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Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have
fuldt udbytte af den support, Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Hold godt øje med din baby, uanset hvor du er, med din Philips Aventforbundne babyalarm. Vores Secure Connect-system holder dig forbundet
med din baby overalt i hjemmet. Og med appen Baby Monitor+ kan du
kontrollere, at alt er i orden, og meget mere, selv når du er væk.

Generel beskrivelse

1 Forældreenhed
2 Link-indikator
3 Indikator for Eco-tilstand
4 Lys, som indikerer lydniveau
5 Batteristatusindikator
6 Skærm
7 Bekræftelsesknap
8 Mikrofon
9 Menu-knappen
10 Kontrolknap (menunavigation/lydstyrke/lysstyrke)
11 Knap til svarfunktion
12 Knap til beroligende lyde
13 Til/fra-knap
14 Sammenfoldelig antenne
15 Mode-knap
16 Stik til strømadapter
17 Højttaler
18 Batterirum
19 Babyenhed
20 Mikrofon
21 Kamera
22 Natlampe
23 Natlystast
24 Knap til beroligende lyde
25 Til/fra-knap
26 Statusindikator
27 Sensor for omgivende lys
28 Infrarødt lys
29 Vægmonteringshuller
30 Antenne
31 Stik til strømadapter
32 Højttaler
33 Temperatursensor
34 Strømadapter (2x)
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Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

VIGTIGT!
Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel.
Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og
-overvågning og må ikke bruges sådan.
Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Sørg altid for, at der er nogen, der
kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke
Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne
babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i
forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Fare

-

-

Advarsel

-

-

Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske
kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige
omgivelser eller tæt ved vand.
Anbring aldrig genstande oven på babyalarmen, og dæk den ikke
til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.

Langt kabel. Kvælningsfare!
Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
Ingen dele af adapteren eller dets kabel må ændres eller klippes af, da
dette vil føre til farlige situationer.
Brug kun den medfølgende adapter.
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original
adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, især ved
stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Sørg for at placere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning
ikke spærrer en døråbning eller passage. Hvis du placerer babyalarmen
på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud
over kanten af bordet eller skabet. Sørg for, at ledningen ikke ligger på
gulvet, hvor den udgør en snublefare.
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-

Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns
rækkevidde. Det er ikke legetøj.
For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne babyenheden eller
forældreenheden.

Sikkerhedsinstruktioner vedr. batterier
-

-

-

Forsigtig

-

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger
omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages
i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare
eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for
forskellige produkter.
Brug kun originalt Philips-tilbehør og -forbrugsvarer. Brug kun den
aftagelige strømforsyning ASSA105x-050100-serien (x=B, C, E eller F).
Oplad, brug og opbevar altid apparatet ved en temperatur på mellem
0 °C og 40 °C.
Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for
direkte sollys eller høje temperaturer.
Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller
opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge
og oplade produktet og kontakte Philips.
Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på
induktionskomfurer.
Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges
eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller
frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overoplade
eller vende polerne på batterier.
Hvis batterierne er beskadigede eller utætte, skal du undgå kontakt
med hud eller øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med
vand og søge læge.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.
Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer adaptere, stik og
netledningen.
Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Kontroller
dette regelmæssigt.
Alle nødvendige markeringer på babyenheden, forældreenheden
og strømadapteren er placeret i bunden af babyenheden,
forældreenheden og strømadapteren.

Overensstemmelseserklæring

Philips Electronics Hong Kong Limited erklærer hermed, at dette produkt
overholder alle væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i
direktivet 2014/53/EF. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen
(DoC) findes online på www.philips.com/support.
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Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring
Babyenhed

Sæt strømadapteren i babyenheden og stikkontakten.

Forældreenhed
Forældreenheden kører på et indbygget, genopladeligt litiumionbatteri.
Følg nedenstående trin for at oplade forældreenheden:

Slut strømadapteren til forældreenheden og stikkontakten.

Batteristatusindikatoren blinker orange for at indikere, at apparatet
oplades.
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Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteristatusindikatoren konstant
hvidt.

eco
Hvis du oplader forældreenheden i 3 timer, kan den bruges trådløst i ca.
12 timer i ECO-tilstand.
Hvis forældreenheden er tændt under opladningen, tager det ca. dobbelt
så lang tid.

3 hr = 12 hr
Når det genopladelige batteri i forældreenheden er næsten tomt, blinker
batteristatusindikatoren orange, og advarslen om lavt batteriniveau lyder.
Hvis forældreenhedens batteri er tomt, og den ikke er tilsluttet lysnettet,
slukkes forældreenheden, og forbindelsen til babyenheden afbrydes.
Bemærk: Tag kun det indbyggede, genopladelige batteri ud, når
du kasserer apparatet. Det anbefales, at batteriet kun fjernes af
autoriserede fagfolk.
Bemærk: Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan du blive
vækket af alarmen for lavt batteriniveau på forældreenheden.
Bemærk: Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når
forældreenheden er slukket.
Tip: Hvis du vil spare på batteriet, skal du slukke for forældreenheden,
når den ikke er i brug.
Tip: Hold forældreenheden tilsluttet lysnettet om natten.
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Brug af babyalarmen
Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed

1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 1,5 sekund for at tænde for
babyenheden.
1.5s

2 Når babyenheden er tændt, lyser indikatoren orange for opstart.

3 Babyenheden er klar til brug, når indikatoren lyser grønt. Du kan nu
slutte den til forældreenheden.

>2

/
.5m

8.2

ft

4 Sørg for, at forældreenheden og babyenheden er placeret mindst
2,5 m fra hinanden for at undgå akustisk tilbagekobling.
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1.5s

5 Tryk på til/fra-knappen i 1,5 sekund for at tænde for forældreenheden.
Philips Avent Baby Monitor

Skærmen tændes, Philips' skjold vises på skærmen, og link-indikatoren
lyser rødt. Forældreenheden begynder at søge efter babyenheden.
Philips Avent Baby Monitor

Video

Video

Når forældreenheden og babyenheden er forbundet, lyser linkindikatoren hvidt på forældreenheden, og der vises en eller flere
signalstyrkebjælker på skærmen.

20.3 oC

--.- oC

?

