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Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philips Aventi
pakutava tootetoe täies ulatuse kasutamiseks registreerige oma toode
veebilehel www.philips.com/welcome.
Hoidke Philips Aventi ühendatud beebimonitori abil oma beebil turvaliselt
ja kõikjal silm peal. Meie turvaline ühildatav süsteem aitab teil teie
pisikesel kodus kõikjal silma peal hoida. Rakendusega Baby Monitor+
saate beebit kontrollida ka siis, kui peate ise eemal olema.

Üldine kirjeldus

1 Keskseade
2 Side märgutuli
3 ECO-režiimi märgutuli
4 Helitugevuse tuled
5 Patarei laetuse märgutuli
6 Ekraan
7 Kinnitamisnupp
8 Mikrofon
9 Menüünupp
10 Juhtnupp (menüüs liikumine/helitugevus/heledus)
11 Tagasi rääkimise nupp
12 Rahustavate helide nupp
13 Toitenupp
14 Klapitav antenn
15 Režiiminupp
16 Toiteadapteri pesa
17 Kõlar
18 Akupesa
19 Beebiseade
20 Mikrofon
21 Kaamera
22 Öötuli
23 Öötule nupp
24 Rahustavate helide nupp
25 Toitenupp
26 Olekutuli
27 Ümbritseva valgustugevuse sensor
28 Infrapunavalgus
29 Seinakinnituse augud
30 Antenn
31 Toiteadapteri pesa
32 Kõlar
33 Temperatuuriandur
34 Toiteadapter (2 x)
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Tähtis ohutusalane teave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see
edaspidiseks alles.

TÄHTIS
Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja
korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.
Ärge jätke last üksinda koju. Alati tagage see, et keegi vaatab lapse järele
ja hoolitseb tema vajaduste eest.

Vastutusest loobumine

Pidage meeles, et kasutate seda beebimonitori oma vastutusel.
Koninklijke Philips N.V. ja selle filiaalid ei vastuta beebimonitori teiepoolse
kasutuse eest ning seega ei võta endale beebimonitori kasutamisega
seoses mingit vastutust.

Oht!

-

-

Hoiatus!

-

-

-

Ärge kastke beebimonitori vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge
asetage seadet kohta, kus vesi või muu vedelik võib sellele peale
tilkuda või pritsida. Ärge kasutage beebimonitori mitte kunagi
märgades kohtades või vee ääres.
Ärge kunagi asetage midagi beebimonitori peale ega katke seda kinni.
Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Seadme paigaldamisel järgige
tootja juhiseid.

Pikk juhe. Lämbumisoht!
Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et adapterile märgitud pinge
vastaks vooluvõrgu pingele.
Ärge modifitseerige või lõigake adapteri või juhtme ühtegi osa, sest
see võib tekitada ohtliku olukorra.
Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
Kui adapter on kahjustunud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada
originaalosaga sama tüüpi adapteri vastu.
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning
füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad
kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud
juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud
ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi neid ilma
järelevalveta puhastada ega hooldada.
Vältige elektrijuhtme peale astumist ja selle pigistamist, eriti pistikute
juurest ning seadme juhtme väljumiskohast.
Veenduge, et asetaksite beebimonitori nii, et selle toitejuhe ei
tõkestaks ukseava ega vahekäiku. Kui asetate beebimonitori lauale
või madalale kapile, ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või kapi
serva. Veenduge, et juhe ei põhjustaks põrandal komistamisohtu.
Hoidke pakkekomponendid (plastkotid, kartongist kaitseraam
jne) lastele kättesaamatuna, sest need ei ole mänguasjad.
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Aku ohutusjuhised

-

Elektrilöögiohu vältimiseks ärge avage ei beebiseadme ega
keskseadme korpust.

