған ортаны және адам
денсаулығын сақтап қалуға болады.
Өнімге Еуропалық 2006/66/ЕС
директивасының талаптарына сәйкес
келетін батареялар салынған. Оларды
кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға
болмайды.
«Pb» химиялық таңбасы бар үсті сызылған
дөңгелекті жәшік батареялардың директивада
көрсетілген талаптарға сәйкес келетінін
білдіреді.

Батареяларды бөлек жинау туралы жергілікті
ережелермен танысыңыз. Батареяларды
қоқысқа дұрыс әдіспен тастау арқылы
қоршаған ортаны және адам денсаулығын
сақтап қалуға болады.

3 Жалпы шолу
Ата-ана модулі

g Дыбыс деңгейінің шамдары
• Нәресте бөлмесіндегі дыбыс
деңгейін көрсетеді
h Перне
+ [ЖОҒАРЫ]
- [ТӨМЕН]
[СОЛ ЖАҒЫ]
[ОҢ ЖАҒЫ]
i

Мәзір

j Динамик

a

k Бейне дисплейі
Сигнал күшінің индикаторы
Батарея қуатының индикаторы
Батарея қуатының төмендігін
көрсету шамы

b
d

a

l Антенна

•

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
Ата-ана модулін қосу немесе өшіру
үшін басып тұрыңыз

b Тұғыр
c Дыбысты қосу түймесі
• Дыбысты қосу немесе ажырату үшін,
басып тұрыңыз
Мәліметтерді 13-беттен қараңыз.

Жинақпен берілген айнымалы/тұрақты ток
адаптерінің қосқышы
• Кіріс: 100-240 В айнымалы ток
• Шығыс: 6 В тұрақты ток, 500 мА
• Үлгі нөмірі: Ұлыбритания үшін — SSW- 1920UK2; басқа Еуропа елдері үшін — SSW-1920EU-2
АҚШ және Канада үшін SSW-1920US-2
Австралия және Жаңа Зеландия үшін SSW1920AU-2
Мексика үшін SSW-1920MX-2

d Берілген тұрақты ток адаптерінің
қосқышы
e Қуатты қосу/ажырату шамы
• Қызыл жыпылықтауда: қайта
зарядталатын батарея қуаты төмен.
• Жасыл жыпылықтауда: қайта
зарядталатын батарея зарядтау
режимінде.
• Тұрақты жасыл: құрылғы жұмыс
істеуде.
f Дыбысты қосу шамы

KK
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Нәресте модулі

h

a Антенна
b Қуат шамы
• Жасыл: нәресте модулі қосылып тұр
c

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
Нәресте модулін қосу немесе өшіру
үшін басып тұрыңыз
• Нәресте модулі қосылған кезде
оны ата-ана модулімен жұптау үшін,
қысқаша басыңыз.
•

d Микрофон
e Тұғыр
f Объектив
g Берілген тұрақты ток адаптерінің
қосқышы
h Қабырғаға орнату
i Қабырғаға бекіту бұрандалары
8
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Жинақпен берілген айнымалы/тұрақты ток
адаптерінің қосқышы
• Кіріс: 100-240 В айнымалы ток
• Шығыс: 6 В тұрақты ток, 500 мА
• Үлгі нөмірі: Ұлыбритания үшін — SSW1920UK-2; басқа Еуропа елдері үшін —
SSW-1920EU-2
АҚШ және Канада үшін SSW-1920US-2
Австралия және Жаңа Зеландия үшін SSW1920AU-2
Мексика үшін SSW-1920MX-2

4 Жұмысты
бастау

2

Қайта зарядталатын батареялар
топтамасын салыңыз.

Ата-ана модулін зарядтау
Note
•• Қайта зарядталатын батареяларды салу және алу
алдында қолдарыңыздың және бөліктің құрғақ екенін
тексеріңіз.

Ата-аналар бөлігін алғаш қолданарда немесе
ата-аналар бөлігі батарея зарядының
таусылғаны көрсетілгенде зарядтаңыз.
»» Бейне дисплейінде бос батарея белгісі
жыпылықтайды және ата-аналар
модуліндегі батареяның қосу/өшіру шамы
жыпылықтайды.