Bemærk: Det tager mindst 15 sekunder at oprette forbindelse mellem
forældreenheden og babyenheden.
Kontroller, at babyenheden er tændt. Når babyenheden er slukket,
viser skærmen på forældreenheden billedet, der angiver, at den er
uden for rækkevidde.
Hvis der ikke er oprettet forbindelse, skifter link-indikatoren til rød,
forældreenhedens alarm lyder hvert 20. sekund, og billedet, der
angiver, at den er uden for rækkevidde, vises på skærmen.
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App

Philips Avent
Baby Monitor+

Create new account
Log in

Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:
- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og
Wi-FI-forstærkeren har samme SSID (netværksnavn), og at du bruger
den samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
- Du har adgangskoden til Wi-Fi-netværket ved hånden. Slut altid
babyalarmen til et sikkert netværk (se kapitlet om sikkerhed og
beskyttelse af personlige oplysninger).
1 Sørg for, at din smartenhed kører på iOS 11 eller nyere eller på Android
5 eller nyere. Download appen Philips Avent Baby Monitor+ fra
App Store eller Google Play. Brug nøgleordene "Philips Avent Baby
Monitor+" til at søge efter appen.
2 Start programmet.
Tip: Du får de bedste resultater, hvis du slutter din smartenhed til
internettet via Wi-Fi. Derefter bruger den automatisk Wi-Fi-netværket
til at oprette forbindelse til din babyalarm. Når der ikke er nogen
Wi-Fi-forbindelse til internettet, skifter din smartenhed til en 3G- eller
4G-mobildataforbindelse. Brug af denne dataforbindelse kan medføre
ekstra gebyrer fra din udbyder, afhængigt af dit abonnement.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.
a Sørg for at bruge en fungerende e-mailadresse, som du altid kan
kontaktes på.
b Brug en stærk adgangskode (se kapitlet om sikkerhed og
beskyttelse af personlige oplysninger).
c Når du modtager bekræftelses-e-mailen, skal du følge
anvisningerne i e-mailen for at fortsætte med at oprette din konto.
4 Følg anvisningerne i appen for at konfigurere din babyalarm.
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Kontostyring

Der er forskellige adgangsrettigheder for administratorbrugeren
og gæstebrugerne. Du kan invitere familie eller venner til at være
gæstebrugere og give dem mulighed for at overvåge dit barn på deres
smartenheder.
Administratorbruger

Gæstebrugere

Overvågning

Video
Lyd
Baggrund
Temperatur

Video
Lyd
Baggrund
Temperatur

Alarmmeddelelse

Lydregistrering
Bevægelsesregistrering
Registrering af
temperaturinterval

NA

Beroligende
funktioner

Natlys, beroligende lyde, Natlys, beroligende
vuggeviser, svarfunktion lyde, vuggeviser,
Stemmeoptagelse
svarfunktion

Kontostyring

Invitation til
gæstebruger

NA

Bemærk: Der er kun én administratorkonto pr. babyalarm. Du må ikke
dele administratoroplysninger med andre uden for din nærmeste
husstand.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger
Netværkssikkerhed

Brug ikke appen på et ikke-sikret Wi-Fi-netværk. Vi anbefaler, at du
kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der er beskyttet med
WPA2 eller højere kryptering. Med appen kan du også bruge telefonens
datanetværk (ofte kaldet 3G eller 4G).
Wi-Fi-hotspots på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og på hoteller, er
praktiske, men de er ofte ikke sikre.
Vi anbefaler, at du kun bruger babyalarmen på et Wi-Fi-netværk, der
er beskyttet med WPA2 eller højere kryptering. Vi anbefaler, at du ikke
bruger babyalarmen på et netværk, der anvender WEP-kryptering.
Bemærk: Wi-Fi-netværk, der ikke kræver en adgangskode, er ikke sikre.
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Stærke adgangskoder

Adgangskoder er vigtige for at beskytte dit Wi-Fi-netværk og din konto
mod uautoriseret adgang. Jo stærkere din adgangskode er, jo bedre
beskyttet er dit Wi-Fi-netværk og din konto.
Reglerne for en stærk adgangskode er:
1 Har mindst 8 tegn.
2 Indeholder ikke dit navn, din babys navn, et andet rigtigt navn eller et
varemærke.
3 Indeholder ikke et komplet ord.
4 Adskiller sig væsentligt fra de adgangskoder, du har brugt før.
5 Indeholder tegn fra mindst to af følgende kategorier:
- Bogstaver, f.eks.: A, B, C eller a, b, c
- Tal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Symboler, f.eks.: _ . @ $

Personlig datasikkerhed

For at slette og derfor beskytte dine personoplysninger skal du nulstille
babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke på til/fra-knappen i
10 sekunder, mens babyenheden er tændt, før du bortskaffer enheden.
Hvis du ejer en brugt enhed, råder vi dig til at udføre følgende trin for at
nulstille din babyenhed til fabriksindstillingerne for at sikre enheden:
Tænd babyenheden.
Når LED'en har skiftet fra orange til grøn eller hvid, skal du trykke på til/
fra-knappen i mere end 10 sekunder, indtil LED'en blinker skiftevis grøn
og orange, og babyenheden nulstilles til fabriksindstillingerne.
Hvis du ikke udfører nulstillingen til fabriksindstillingerne, kan Philips
ikke holdes ansvarlig for enhedens ydeevne og funktionalitet, og dine
personlige oplysninger kan blive kompromitteret.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes
i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer
blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret
softwareopdateringer, som omfatter fejlrettelser og forbedringer af
ydeevnen eller nye produktfunktioner. Der kan blive leveret opdateringer
til babyenhedens og forældreenhedens firmware eller i mobilappen.
Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler
eller udstyr.
Philips vil levere de nødvendige opdateringer i en periode på mindst to år
efter levering af produktet.

Systemkompatibilitet

iOS-kompatibilitet: 11 eller højere
Android-kompatibilitet: 5 eller højere
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Placering af babyalarmen

Advarsel: Langt kabel. Kvælningsfare!

>

>2

/
.5m

.

/3

5m

.
1-1

8.2

ft
5-5

ft

1 For at opnå optimal lydregistrering skal du sørge for, at babyenheden
ikke er længere end 1,5 meter væk fra barnet. Sørg for, at
babyenheden er mindst 1 meter væk fra barnet på grund af risikoen
for kvælning.