-

Kasutage toodet üksnes ettenähtud eesmärgil. Enne toote, selle akude
ja tarvikute kasutamist lugege see teave tähelepanelikult läbi ja hoidke
see edaspidiseks alles. Valesti kasutamisega võib kaasneda oht või
tõsine kehavigastus. Tarnitud tarvikud võivad tootest sõltuvalt erineda.
Kasutage üksnes Philipsi originaaltarvikuid ja -kulutarvikuid. Kasutage
üksnes eemaldatavat ASSA105x-050100 (x = B, C, E, or F) seeria
toiteallikat.
Laadige, kasutage ja hoidke seadet temperatuuril 0–40 °C.
Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske
neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga.
Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna,
muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega,
lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust
Philipsiga.
Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidi
peale.
Et vältida aku kuumenemist või toksiliste või ohtlike ainete
vabastamist, ärge avage, muutke, läbistage, kahjustage ega
demonteerige toodet või akut. Ärge akusid üle laadige, lühistage ega
laadige vale polaarsusega.
Kui aku on kahjustada saanud ja lekib, vältige ainete kokkupuudet
naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata
rohke veega ja pöörduge arsti poole.

-

-

-

Ettevaatust!

-

Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, näiteks radiaatorite,
õhurestide, ahjude või muude kuumenevate seadmete (sh võimendite)
lähedusse.
Veenduge, et teie käed oleksid adapterite, pistikute ja toitejuhtme
katsumise ajal kuivad.
Kruvide katteribad / kummipadjad võivad seadme küljest lahti tulla.
Kontrollige neid regulaarselt.
Beebiseadme, keskseadme ja toiteadapteri kõik vajalikud märgised
asuvad nende all.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Philips Electronics Hong Kong Limited, et see
toode vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teistele asjakohastele
sätetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on kättesaadav
veebiaadressil www.philips.com/support.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega
käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
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Kasutamiseks valmistumine
Beebiseade

Ühendage toiteadapter beebiseadme ja seinakontaktiga.

Keskseade
Keskseade töötab sisseehitatud laetava liitium-ioonakuga.
Keskseadme laadimiseks toimige järgmiselt.

Ühendage toiteadapter keskseadme ja seinakontaktiga.

Seadme laadimise tähistamiseks süttib aku olekutuli oranžilt.

Kui aku on täis laetud, jääb aku olekutuli valgelt põlema.
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eco
Kui olete keskseadet kolm tundi laadinud, saab seda režiimis Eco
juhtmevabalt kuni 12 tundi kasutada.
Kui keskseade on laadimise ajal sisse lülitatud, kulub laadimisele ligikaudu
kaks korda rohkem aega.

3 hr = 12 hr
Kui keskseadme laetav aku on peaaegu tühi, vilgub aku olekutuli oranžilt
ja kostab aku madala laetustaseme hoiatus.
Kui keskseadme aku on tühi ja seade pole vooluvõrku ühendatud, lülitub
keskseade välja ja ühendus beebimonitoriga katkeb.
Märkus. Eemaldage sisseehitatud laetav aku ainult siis, kui seadme
kasutuselt kõrvaldate. Aku on soovitatav eemaldada ainult volitatud
isikul.
Märkus. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib keskseadme aku
tühjenemise hoiatusheli teid üles äratada.
Märkus. Aku tühjeneb väga aeglaselt ja järk-järgult isegi siis, kui
keskseade on välja lülitatud.
Nõuanne. Aku säästmiseks lülitage keskseade välja, kui seda ei
kasutata.
Nõuanne. Hoidke keskseade öösel elektrivõrku ühendatuna.

Beebimonitori kasutamine
Vanemaseadme ja beebiseadme sidumine

1 Beebiseadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 1,5 sekundit all.
1.5s

2 Kui beebiseade on sisse lülitatud, süttib märgutuli alglaadimise
märkimiseks oranžilt.
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3 Beebiseade on kasutamiseks valmis, kui märgutuli muutub roheliseks;
saate selle nüüd keskseadmega ühendada.