3
4

Қақпақты жабыңыз.
Шанышқыны ата-аналар бөлігіне кіргізіп,
адапторды қабырғадағы розеткаға
енгізіңіз.

Note
•• Батарея толығымен отырса, ата-аналар бөлігі
автоматты түрде ажыратылады.

•• Батарея үлгісінің нөмірі: BL-5C, 1050 мА/сағ.

1

батарея қақпағын алу үшін, оны оңға
қарай сырғытыңыз.

»» Ата-аналар модуліндегі батареяның
қосу/өшіру шамы жасыл болып
жыпылықтайды.
»» Батарея толық зарядталғанда,
батарея шамы тұрақты жасыл болып
жанады.
Note
•• Ата аналар бөлігін алғаш рет зарядтағанда немесе
көптен бері қолданбай келіп, қайта зарядтағанда, оны
сөндіріп, тоқтаусыз 8 сағат бойы зарядтаңыз.
•• Ата-аналар бөлігінің батареялары алғашқы рет
толығымен зарядталғанда, олар 7 сағат уақытынан
азырақ қызмет көрсетеді. Аккумуляторлық
батареялар үш рет отырып, қайта зарядталған
жағдайда ғана жұмыс істеу қабілетінің толық
мүмкіндігіне жетеді.
•• Ата-аналар бөлігі сөндірулі тұрған жағдайда да
батареялары біртіндеп отыра бастайды.

KK
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Tip

4

•• Әдетте зарядтау 5 сағат алады, алайда, егер атааналар бөлігі зарядталып жатқанда қосулы болса,
онда ол уақыт ұзағырақ болады. Егер сіз зарядтау
уақытын мүмкіндігінше қысқа еткіңіз келсе, онда атааналар бөлігін зарядтап жатқанда сөндіріп қойыңыз.
•• Батарея толығымен зарядталғанда, ата-аналар бөлігі
сымсыз түрде дыбысы қосылған күйде 7 сағат жұмыс
істей алады. Бейне үздіксіз түсіріле берсе, ата-аналар
модулі шамамен 5 сағат жұмыс істейді.

Нәресте модулінің
параметрлерін орнату

5

Caution
•• Нәресте бөлігін балалардың қолы жетпейтін жерге
қойыңыз. Нәресте бөлігін бөпенің төсегіне немесе
манежінің ішіне қоймаңыз.

6

Шанышқыны нәресте бөлігіне енгізіп,
адапторды қабырғадағы розеткаға
қосыңыз.

Ата-аналар бөлігін нәресте бөлігінің
жұмыс ауқымында ұстаңыз. Акустикалық
жаңғырық болмас үшін, оның нәресте
бөлігінен кем дегенде 1,5 метр/5 фут
екендігін тексеріңіз.
Жұмыс ауқымы туралы қосымша
ақпаратты «Жұмыс ауқымы» бөлімінен
қараңыз.

Note
Tip

•• Сымсыз құрылғыларды, шағын толқынды пеш пен
DECT жүйесін пайдалансаңыз және ата-аналар
бөлігі мен нәресте бөлігі байланысына кедеркі
келсе, кедергі жоғалғанша ата-аналар бөлігін аулақ
жылжытыңыз.

1
2

3

Нәресте бөлігін өзіңіздің нәрестеңізден
ең кем дегенде 1 метр/3,5 фут
қашықтықта қойыңыз.
Нәрестелер бөлігін тегіс бетке
қойыңыз. Сонымен қатар, нәрестелер
бөлігін берілген қабырға кронштейніне
бекітуге болады. Толық ақпаратты келесі
бөлімнен қараңыз.
Нәрестелер бөлігінің орнын нәресте
анық көрінетіндей етіп реттеңіз.

•• Төсектегі немесе манеждегі нәрестені анық көру
үшін, нәрестелер бөлігін жоғарырақ орналастырыңыз.