2 Sørg for, at forældreenheden er mindst 2,5 meter væk fra
babyenheden for at undgå akustisk feedback.
Bemærk: Hvis du bruger en trådløs telefon, trådløs video, Wi-Finetværk, mikroovn eller Bluetooth-enhed på 2,4 GHz, og du oplever
interferens på enten forældreenheden eller babyenheden, skal du
flytte forældreenheden længere væk, indtil interferensen forsvinder.

3 Der er to måder at placere babyenheden på:
a Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.
b Monter babyenheden på væggen med skruer (medfølger ikke).
Tip: Vægmonteringsskabelonen (se kapitlet om vægmontering) til
montering af babyenheden på væggen findes i slutningen af denne
brugervejledning.
Tip: Anbring babyenheden højt for at få et godt overblik over barnets
seng eller kravlegård.

4 Babyenheden kan drejes for at sikre det bedste udsyn til din baby.
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Senderækkevidde

<50m/165ft

Rækkevidden er op til 50 meter indendørs og 400 meter udendørs.
Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer,
der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer forårsager så
meget interferens, at områdetabet er op til 100 %.

<400m/1312ft

Tørre materialer

Materialets tykkelse

Tab af rækkevidde

Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly) < 30 cm

0-10%

Mursten, krydsfiner

< 30 cm

5-35%

Armeret beton

< 30 cm

30-100%

Metalgitter eller -stænger

< 1 cm

90-100%

Metal- eller aluminiumsplader

< 1 cm

100%

Funktioner og indstillinger
Statusindikator
Orange

1 Konstant orange: Babyenheden er ved at starte op.

2 Blinker orange: Babyenheden er ved at opgradere sin firmware. Undgå
at slukke den under opgraderingen.
Bemærk: Babyenheden slukker muligvis kortvarigt under
firmwareopgraderingen.
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Grøn

Konstant grøn: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til
forældreenheden.

Hvid

Konstant hvid: Babyenheden er klar til at oprette forbindelse til
forældreenheden og appen.

Rød (kun opsætning)

1 Blinker rødt: Du har indtastet et forkert SSID-id eller en forkert
adgangskode.

2 Konstant rød: Babyenheden kunne ikke oprette forbindelse til
internettet.

Lilla

Konstant lilla: Videostreaming er aktiveret for en eller flere app-brugere.
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Lydstyrke
Du kan justere lydstyrken for forældreenhedens højttaler til det ønskede
niveau.

Video

20.3 oC

20.3 oC

Video

1 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at justere
lydstyrken.

2 Lydstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte
lydstyrkeniveau.
Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger
forældreenheden mere strøm.
Bemærk: Når lydstyrkebjælken er på minimum, er lyden slået fra.
Forældreenheden viser et ikon for lydløs på statuslinjen, og du vil kun
modtage alarmer og video fra forældreenheden.

Skærmlysstyrke
Du kan justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden til det ønskede
niveau.

Video

Video

20.3 oC

20.3 oC

1 Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at justere
lysstyrken på skærmen på forældreenheden.

2 Lysstyrkebjælken vises på skærmen for at angive det valgte
lysstyrkeniveau.
Bemærk: Forældreenheden bruger mere strøm med en højere
lysstyrke.
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Lys, som indikerer lydniveau
Forældreenheden overvåger kontinuerligt lydniveauet i babyens værelse.
Indikatorerne for lydniveau på forældreenheden angiver, om enheden
registrerer lyde i børneværelset.

Video

20.3 oC

Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

Video

20.3 oC

Når babyenheden opfanger en lyd, bliver en eller flere
lydniveauindikatorer på forældreenheden hvide. Antallet af indikatorer
afhænger af lydstyrken for den registrerede lyd.

Tilstande og følsomhed
Denne babyalarm har tre forskellige tilstande, så du kan vælge, hvordan
du vil overvåge dit barn: Video, Audio, Eco.
Babyenhedens følsomhedsniveau definerer, hvad du hører via
forældreenheden. Når niveauet er indstillet til højt, vil du høre mange
lyde, herunder svage baggrundslyde. Når følsomhedsniveauet er indstillet
lavt, vil du kun høre de højere lyde.

Mode

Mens babyalarmen er tændt, skal du trykke på tilstandsknappen øverst til
venstre på forældreenheden, trykke på den øverste eller nederste del af
kontrolknappen for at skifte mellem disse forskellige tilstande og derefter
trykke på bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede tilstand.
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Du kan vælge forskellige følsomhedsniveauer for forskellige tilstande ved
at trykke på den venstre eller højre del af kontrolknappen.

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

>

Audio
Eco
Privacy

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

Audio
Eco
Privacy

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

>

Audio
Eco
Privacy

>

Skærmen viser den valgte tilstand.
Den valgte tilstand vises også på statuslinjen.
Når enheden tændes, vil den tilstand, der sidst blev brugt, være aktiv.

Hvis din baby kun afgiver svage lyde, skal babyenhedens følsomhed
indstilles til et højt niveau på forældreenheden.
Jo højere lyde, din baby laver, jo lavere kan følsomheden indstilles på
forældreenheden.
Bemærk: I lyd- og videotilstand vil du hele tiden kunne høre lyde, når
følsomhedsniveauet er indstillet til det højeste. Ellers sættes lave lyde
til lydløs tilstand.
Tip: Følsomhedsniveauet kan justeres, så du altid hører dit barn uden
forstyrrelser fra andre lyde. Når der er meget baggrundsstøj, skal du
skrue ned for følsomheden, så du ikke kan høre disse lyde gennem
forældreenheden.
Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling.

Videotilstand

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio

<

>

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Video-tilstand.

Eco
Privacy
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20.3 oC

Video

Når Video-tilstand er aktiveret, er skærmen altid tændt.

20.3 oC

Video

Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have
kontinuerlig lyd på forældreenheden.

Lydtilstand

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio
Eco
Privacy

<

>

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til lydtilstand.
3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge lydtilstand.