>2

/
.5m

8.2

ft

4 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade ja beebiseade
oleksid üksteisest vähemalt 2,5 m kaugusel.

1.5s

5 Keskseadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 1,5 sekundit.
Philips Avent Baby Monitor

Ekraan lülitub sisse ja seal kuvatakse Philipsi logo ning side märgutuli
süttib punaselt. Keskseade hakkab beebiseadet otsima.
Philips Avent Baby Monitor

Video

20.3 oC

Kui ühendus keskseadme ja beebiseadme vahel on loodud, lülitub
keskseadme side märgutuli valgeks ning ekraanil kuvatakse vähemalt
üks signaalitugevuse tulp.
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Video

--.- oC

?

Rakendus

Philips Avent
Baby Monitor+

Create new account
Log in

Märkus. Keskseadme ja beebiseadme vahelise ühenduse loomine
võtab aega umbes 15 sekundit.
Veenduge, et beebiseade oleks sisse lülitatud. Kui beebiseade on välja
lülitatud, kuvatakse keskseadme ekraanil levist väljas olekut märkiv
kujutis.
Kui ühendust ei ole loodud, muutub side märgutuli punaseks,
keskseade esitab iga 20 sekundi järel hoiatuse ning ekraanil kuvatakse
levist väljas olekut märkiv kujutis.

Enne seadistamise alustamist veenduge, et:
- teil oleks juurdepääs traadita Internetile (2,4 GHz Wi-Fi);
- oleksite hea Wi-Fi-signaali saamiseks Wi-Fi-ruuterile piisavalt lähedal;
- kui kasutate Wi-Fi-repiiterit, veenduge, et teie ruuteril ja Wi-Fi-repiiteril
oleks sama SSID (võrgunimi) ja kasutaksite ruuteril ja repiiteril sama
parooli;
- teil on Wi-Fi -võrgu parool käepärast. Ühendage beebimonitor alati
turvalise võrguga (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).
1 Kontrollige, kas teie nutiseade kasutab operatsioonisüsteemi iOS
11 või uuemat või Android 5 või uuemat. Laadige App Store’ist või
Google Playst alla rakendus Philips Avent Baby Monitor+. Rakenduse
otsimiseks kasutage otsingusõnu „Philips Avent Baby Monitor+“.
2 Käivitage rakendus.
Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks ühendage oma nutiseade
internetti Wi-Fi kaudu. Seejärel kasutab see automaatselt WiFi võrku, et beebimonitoriga ühendus luua. Kui Wi-Fi-ühendus
Internetiga puudub, lülitub teie nutiseade automaatselt 3G või 4G
mobiilandmeside ühendusele. Selle andmeühenduse kasutamine võib
sõltuvalt teie tellimusest tuua kaasa lisatasusid teie teenusepakkujalt.
3 Konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
a Veenduge, et kasutaksite töötavat e-posti aadressi, mille kaudu
olete alati kättesaadav.
b Kasutage tugevat parooli (vt peatükki „Turvalisus ja privaatsus“).
c Kui teile saadetakse kinnituse e-kiri, järgige konto loomiseks e-kirjas
toodud juhiseid.
4 Beebimonitori seadistamiseks järgige rakenduses toodud juhiseid.
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Konto haldamine

Administraatori ja külaliskasutaja õigused on erinevad. Võite kutsuda
sugulasi või sõpru külaliskasutajaks ja lubada neil teie beebit oma
nutiseadmetega jälgida.
Administraator

Külaliskasutajad

Jälgimine

Video
Heli
Taust
Temperatuur

Video
Heli
Taust
Temperatuur

Hoiatused

Heli tuvastamine
Liikumise tuvastamine
Temperatuurivahemiku
tuvastamine

Ei kohaldata

Rahustavad
omadused

Öötuli, rahustavad helid,
hällilaulud, otse vastamine
Hääle salvestamine

Öötuli, rahustavad
helid, hällilaulud,
otse vastamine

Konto
haldamine

Külaliskasutajate kutsumine

Ei kohaldata

Märkus. Beebimonitorile saab määrata ainult ühe administraatori
konto. Ärge jagage administraatori mandaati kellegi teisega, kes ei
kuulu teie pereringi.