Нәресте бөлігін қабырғаға
бекіту
Caution
•• Нәрестелер бөлігі қабырғаға бекітілгенде,
нәрестелер бөлігінің сымы нәрестенің қолы
жетпейтіндей етіп қабырғаға бекітілсін.

1
2
3

10
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Нәресте бөлігін қабырғаға бекітетін үш
бұрында орнын белгілеу үшін, қағаз үлгіні
пайдаланыңыз.
Қабырғаны үш жерден тесіңіз.
Қабырға қосқыштарын қабырғаға
орналастырыңыз.

4

Кронштейнді бұрап бекітіңіз.

5

Нәресте бөлігін кронштейнге салыңыз.

6
7

Кабельді қабырға кронштейніндегі сапқа
орналастырыңыз.
Нәресте бөлігін нәрестені анық
көрінетіндей етіп реттеңіз.

KK
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5 Нәресте
мониторын
пайдалану

Note
•• CAM1 әдепкі камераға жүгінеді.

Tip
•• Ата-ана модулімен нәресте модулі арасындағы

Нәрестені көру үшін,

1

Ата-ана/нәресте модуліндегі түймесін
басыңыз.
»» Ата-ана/нәресте модулі қосылып,
ата-ана модуліндегі/нәресте
модуліндегі барлық көрсеткіштер
қысқа уақытқа жанып, сөнеді.

байланыс 15 секундтай уақытта орнатылады.
батарея таңбасы
жыпылықтайды.

•• Батарея отыруының алдында

Қызмет ету аясы
Нәресте бөлігінің ашық жердегі жұмыс істеу
диапазоны – 150 метр/490 фут. Жұмыс
диапазоны айналадағы кедергілерге және
басқа факторларға байланысты әр түрлі
болады.
Бұл монитор 150 м аяда өте жақсы
жұмыс істейтін етіп жасалған, ол көптеген
тұрмыстық ортаға қолайлы болып табылады.
Қызмет ету аясы мен байланыс сапасы
екі модуль арасындағы қабырға немесе
ғимараттар сияқты кедергілер санына
байланысты әр түрлі болады.

»» Philips AVENT логотипі дисплейде
қысқаша көрсетіледі.
»» Еш байланыс орнатылмаса, экранда
[NOT LINKED!CAM1 OUT OF
RANGE] хабары жыпылықтайды.
Ата-ана модулі анда-санда дыбыстық
сигнал беріп отырады.

12
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6 Мәзір
1
2
3
4

Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін
басыңыз.
»» Мәзір көрсетіледі.
Мәзірді/ішкі мәзірді жоғары не төмен
жылжыту үшін, +/- түймелерін басыңыз,
ал оңға не солға жылжыту үшін, /
түймесін басыңыз.
Растау үшін, ортаңғы түймені немесе
түймесін басыңыз
Шығу үшін

түймесін басыңыз.

Масштабтау және
панорамалау
1
2

Мәзір түймесін басыңыз.
Көріністі ұлғайту немесе кішірейту үшін,
мәзірден [ZOOM & PAN] параметрін
таңдаңыз.

Мәзір параметрі
[ZOOM+]
[PAN]

[ZOOM-]

Сипаттама
Көріністі ұлғайту
Көріністің фокусын
реттеу үшін көріністі
панорамалау
Көріністі ұлғайту

Дыбысты қосу
Дыбысты қосу
Дыбыс қосылған режимде болғанда,
бейне дисплейі тек нәресте бөлігі дыбыс
қабылдағанда ғана іске қосылады. Еш дыбыс
анықталмаған кезде, бейне дисплейі қуат
үнемдеу үшін ажыратылады.
Түймені басқанда немесе бір дыбыс
шыққанда, ата-аналар бөлігі іске қосылып,

шамамен 20 секундтан кейін қайта өшеді.
Таймер қайта орнатылатын кездер:
• дыбыс шамасы орнатылған іске қосылған
дыбыс деңгейінен асқанда
• ата-аналар бөлігінің бір түймесі
басылғанда (мәзір, +, -, , ).
Дыбысты іске қосу
Ата-аналар бөлігінің бүйіріндегі түймесін
басқан кезде, дыбысты іске қосу көрсеткіш
шамы баяу жыпылықтайды.
Дауыспен қосылу мүмкіндігінің сезгіштік
деңгейін өзгерту

1
2

Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін
басыңыз.
Нәресте бөлігінің [VOICE ACTIVATION
SENSITIVITY] параметрін таңдаңыз.