Når lydtilstand er aktiveret, slukkes skærmen på forældreenheden
efter 3 sekunder.
Bemærk: Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

Bemærk: Den hvide link-indikator viser, at forældreenheden stadig er
tændt og har forbindelse til babyenheden.
Bemærk: Når følsomheden ikke er indstillet til det højeste niveau,
sættes de lave lyde til lydløs tilstand.
Bemærk: Indstil følsomhedsniveauet til det højeste for at have
kontinuerlig lyd på forældreenheden. Se kapitlet ”Tilstande og
følsomhed” for at få flere oplysninger.
Hvis din baby laver lyde, tændes indikatorerne for lydniveau, og de
lyde, der registreres af babyenheden, overføres til forældreenheden. Så
længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.
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Eco mode (Øko-modus)

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio
Eco

<

>

Privacy

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til Eco-tilstand.
3 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge Eco-tilstand.
Bemærk: Når displayet tændt, vil den valgte tilstand være synlig i
statuslinjen. Statuslinjen er ikke synlig, når skærmen er slukket.

Skærmen og indikatoren for lydniveau slukkes, når der ikke registreres
nogen lyd i 20 sekunder. Indikatoren for Eco-tilstand bliver hvid for at
angive, at forældreenheden stadig er tændt, og at Eco-tilstand er aktiv.

20.3 oC

Video

Når babyenheden registrerer lyd, tændes displayet og
lydniveauindikatoren på forældreenheden straks. Videoen og lydene
sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveau lyser hvidt.
Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.
Bemærk: Det mindste lydniveau, der kræves for at aktivere lyd og
display, er angivet af følsomhedsindstillingen.

Funktion til beskyttelse af personlige oplysninger

Tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger giver dig mulighed
for midlertidigt at deaktivere kameraets live-feed til appen. Du kan stadig
overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte tilstand.

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio
Eco
Privacy

Baby unit not accessible for Baby Monitor+ app

1 Tryk på tilstandsknappen øverst til venstre på forældreenheden.
2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at skifte til funktionen
for beskyttelse af personlige oplysninger.
3 Tryk på bekræftelsesknappen for at aktivere funktionen til beskyttelse
af personlige oplysninger.
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Når tilstanden for beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret,
kan du stadig overvåge din baby fra forældreenheden i den valgte
tilstand.
Bemærk: Når skærmen er tændt, vises indikatoren for funktionen til
beskyttelse af personlige oplysninger på statuslinjen. Statuslinjen er
ikke synlig, når skærmen er slukket.

20.3 oC

Video

Du kan ikke overvåge dit barn fra appen, når funktionen til beskyttelse
af personlige oplysninger er aktiveret.
Tip: Du modtager en pushmeddelelse fra appen, når funktionen til
beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret.

App

Natlampe
Du kan aktivere natlampefunktionen fra forældreenheden, babyenheden
eller appen.
Følg nedenstående instruktioner for at aktivere natlampefunktionen fra
forældreenheden:

1 Tryk på menuknappen nederst til højre på forældreenheden.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
Zoom

>

2 Vælg Natlampe, og tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til
indstillingsmulighederne.

Temperature alert
Connection
Settings
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3 Tryk på bekræftelsesknappen for at slå natlampefunktion til eller fra.

20.3 oC

Video

Nightlight
Switch on
Brightness

low
5 min

Timer

20.3 oC

Video

Nightlight

19:59

Switch oﬀ
Brightness
5 min

Timer

Skærmen viser et lysikon i statuslinjen, når natlampen er tændt.

Natlampe på babyenheden tændes.

20.3 oC

Video

Nightlight
Switch oﬀ
Brightness

<

Timer

low

>

5 min

20.3 oC

Video

Nightlight
Switch oﬀ
Brightness
Timer

high
<

20 min >

Du kan indstille lysstyrkeniveauet for natlampen fra forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge lav,
mellem eller høj.

Du kan indstille timeren for natlampen fra forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det
ønskede tidspunkt.
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Du kan også styre natlampen fra babyenheden.
1 Tryk på natlampeknappen på babyenheden for at aktivere funktionen.

Natlampen tændes.

2 Tryk på natlampeknappen igen for at slukke.

Beroligende lyde
Du kan aktivere funktionen til beroligende lyde enten fra
forældreenheden, babyenheden eller appen. Følg nedenstående
instruktioner for at aktivere den fra forældreenheden:

1 Tryk på knappen til beroligende lyde på forældreenheden for at åbne
menuen.
Bemærk: Hvis du trykker på knappen, mens menuen allerede er åben,
lukkes menuen.

- 24 -

20.3 oC

Video

Soothing sound
Play
>

Select sound
Volume

6/8

Timer

10 min

3 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle
gennem listen.
4 Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge eller fravælge en lyd, du
gerne vil afspille. Du kan også vælge alle vuggeviser for at afspille de
første 5 vuggeviser.

20.3 oC

Video

Soothing sound
All lullabies
Baa Baa Black Sheep
Brahms’ Lullaby
Golden Slumbers
Hush Little Baby

Video

Brahms’...

20.3 oC
Soothing sound

19:59

Stop
Select sound
Volume

6/8

Timer

10 min

o

Video

20.3 C
Soothing sound
Play
Select sound
<

Volume
Timer

5/8

>

10 min

o

Video

20.3 C
Soothing sound
Play
Select sound
Volume
Set timer

2 Tryk på den nederste del af kontrolknappen for at rulle ned til
menupunktet for valg af lyd, og tryk på bekræftelsesknappen for at
åbne listen over beroligende lyde.

5/8
< 20 min >

5 Naviger til afspilning, og tryk på bekræftelsesknappen for at starte
afspilningen af den valgte lyd.
Tryk på bekræftelsesknappen igen for at stoppe.
Statuslinjen på forældreenheden viser navnet på den lyd, der afspilles.
Tip: Tryk længe på knappen til beroligende lyde for at starte
afspilningen af den valgte lyd.

Du kan indstille lydstyrkeniveauet for lyden eller vuggevisen fra
forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge
lydniveauet.

Du kan indstille en timer, så den beroligende lyd stopper. Det kan du
gøre fra forældreenheden.
Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at vælge det
ønskede tidspunkt.
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Tryk på knappen til beroligende lyde på babyenheden for at aktivere
funktionen til beroligende lyde.

20 min

Den senest valgte lyd på forældreenheden begynder at spille
kontinuerligt alt efter den sidste timerindstilling.
Hvis du vil stoppe de beroligende lyde på babyenheden, skal du trykke
på knappen til beroligende lyde igen.

Svarfunktion
Du kan bruge svarfunktionsknappen på forældreenheden til at tale med
din baby.