Turvalisus ja privaatsus
Võrgu turvalisus

Ärge kasutage rakendust turvamata Wi-Fi-võrgus. Soovitame
beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama krüpteeringuga Wi-Fivõrgus. Rakenduse abil saate kasutada ka telefoni andmesidevõrku (tihti
ka kui 3G või 4G).
Wi-Fi tööpunktid avalikes kohtades, nagu lennujaamad ja hotellid, on
mugavad, kuid sageli ei ole need turvalised.
Soovitame beebimonitori kasutada ainult WPA2 või tugevama
krüpteeringuga Wi-Fi-võrgus. Soovitame teil mitte kasutada
beebimonitorivõrgus, mis kasutab WEP krüptimist.
Märkus. Wi-Fi-võrgud, mis parooli ei nõua, ei ole turvalised.
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Tugevad paroolid

Paroolid on hädavajalikud, et kaitsta teie Wi-Fi-võrku ja kontot volitamata
juurdepääsu eest. Mida tugevam on teie parool, seda paremini on teie
Wi-Fi-võrk ja teie konto kaitstud.
Tugeva parooli reeglid on järgmised:
1 tugev parool on vähemalt kaheksa tärgi pikkune;
2 parool ei sisalda teie nime, beebi nime, teist pärisnime ega brändinime;
3 parool ei sisalda täissõna;
4 parool erineb varem kasutatud paroolidest;
5 sisaldab märke vähemalt kahest järgmisest kategooriast:
- Tähed, näiteks: A, B, C või a, b, c
- Numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Sümbolid, näiteks: _ . @ $

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete kustutamiseks ja seeläbi nende kaitsmiseks lähtestage
beebiseade tehaseseadetele enne seadme kasutuselt kõrvaldamist,
vajutades sisselülitatud beebiseadmel kümme sekundit toitenuppu.
Kui olete kasutatud seadme omanik, soovitame teil seadme turvalisuse
tagamiseks beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks teha järgmised
toimingud.
Lülitage beebiseade sisse.
Kui LED on muutunud oranžist roheliseks või valgeks, vajutage toitenuppu
kauem kui kümme sekundit, kuni LED-tuli hakkab rohelise ja oranži vahel
vilkuma, ning beebiseade lähtestatakse tehaseseadetele.
Kui te tehaseseadetele ei lähtesta, ei vastuta Philips seadme töötamise ja
funktsioonide eest ning teie privaatsus võib olla ohustatud.

Turbevärskenduste pakkumine

Jälgime pidevalt tootest kasutatava tarkvara turvalisust. Vajadusel
pakutakse turbevärskendusi tarkvaravärskenduste kaudu.
Tarkvaravärskendused võivad sisaldada ka vea- ja jõudlusparandusi
või uusi tootefunktsioone. Värskendusi võidakse pakkuda beebi- või
keskseadme püsivarale või mobiilirakenduses. Värskendused edastatakse
tootele juhtmevabalt ilma erijuhtmete või -seadmeteta.
Philips pakub vajalikke uuendusi vähemalt kaks aastat pärast toote
tarnimist.

Süsteemi ühilduvus

iOS-iga ühilduvus: 11 või uuem
Androidiga ühilduvus: 5 või uuem
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Beebimonitori paigutamine

Hoiatus. Pikk juhe. Lämbumisoht!

>1

>2

.5

.5

/3

5m
-1.