Мәзір
параметрі
[HIGH]
[MID]
[LOW]

Сипаттама
Дауыспен қосылу мүмкіндігінің
жоғары сезгіштік деңгейі
Орташа дыбысты іске қосу
деңгейі
Дауыспен қосылу мүмкіндігінің
төмен сезгіштік деңгейі

Note
•• Дыбыс іске қосылған кезде, іске қосу CAM тілқатысу
терезесіндегі LOOP ALL CAMs параметрін қолдану
мүмкін болмайды.
•• LOOP ALL CAMs белсенді болғанда, VOICE
ACTIVATION функциясын қолдану мүмкін болмайды.
VOX түймесін басқан кезде, ақпараттың экран
көрінеді.

[VOICE ACTIVATION SENSITIVITY]
жоғарырақ деңгейге орнатылғанда, ол
жұмсағырақ дыбысты таңдайды.

KK
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Жарықтықты реттеу
1
2
3

4

Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін
басыңыз.
[ADJUST BRIGHTNESS] тармағын
таңдаңыз.
Дисплейдің жарықтығын реттеу үшін, +/түймесін басыңыз.

Камералар қосу/жою
Жаңа камера қосу
Ата-аналар бөлігіне 4 камераға дейін қосуға
болады. Мәзірде CAM1 және CAM4 дейінгі
төрт орын болады. Әдепкі параметр CAM1
болады. Камераны белгілеу үшін, тізімдегі
кез келген орынды таңдауға болады. Қай
камераның тізімдегі қай элемент болатыны
өзіңізге байланысты.

Камераны жою

1

Растау үшін, немесе мәзір түймесін
басыңыз, қайту үшін, түймесін басыңыз.
Мысалы, "CAM1 DELETE" жазуы
ерекшеленгенде, CAM1 жойылады.
Басқа камераларды таңдау
Жұпталған камералар тізімінде бірнеше CAM
болса, олардың арасында ауысып қосылуға
болады.

1

•• Жаңа камераны тек тізімде бос орын болғанда ғана

•• Жұпталғандар тізімінде тек бір ғана камера болса,

[ADD/DEL CAM] тармағын таңдаңыз.
»» Жұпталған CAM тізімі көрсетіледі.

•• Жұпталған CAM орынға белгіленген кезде, оны
басқа орынға қайта жұптау мүмкін емес.

14

камераны анықтау штрих коды
басу арқылы көрсетілмейді.

Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін
басыңыз.

Note

3

Ата-аналарға қазір қай камераның
қосылғанын көрсететін CAM анықтау
штрих кодын көрсету үшін, немесе
түймесін басыңыз.
Note

жұптауға болады.

2

Жұпталған CAM тізімінен жойылатын
камераны таңдаңыз.
»» [DELETE CAM1 FROM LIST?]
тілқатысу терезесі көрсетіледі.

2

Note

1

Нәресте бөлігінің түймесін 1
секундтан кем уақытқа жылдам басыңыз.
»» Жұптау процесі сәтті орындалған
кезде, ақпараттық терезе пайда
болып, оны растайды.

[ADD CAM] тармағын таңдаңыз.
»» Дисплейде ата-аналар бөлігінің жаңа
камераны іздеп жатқаны көрсетіледі.
Нәресте бөлігі іске қосылған кезде,
сізден нәресте бөлігінің түймесін
қысқаша басу сұралады.

KK
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және

түймелерін

Тізімдегі басқа камераларды таңдау осы
штрих кодты үшін және түймелерін
басыңыз, ата-аналар бөлігі камераға
қосылуға әрекеттенеді.
»» Таңдалған кезде, камера белгішесі
қызғылт сары түске өзгереді.