1 Tryk på knappen til svarfunktion på forældreenheden.

2 Skærmen på forældreenheden viser ikonet for svarfunktion, der
angiver den aktive forbindelse. Tal tydeligt ind i mikrofonen på
forsiden af forældreenheden i en afstand på 15-30 cm.
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Babyen kan høre, at du taler i forældreenheden. Samtidig kan du høre
alle de lyde, din baby laver.

3 Tryk på svarfunktionsknappen igen for at slukke, når du er færdig med
at tale.

Menufunktioner
Alle funktioner, som beskrives i de følgende afsnit, kan betjenes via
forældreenhedens menu.

1 Tryk på menuknappen for at gå ind i menulisten.
Bemærk: Du forlader menuen ved at trykke på menuknappen igen.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert
Connection
Settings

>

2 Brug kontrolknappen til at navigere gennem menuen. Det valgte
menupunkt er fremhævet med lilla.
Bemærk: Hvis du allerede befinder dig i en af undermenuerne, og du
vil skifte mellem menufunktionerne, skal du trykke på menuknappen
igen for at navigere tilbage til hovedmenuen.
Bemærk: Hvis du er i menuen, men ikke trykker på en knap i
8 sekunder, afsluttes menuen, uden at der gemmes nogen ændrede
indstillinger.
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Zoom

1 Tryk på menuknappen for at gå ind i zoommenuen.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
>

Zoom
Temperature alert
Connection
Settings

Zoom

2 Tryk på bekræftelsesknappen for at justere videobilledet. Du kan
bruge den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolknappen til at
vælge, hvilken del af billedet der skal vises på forældreenheden.
3 Tryk på menuknappen for at gemme den nye indstilling og afslutte.
4 Hvis du vil zoome ud på billedet på forældreenheden, skal du gå til
zoommenuen og slå zoomfunktionen fra.
Tip: Tryk på bekræftelsesknappen, og hold den nede i to sekunder for
at få hurtig adgang til zoomfunktionen.

20.3 oC

Exit

2x

Temperaturalarm

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for
temperaturalarm.

20.3 oC

Video

Temperatursensoren gør det muligt at overvåge temperaturen i
børneværelset.
Bemærk: Den aktuelle temperatur i børneværelset vises statuslinjen på
forældreenheden.

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert

>

Connection
Settings

2 Temperaturalarmen kan slås til eller fra. Tryk på bekræftelsesknappen
for at slå den til eller fra.

20.3 oC

Video

Temperature alert
Switch On
High

20

Low

16

Unit

°C
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20.3 oC

Video

Temperature alert
Switch oﬀ
High

20

Low

16

Unit

°C

20.3 oC

Video

High temperature alert

Tilslutning

4 Tryk på den venstre del af kontrolknappen for at gemme den nye
indstilling og vende tilbage til hovedmenuen.
5 Forældreenheden viser denne advarsel, når den målte
temperatur kommer uden for området mellem minimum- og
maksimumværdierne.

Du kan vælge forskellige forbindelsesindstillinger med denne
menufunktion. Direct + via Wi-Fi-router-indstillingen hjælper med at
udvide den trådløse rækkevidde mellem kameraet og forældreenheden
ved at bruge din Wi-Fi-router som bro.

1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i forbindelsesmenuen.

20.3 oC

Video

3 For at ændre maksimum- og minimumtemperaturen for
temperaturalarmen skal du vælge de ønskede temperaturer i
temperaturmenuen.
Tip: Du kan ændre temperaturenheden fra C (Celsius) til F (Fahrenheit)
ved at vælge enhedsindstillingen.

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert
>

Connection
Settings

20.3 oC

Video

Connection
Direct only

2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen og
bekræftelsesknappen for at vælge den ønskede forbindelse.

Direct + via WLAN
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Indstillinger

Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til menuen for indstillinger.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert
Connection
>

Settings

20.3 oC

Video

Settings
Language

>

Firmware
Licenses
App download

3 Tryk på bekræftelsesknappen for at gemme den nye indstilling og
vende tilbage til hovedmenuen.

20.3 oC

Video

Du kan ændre sprogindstillingen for forældreenheden.
1 Tryk på bekræftelsesknappen for at få adgang til listen over sprog.
2 Tryk på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at rulle
gennem alle sprog, og tryk derefter på bekræftelsesknappen for at
vælge det ønskede sprog.

Select language
Čeština
Deutsch
English
Español
Français

20.3 oC

Video

Settings
Language
>

Firmware

Du kan kontrollere og opdatere firmwaren på forældreenheden.
1 Tryk på bekræftelsesknappen for at gå ind i firmwaremenuen.

Licenses
App download

Video

20.3 oC
Firmware
Baby unit �rmware version: X.X.X
Parent unit �rmware version: X.X.X
Your �rmware is up to date.

2 Skærmen viser den seneste firmwareversion for forældreenheden og
babyenheden.
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20.3 oC

Video

Firmware update
New �rmware is available for the parent unit.
Installation will start soon. It should take a
few minutes.

OK

Du kan kontrollere softwarelicensen for forældreenheden/babyalarmen.
1 Tryk på bekræftelsesknappen for at åbne licensfunktionen.

20.3 oC

Video

Bemærk: Når du ser, at der er en opdateringsmulighed, skal du
opdatere firmwaren for at opnå optimal produktydeevne.
Tip: Sørg for, at forældreenheden er sluttet til en stikkontakt med den
medfølgende adapter, og at den er placeret tæt på babyenheden, for
at fuldføre opdateringen.

Settings
Language
Firmware
>

Licenses
App download

Video

20.3 oC
Licenses
Written oﬀer, Acknowledgments
and License Text for any open
source software used in this product
----------------------------------========================
OPEN SOURCE SOFTWARE USED IN
THE BABY UNIT

2 Skærmen viser babyalarmens licensoplysninger.
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Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel: Forældre- og babyenheden samt strømadapterne
må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller
flydende rengøringsmidler.

1 Sluk for babyenheden, tag strømadapteren ud af babyenheden, og
tag strømadapteren ud af stikkontakten.

2 Rengør babyenheden med en tør klud.
Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens linse kan påvirke
kameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

3 Sluk for forældreenheden, og fjern strømadapteren fra
forældreenheden og stikkontakten.
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4 Rengør forældreenheden med en tør klud.

5 Tør adapterne med en tør klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid, skal du opbevare
forældreenheden, babyenheden og adapterne på et køligt og tørt sted.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på
www.philips.com/parts-and-accessories eller hos din Philipsforhandler. Du kan også kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se
folderen om internationale garantistandarder for kontaktoplysninger).

Genbrug

Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske
produkter og batterier.

Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre det nemt at
opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
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Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri
Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret
fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for,
at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt
afladet.
Bemærk: Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når
du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det
genopladelige batteri.

Bemærk: Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder,
produktet og batterierne er tørre.
Bemærk: For at undgå utilsigtet kortslutning af batterier efter
afmontering må batteriterminalerne ikke komme i kontakt med
metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke
pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg
batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Fremgangsmåde:
1 Brug en mønt til at låse åbningerne i batterirummet på bagsiden af
forældreenheden op.
2 Fjern de 2 gummifødder i bunden af forældreenheden.
3 Fjern de 2 skruer, der nu er synlige i bunden af forældreenheden.
4 Træk batterirummet ud af forældreenheden.
5 Tag batteriet ud.
Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit
land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du
bortskaffer produktet.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, kan du gå til
www.philips.com/support eller læse folderen om internationale
garantistandarder.

Generelle oplysninger

Genopladeligt litiumionbatteri (2600 mAh)
Wi-Fi-frekvensbånd: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: <=20 dBm e.i.r.p
Forsyningsenhed:
Model: ASSA105x-050100
Input: 	100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Output: 5,0 V
1,0 A, 5,0 W
x = E (EU-stik)/x = B (UK-stik)
x = C (AU-stik)/x = F (KR-stik)
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: >=73,62 %
Effektforbrug under standby (W): <0,1 W
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Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan
opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af
nedenstående oplysninger, kan du gå til www.philips.com/support for
at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale
Philips Kundecenter.

SÅDAN BRUGES/FORBINDES ENHEDERNE
Problem

Løsning

Hvorfor oplader
forældreenheden ikke,
når jeg har sat den i
stikkontakten?

Der er muligvis en batterifejl.
Kontroller batteristatusindikatoren på forældreenheden. Hvis den lyser
rødt, skal du kontakte dit lokale kundecenter.

Jeg kan ikke downloade
Kontroller, om nogen af følgende faktorer forhindrer problemfri
og installere appen. Hvad download.
skal jeg gøre?
Er dit Wi-Fi-signal stabilt og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS
11 eller nyere eller på Android 5 eller nyere? Har du nok plads tilbage
på din smartenhed til at installere appen? Har du indtastet den korrekte
adgangskode til App Store eller Google Play?
Hvorfor kan jeg ikke
oprette forbindelse
mellem forældreenheden
og babyenheden?
Hvorfor falder
forbindelsen ud, fra tid
til anden? Hvorfor er der
lydafbrydelser?

Babyenheden og forældreenheden er sandsynligvis tæt på de ydre
grænser for rækkevidden, eller der er interferens fra andre trådløse
2,4 GHz-enheder. Prøv et andet sted, reducer afstanden mellem
enhederne, eller sluk for andre trådløse 2,4 GHz enheder (bærbare
computere, mobiltelefoner, mikrobølgeovne osv.). Det kan tage op til
15 sekunder at genetablere forbindelsen mellem enhederne.

Hvordan nulstiller
jeg babyenheden til
fabriksindstillingerne?

Du kan nulstille babyenheden til fabriksindstillingerne ved at trykke
på til/fra-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Babyenheden
genstarter, og indikatorlampen blinker grønt og orange. Nulstillingen
er fuldført, når indikatoren lyser konstant grønt. Alle indstillingerne
fjernes efter nulstillingen, herunder den forbundne Wi-Fi-routers
SSID'er og adgangskoder og de forbundne appbrugere. Du kan nulstille
babyenheden til fabriksindstillingerne, hvis du holder op med at bruge
produktet og ønsker at videregive det til en ny bruger.

Måske har du mere end ét sæt babyalarm, eller baby- og
forældreenheden er for tæt på hinanden. Hold dem mindst 1,5 meter
væk fra hinanden for at undgå interferens.

ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN
Problem

Løsning

Hvad betyder farven på
batteristatusindikatoren?

Når forældreenheden er tilsluttet lysnettet, er farven på
batteristatusindikatoren:
* Konstant hvid: Batteriet er fuldt opladet.
* Konstant orange: Batteriet oplades.
* Konstant rød: Batterifejl. Kontakt dit lokale kundeservicecenter.
Når forældreenheden ikke er tilsluttet lysnettet, vil farven på
batteristatusindikatoren:
* Blinker orange: Batteriet er næsten tomt (mindre end 10 % strøm
tilbage). Oplad batteriet.
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ANGIVELSER PÅ FORÆLDREENHEDEN
Problem

Løsning

Hvorfor kan
opladningstiden på
forældreenheden være
mere end 3 timer?

Forældreenheden er måske tændt under opladningen. Når
skærmen på forældreenheden er tændt konstant, tager opladning
af forældreenheden længere tid. Sluk for forældreenheden under
opladning for at reducere opladningstiden.
Måske har temperaturen overskredet den opladningstolerance,
der potentielt kan afbryde opladningskredsløbet som en
sikkerhedsmekanisme. Flyt opladestationen væk fra varmekilder som
f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme, for at genoptage opladningen.
Måske bruger du ikke den rigtige strømadapter. Hvis du ser ikonet til
venstre, betyder det, at der er registreret en forkert strømadapter. Benyt
altid den medfølgende adapter for at opnå den optimale ydeevne.

Hvordan kan
jeg genstarte
forældreenheden?

Du kan genstarte forældreenheden ved at trykke på til/fra-knappen og
holde den nede i 10 sekunder. Forældreenheden genstartes. Specifikke
brugeroplysninger, der er gemt i hukommelsen på forældreenheden,
f.eks. brugertilstand, lysstyrkeindstillinger, lydstyrke, valg af vuggevise,
zoomvalg, går ikke tabt.

STØJ/LYD
Problem

Løsning

Hvorfor afgiver appen,
forældreenheden og/
eller babyenheden en
skinger lyd?

Måske er appen, forældreenheden og babyenheden for tæt på hinanden.
Sørg for, at de er mindst 2,5 meter væk fra hinanden. Lydstyrken på
forældreenheden eller appen kan være indstillet for højt. Skru ned for
lydstyrken på forældreenheden eller appen.