Барлық камераларды ілу
Барлық жұпталған камералар бойынша не
болып жатқанын тексеру үшін, LOOP ALL
cameras қосымша бетін іске қосыңыз.

Қалпына келтіру

Note
•• VOICE ACTIVATION мүмкіндігі белсенді болғанда,
LOOP ALL функциясын таңдау мүмкін болмайды.

LOOP ALL (Барлығын қайталау) функциясы
іске қосылғанда,
қызғылт сары түсті
болады. Барлық камералардың көріністерін
бір-бірлеп көретін боласыз. Көрілмеген
басқа камералар
белгішесі немесе
(жақшасыз), т.б. түрде көрсетіледі. Сондай-ақ,
ол орнатылған камералар санын және келесі
көрілетін камераны көрсетеді.
Мысалы,

1
2
3

Ата-ана модулін бастапқы қалпына келтіру:

1
2
3

пернесін басып тұрып, ата-ана модулін
өшіріңіз.
Ата-ана модуліндегі «-» пернесін басып
тұрыңыз.
«-» пернесін басып тұрып, ата-ана
модулін қосыңыз.
»» Ата-ана модулі бастапқы қалпына
келтірілді.

ішінен көрініс бірінші камерада 20
секунд бойы тұрады.
ішінен көрініс екінші камерада 20
секунд бойы тұрады.
Егер басқа камера жұпталған болса,
көрініс басқа камераға ауысады.

Тілді өзгерту
1
2

Ата-аналар бөлігіндегі мәзір түймесін
басыңыз
қалаған тілді таңдау үшін, [LANGUAGE]
параметрін таңдаңыз.

Мәзір параметрі
ҰБ
ФР

Сипаттама
Қазақша
Француз

KK
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7 Ата-ана
модуліндегі
батареяның
қызмет
мерзімін
арттыру
•

•

•
•

16

Ата-ана модулін батарея деңгейі төмен
белгішесі көрсетілгенде қайта зарядтаңыз.
Құралды қайта пайдаланбай тұрып, оны
толығымен зарядтаңыз, себебі қайта
зарядталатын батареядағы зарядтың
толығымен таусылуы оның қызмет
мерзімін қысқартуы мүмкін.
Модульді бір апта немесе одан да
ұзақ пайдаланбайтын болсаңыз, қайта
зарядталатын батареяны шығарып
қойыңыз.
Ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса,
ата-ана модулін әрдайым толығымен
зарядтаңыз.
Батареяны зарядтау барысында қандай да
бір қиындық пайда болса, дилерге немесе
Philips қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

KK

8 Кепілдік және
қызмет көрсету
Қызмет немесе ақпарат қажет болса, не
болмаса қандай да бір мәселе туындаса,
Philips AVENT веб торабына кіріңіз
(www.philips.com/AVENT)
немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз. Philips
тұтынушыларды қолдау орталығының
телефон нөмірін әлем бойынша жарамды
кепілдік қағазынан табуға болады. Еліңізде
Philips тұтынушыларды қолдау орталығы
болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне
жолығыңыз.
Нәрестені қадағалайтын құрал.
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
Ресей және Кедендік Одақ территориясына
импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ, Ресей
Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей
Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111.
SCD610: 230 V, 50 Hz., SCD610: Li-ion.
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған.
Кепiлдiк бойынша қызмет көрсету жөніндегі
сұрақтарға жауап алу үшін тауарды сатып
алған жерге хабарласыңыз. Өнімнің
жарамдылық мерзімі сатып алған күннен
бастап 2 жыл. Барлық қосымша ақпаратты
8 75 11 65 01 23 телефонына қоңырау шалу
арқылы Ақпарат орталығынан алуға болады
(стационарлық телефон арқылы Қазақстан
Республикасы аумағына қоңырау шалу тегін).
По вопросам гарантийного обслуживания
обратитесь по месту приобретения товара.
Срок службы изделия 1 год с даты продажи.
Всю дополнительную информацию можно
получить в Информационном центре по
телефону 8 75 11 65 0123 (бесплатный
звонок на территории РК со стационарных
телефонов).
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9 Жиі қойылатын сұрақтар
Егер осы бөлімде қажетті шешімді таппасаңыз, www.philips.com/AVENT торабынан қолдау
алуыңызға болады немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Мәселелер
Ата-ана модулі/нәресте модулі
қосыл
майды.

Нәресте модулі қосыл
майды.
Байланыс орната алмаймын.
Ата-аналар бөлігі сигнал және
"NOT LINKED! CAMx OUT OF
RANGE" хабарын жыпылық
татып шығарады.

Кедергі бар. Дыбыс үзік-үзік
естіледі.

Ата-ана модулі арқылы ештеңе
естілмейді.

18
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Ықтимал себептері
Модуль қуат көзіне
қосылмаған.

Шешімдер
Модульді қуат көзіне қосыңыз.

Батарея бос.

Батареяны ауысты
рыңыз және оның дұрыс
салынғанын тексеріңіз.

Модуль қуат көзіне
қосылмаған.
Модульдер аядан тыс.

Модульді қуат көзіне қосыңыз.
Құрылғ
ыларды бір-біріне жақынд
атыңыз («Жұмыс диапа
зоны» бөлімін қараңыз )

Ата-аналар бөлігі мен нәресте Ата-аналар бөлігін нәресте
бөлігі бір-бірінен тым алыста. бөлігінен 1,5 метрге/ 5 футқа
аулақ ұстаңыз.
Нәресте бөлігі ажыратылған. Нәресте бөлігін іске қосыңыз.
Модульдер аядан тыс.
Модуль
дерді жақы
ндаты
ңыз.
Ата-ана модулі сигналды басқа Ата-аналар бөлігін телефондар
сияқты басқа 2,4 ГГц сымсыз
құрылғыла
құрылғыла
рдан немесе нәресте
рдан алыста
мониторла
тыңыз.
рынан алады.
Ата-ана модулінің дыбыс
Ата-ана модулінің дыбыс
деңгейі тым төменге
деңгейін көтеріңіз.
орнатылған немесе өшірілген.
Модульдер аядан тыс.
Модуль
дерді жақы
ндаты
ңыз.

Дыбысты автоматты түрде
іске қосу мүмкіндігін іске
қосқансыз.

Менің диапазоным 150
метрден/ 490 футтан кем.

Ата-ана модульін
дегі батарея көрсеткіші қызыл
түспен жыпыл
ықтайды.
Ата-аналар бөлігінің батареясы
баяу істейді.

Нәресте бөлігі жасырын
таңдаудан қорғалған ба?

Ата-аналар бөлігінен басқа
дыбыстар естіледі.

Ата-аналар бөлігін зарядтауға
ұзағырақ уақыт кетеді.

Ол іске қосылғ
анда, бір дыбыс шыққан кезде,
бейне көрсет
іледі. Еш дыбыс анықта
лмаған кезде, бейне дисплейі
қуат үнемдеу үшін ажырат
ылады.
Дауыспен қосылу сезгіштігінің Дауыспен қосылу сезгіштігінің
деңгейі тым төмен.
деңгейін арттырыңыз.
Диапазо
Модуль
ныңызға қоршаған заттар
дерді жақы
кедергі болуы мүмкін.
ндаты
ңыз.
Батареяны қайта зарядт
Ата-аналар бөлігінің қайта
аңыз.
заряд
талатын батареясы енді іске
қосылған.
Дыбыс деңгейін төме
Дыбыс деңгейі өте жоғары
ндеті
деңгейге орнатылға
ңіз.
ндықтан модуль көп қуат
тұтынады.
Бейне дисплейі үздіксіз
Жұмыс уақытын көбейту үшін,
қосылған күйде болады және автоматты дыбысты іске қосу
көбірек қуат тұтынады.
режимін қосыңыз.
Бұл нәресте бөлігі монито
рының 2,4 ГГц технол
огиясы жасырын тыңдаудан
қорғауға кепілдік береді.
Нәресте бөлігі нәрестеден
Нәресте модулін кемінде 1
тым алыс
метр/3,5 фут қашық
тыққа қойыңыз.
Дауыспен қосылу сезгіштігінің Дауыспен қосылу сезгіштігінің
деңгейі тым жоғары.
деңгейін төмендетіңіз
Нәресте бөлігі басқа дыбыс
Нәресте бөлігін дыбыс көзінен
көзіне жақын.
аулақ жылж
ытың
ыз.
Сіз құрылғыны алғашқы рет
Кемінде 8 сағатқа зарядтап
немесе ұзақ ауырудан кейін
қойыңыз.
қолданып отырсыз.
Зарядтау барысында атаЗаря
аналар бөлігін қосып қою
дтаға
керек
нда, ата-ана модулін өшіріп
қойыңыз.
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Бейне монитор
ынан қатты ащы дауыс шығады.