Hvorfor hører jeg ingen
Måske er forældreenheden slået fra. Slå lyden fra ved at trykke på den
lyde? Hvorfor kan jeg ikke øverste del af kontrolknappen og justere lydstyrken.
høre mit barn græde?
Måske har du sat appen på lydløs. Slå lyden til ved at trykke på ikonet for
lydløs på videoskærmen.
Følsomheden er indstillet for lavt. Angiv følsomheden i forældreenhedens
menu eller appen til et højere niveau.
Babyenheden er muligvis for langt væk fra din baby. Sørg for, at
babyenheden ikke er længere end 1,5 meter fra babyen for at opnå
optimal registrering af lyde. Tættere end 1 meter øger risikoen for
kvælning.
Hvorfor reagerer appen/
forældreenheden for
hurtigt på andre lyde end
dem, min baby laver?

Følsomhedsniveauet kan være indstillet for højt. Når din baby laver
svage lyde, skal følsomheden være højere. Men jo mere støj, der er på
børneværelset, jo lavere kan følsomhedsniveauet indstilles til. Du kan
ændre babyalarmens følsomhed i forældreenhedens menu.
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DRIFTSTID/DÆKNINGSOMRÅDE
Problem

Løsning

Hvorfor kan min
babyalarm dække
meget mindre afstand
end angivet i denne
brugervejledning?

Den angivne funktionsrækkevidde mellem forældre- og babyenheden
er op til 400 meter, og den gælder kun udendørs i fri luft og i lige
linje. Afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer kan
rækkevidden være mindre (se tabellen i kapitlet "Dækningsområde").
Inde i dit hus er rækkevidden op til 50 meter, hvilket også er begrænset
af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem forældreenheden og
babyenheden.

VIDEO-SKÆRM
Problem

Løsning

Hvorfor opstår
der interferens i
forældreenheden?
Hvorfor flimrer
videoskærmen på
forældreenheden?
Hvorfor afgiver
forældreenheden en
summende lyd?

Der kan opstå interferens, når forældreenheden er uden for
babyenhedens rækkevidde. Hvis der er for mange vægge eller lofter
mellem forældreenheden og babyenheden. Eller når andre trådløse
2,4 GHz-enheder er tændt (f.eks. mikrobølgeovn, Wi-Fi-router).
Placer forældreenheden et andet sted, tættere på babyenheden, eller
sluk for andre trådløse enheder.

Hvorfor er billedet på
Måske er babyenhedens objektiv snavset. Tør objektivet med en tør klud.
videoskærmen ikke klart?
Videoopløsningen justeres automatisk, når forældreenheden bevæges
for langt væk fra babyenheden. Flyt forældreenheden tættere på
babyenheden.
Hvorfor får jeg sort/
hvid-billeder i stedet for
farvebilleder?

Babyalarmen er skiftet til nattesyn, fordi det rum, hvor babyalarmen er
placeret, er mørkt.
Hvis der er tilstrækkeligt lys i rummet, kan det skyldes, at lyssensoren på
babyalarmen er tildækket eller snavset. Sørg for, at denne sensor er fuldt
eksponeret for lyset i rummet.

Jeg mister ofte
forbindelsen til appen.
Hvad er der galt?

Kontroller, om statusindikatoren lyser grønt. Kontroller, om Wi-Fi-signalet
i det rum, hvor babyalarmen er placeret, er kraftigt og stabilt nok. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du bruge en Wi-Fi-forstærker for at få et stærkt
og stabilt signal. Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at
routeren og Wi-Fi-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den
samme adgangskode til routeren og forstærkeren.
Hvis statusindikatoren på forsiden af babyalarmen lyser konstant
hvidt, og du bliver ved med at miste forbindelsen, kan der være et
problem med internetforbindelsen til routeren, smartenheden eller
babyalarmen. Kontroller Wi-Fi-signalet på din smartenhed eller 3G- eller
4G-hastigheden ved at prøve at se en film, f.eks. på YouTube. Eller nulstil
din Wi-Fi-router.
Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige
oplysninger. Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den er
grøn, er funktionen til beskyttelse af personlige oplysninger aktiveret.
Deaktiver den, når du har brug for at tjekke apps igennem.
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APP/KONFIGURATION
Problem

Løsning

Jeg kan ikke konfigurere
babyalarmen. Jeg ender
på skærmbilledet med
forbindelsesfejl hver
gang. Hvad er der galt?

Sørg for, at din smartenhed bruger det samme Wi-Fi-netværk, som du vil
slutte babyalarmen til.
Kontroller statusindikatoren på babyenheden. Hvis den blinker rødt, er
den indtastede Wi-Fi-adgangskode forkert. Genstart konfigurationen.
Indtast Wi-Fi-adgangskoden igen, og sørg for, at adgangskoden er
korrekt.
Måske indeholder routerens SSID (netværksnavnet) eller adgangskoden
særlige symboler. Hvis det er tilfældet, skal du ændre navnet på routerens
SSID eller adgangskoden i overensstemmelse hermed.
Hvis statusindikatoren lyser konstant rødt, mens du forsøger at oprette
forbindelse, er babyalarmen forbundet til routeren uden at oprette
forbindelse til internettet. Kontroller derefter, om du har adgang
til 2,4 GHz Wi-Fi ved at prøve at få adgang til andre apps som f.eks.
YouTube, Facebook osv. Hvis andre apps ikke svarer, skal du kontrollere,
om du har internetadgang. Hvis der er internetadgang, kan serveren
være midlertidigt utilgængelig. Prøv at konfigurere den igen senere.
Måske har du forsøgt at slutte babyalarmen til et 5 GHz netværk.
Kontroller, at du har valgt et SSID for et netværk, der understøtter
2,4 GHz.

Jeg har problemer med
at få min babyalarm til at
læse Wi-Fi QR-koden på
min smartenhed. Hvad
skal jeg gøre?

Sørg for at holde QR-koden ca. 5-15 cm fra babyenhedens objektiv. Prøv at
flytte smartenheden lidt op, ned, til venstre eller til højre for at sikre, at QRkoden er direkte foran babyalarmens objektiv. Du kan også prøve at flytte
smartenheden tættere på eller længere væk fra babyalarmens objektiv, så
det kan fokusere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet, men
undgå for kraftigt lys. Når babyalarmen har læst QR-koden, hører du en
bekræftelseslyd, og babyenhedens statusindikator lyser hvidt.
Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra babyalarmens objektiv.
Fjern folien.
Måske dækker en del af din hånd QR-koden. Hold enheden. så din hånd
ikke dækker QR-koden.