Ата-ана бөлігі ызылдаған дыбыс
шығарады.

Бейне дисплейі жыпыл
ықтайды.

Іске қосылған кезде жанатын
шам жанып тұрғанда, бейне
дисплейінде еш сурет
көрінбейді.
Бейне дисплейі-ндегі сурет анық
емес.
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Құрылғылар бір-біріне өте
жақын орналасқан болуы
мүмкін.
Ата-аналар бөлігінің дыбыс
деңгейі өте жоғарғы деңгейге
орнатылған болуы мүмкін.
Модульдер аядан тыс.

Ата-аналар бөлігін нәресте
бөлігінен 1,5 метрге/ 5 футқа
аулақ ұстаңыз.
Ата-ана модулінің дыбыс
деңгейін азайтыңыз.

Дисплей жарықтығы тым
төмен не тым жоғары
орнатылған болуы мүмкін.

Диспл
ейдің жарық
тығын реттеңіз.

Модуль
дерді жақы
ндаты
ңыз.
Ата-ана модулі сигналды басқа Ата-аналар бөлігін телеф
ондар сияқты басқа 2,4 ГГц
құрылғыла
сымсыз құры
рдан немесе нәресте
лғыла
мониторла
рдан алыста
рынан алады.
тыңыз.
Батареяны қайта зарядт
Ата-аналар бөлігінің қайта
аңыз.
заряд
талатын батареяс
ының заряды төмен болуы
мүмкін.
Модульдер аядан тыс дерлік
Модуль
жерде орналасқан.
дерді жақы
ндаты
ңыз.
Ата-ана модулі сигналды басқа Ата-аналар бөлігін телеф
ондар сияқты басқа 2,4 ГГц
құрылғ
сымсыз құры
ылардан немесе нәресте
лғыла
мониторла
рдан алыста
рынан алады.
тыңыз.
Ата-аналар бөлігінің қайта
Батареяны қайта зарядтаңыз.
зарядталатын батареясының
заряды төмен болуы мүмкін.
Ата-аналар бөлігі автоматты Бейне дисплейін іске қосу үшін,
түрде дыбысы іске қосылған
автоматты түрде дыбысты іске
күйде болуы мүмкін.
қосу түймесін басыңыз.

Түнгі режимде бейне дисплейіндегі көрініс анық емес.

Ата-аналар бөлігін розеткаға
қосқан кезде, ол зарядтал-майды.

Бөлме жеткілікті жарық болған
кезде де түнгі көрініс диодты
жарық шамы жанып тұрады.

Нәресте мен нәресте бөлігі
арасындағы қашықтық тым
ұзақ болуы мүмкін.

Нәресте бөлігінің нәрес
теден 1-1,5 метрге/ 3,5 футқа
алыс орнала
стырыл
ғанын тексеріңіз.
Қайта зарядталатын
Қайта зарядт
аккумуляторлық батареясының алатын батаре
жұмыс атқару мерзімі бітті.
яларды ауысты
рыңыз.
Нәресте бөлігінің орнын
Нәресте бөлігінің жарық
ауысты
сенсоры (корпустың
рыңыз немесе оны сол күйінде
жоғарғы жағындағы антенна
қалдыр
қасында орналасқан) бөлме
ыңыз. Ол дисплей көрінісіне
жарығынан құлыпталған.
әсер етпейді.

Tip
•• Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз
өзгертіледі.
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