Jeg kan ikke se min baby.
Hvad er der galt?

Kontroller, om Wi-Fi-signalet er stærkt nok i det rum, hvor babyalarmen
er placeret.
Wi-Fi-statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant
hvidt.
Måske er der allerede tre personer, der holder øje med dit barn. Appen
giver kun tre personer mulighed for at se på samme tid. Hvis du har
administratorrettigheder, kan du fjerne adgangen for en af gæsterne for
selv at kunne se babyen.
Måske har du aktiveret funktionen til beskyttelse af personlige
oplysninger, som midlertidigt vil afbryde forbindelsen mellem
babyenheden og Wi-Fi-routeren. Funktionen til beskyttelse af personlige
oplysninger kan slås fra på forældreenheden. (Se kapitlet om funktion til
beskyttelse af personlige oplysninger)
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APP/KONFIGURATION
Problem

Løsning

Hvorfor giver appen
mig ikke besked om, at
babyen græder?

Kontroller, om babyalarmen er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
Statusindikatoren på forsiden af babyalarmen skal lyse konstant hvidt.
Lydstyrkeniveauet for meddelelser kan være indstillet for højt. I så
fald vil appen kun give dig besked, når barnet laver masser af lyd. Åbn
appindstillingen for at sænke grænseværdien for lyd og sikre, at du får
besked tidligere.
Måske har du slået lyden fra på din smartenhed. Tænd for lyden.
Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i appens
indstillinger.
Kontroller, at du har aktiveret meddelelsesfunktionen i din smartenheds
indstillinger.
Kontroller, om du har visningsrettigheder som gæst.
Meddelelsesfunktionen er deaktiveret for gæstebrugere.

Hvorfor kan min
partner og jeg ikke
oprette forbindelse til
babyalarmen på samme
tid?

Hvis du vil dele den samme adgang som din partner, kan du overveje at
dele den samme administratorkonto for at logge på appen. Opsætning
af appen på en anden enhed med en anden loginkonto vil automatisk
afbryde forbindelsen for den tidligere forbundne bruger.
Hvis du ikke ønsker, at din partner skal have fuld adgang, skal du
invitere din partner til at logge på som gæstebruger. Gæstebrugeres
adgangsrettigheder har begrænsninger. Se kapitlet om kontostyring for
at få flere oplysninger.

Hvorfor kan jeg ikke
Måske taler din partner med babyen via forældreenheden.
tale med babyenheden,
Forældreenheden har højere prioritet ved brug af svarfunktionen.
når jeg har trykket på
svarfunktionsknappen fra
appen?
Hvordan kan jeg være
gæstebruger?

Hvis du vil være gæstebruger, skal du tilmelde dig en Philips Avent
Connected Baby Monitor-konto, før du kan se livestreaming af video.
Opret kontoen som beskrevet i appen, og giv administratoren besked
om, at du er klar til invitationen.

Jeg er allerede
Måske har administratoren midlertidigt slået tilstanden for beskyttelse af
gæstebruger. Hvorfor kan personlige oplysninger til. Du burde have modtaget en meddelelse om
jeg ikke se noget, når jeg dette.
åbner appen?
Babyalarmen kan være offline. Hvis du fremover vil modtage
en meddelelse, når babyalarmen går offline, skal du aktivere
appmeddelelser fra appens indstillingsmenu.
Skal jeg holde appen
åben for at overvåge min
baby?

Nej, appen kan foretage overvågning i baggrunden, mens du laver andre
ting. Slå baggrundsovervågning til fra appens indstillingsmenu. Du vil
derefter modtage meddelelser på skærmen, når din baby laver lyde.
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APP/KONFIGURATION
Problem

Løsning

Kan jeg bruge flere
babyalarmer i samme
app?

Du kan oprette forbindelse til flere babyalarmer til appen, men du
kan kun se videoen fra én babyalarm ad gangen. Du vil modtage
meddelelser fra de andre babyalarmer, der er forbundet. Hvis du
modtager en meddelelse og trykker på den, fører appen dig direkte til
den pågældende babyalarm. Du kan også vælge den babyalarm, du vil
have vist, på listen.

Er babyalarmen
sikret mod hackere?

Vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre hacking ved at udsende hyppige
sikkerhedsopdateringer. Sørg for altid at bruge den nyeste appsoftware
og firmware til babyalarmen. Hvis du mister din smartenhed, skal du
nulstille babyalarmen til fabriksindstillingerne for at fjerne eventuelle
forbindelser til den. Du kan også logge på appen fra en anden
smartenhed og slette din konto. Hvis du er den eneste administrator,
afbrydes forbindelsen mellem alle gæstebrugere og babyalarmen også.

Jeg har mistet min
smartphone. Hvordan kan
jeg forhindre fremmede i
at se min baby?

Log på appen fra en anden smartenhed, og slet din konto. Hvis du
er den eneste administrator, vil dette afbryde forbindelsen mellem
alle gæstebrugere af appen og babyalarmen. Du kan også nulstille
babyalarmen til fabriksindstillingerne for at deaktivere alle forbindelser
til den enhed, du har mistet. Tryk på til/fra-knappen på babyenheden, og
hold den nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.

Får jeg besked om
opgraderinger
af appen eller
babyalarmsoftwaren?

Ja, du vil modtage en meddelelse på din smartenhed om at opgradere
via App Store eller Google Play. Dette vil ske med jævne mellemrum.
Meddelelser om opgradering af babyalarmens firmware vises i appen
sammen med instruktioner om, hvordan du opgraderer.

Min telefon eller tablet
bliver varm, når jeg
bruger appen. Er det
normalt?

Din enhed bliver muligvis varm, fordi den skal bruge strøm for at levere
video i høj kvalitet. Det skader ikke din enhed. Din enhed varmes ikke op,
når du kører appen i baggrunden.
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Vægmontering

Udskrivningsvejledning:
Udskriv denne side i skala 100 %, og brug skabelonen til at markere
placeringen af hullerne til skruerne på væggen.
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