8
m/

.2f

t
-5f

t

1 Optimaalse helituvastuse saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei
oleks beebist kaugemal kui 1,5 meetrit. Veenduge, et beebiseade oleks
võimaliku lämbumisohu tõttu beebist vähemalt 1 meetri / 3,5 jala
kaugusel.

2 Akustilise tagasiside vältimiseks veenduge, et keskseade oleks
beebiseadmest vähemalt 2,5 meetrit eemal.
Märkus. Kui kasutate juhtmeta telefoni, juhtmeta videot, Wi-Fivõrku, mikrolaineahju või 2,4 GHz sagedusel toimivat Bluetoothi
ja keskseadme või beebiseadme talitluses esineb häireid, liigutage
keskseadet kaugemale, kuni häireid enam ei esine.

3 Beebiseadme paigutamiseks on kaks viisi.
a Pange beebiseade kindlale tasasele ja horisontaalsele pinnale.
b Kinnitage beebiseade kruvidega (ei kuulu komplekti) seinale.
Nõuanne. Beebiseadme seinale kinnitamiseks mõeldud
seinakinnituse šablooni (vt peatükki „Seinale kinnitamine“) leiate selle
kasutusjuhendi lõpust.
Nõuanne. Selleks, et lapsevoodi või mänguaed oleks hästi nähtav,
asetage beebiseade kõrgemale.

4 Beebiseadet saab pöörata, et näeksite beebit võimalikult hästi.
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Tegevusraadius

<50m/165ft

Tegevusraadius on siseruumides kuni 50 meetrit ja õues kuni 400 meetrit.
Beebimonitori tegevusraadius sõltub ümbruskonnast ja muudest
häirivatest teguritest. Märjad ja niisked materjalid põhjustavad nii palju
häireid, et tegevusraadiuse kadu on kuni 100%.

<400m/1312ft

Kuivad materjalid

Materjalide paksus

Tegevusraadiuse
vähenemine

Puit, kipsplaat, kartong, klaas (metalli, traatide
või juhtmeteta).

< 30 cm

0-10%

Telliskivi, vineer

< 30 cm

5-35%

Armatuuriga betoon

< 30 cm

30-100%

Metallvõred või trellid

< 1 cm

90-100%

Metall- või alumiiniumplaadid

< 1 cm

100%

Funktsioonid ja seaded
Olekutuli
Oranž

1 Pidev oranž: beebiseade käivitub.

2 Vilkuv oranž: beebiseade uuendab oma püsivara. Ärge lülitage seadet
sel ajal välja.
Märkus. Püsivara uuendamise ajal võib beebiseade korraks välja
lülituda.
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Roheline

Pidev roheline: beebiseade on keskseadmega ühendamiseks valmis.

Valge

Pidev valge: beebiseade on valmis ühendamiseks keskseadme ja
rakendusega.

Punane (ainult seadistamine)

1 Vilkuv punane: olete sisestanud vale SSID, ID või salasõna.

2 Pidev punane: beebimonitoril ei õnnestunud internetiga ühendust
luua.

Lilla

Pidev lilla: reaalajas videoülekanne on vähemalt ühe rakenduse kasutaja
jaoks sisse lülitatud.
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Kogus
Keskseadme kõlari helitugevuse saate seadistada soovitud tasemeni.

Video

20.3 oC

20.3 oC

Video

1 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist
osa.

2 Valitud helitugevuse näitamiseks ilmub ekraanile helitugevuse riba.
Märkus. Kui heli on seatud valjuks, tarbib keskseade rohkem elektrit.
Märkus. Kui heliriba on miinimumis, siis hääl vaigistatakse. Keskseade
kuvab olekuribal vaigistusikooni ja te saate keskseadmelt vaid teatisi
ja videoid.

Ekraani heledus
Keskseadme ekraani heleduse saate seadistada soovitud tasemeni.

Video

Video

20.3 oC

20.3 oC

1 Keskseadme ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage juhtnupu
vasakut või paremat osa.

2 Ekraanile ilmub heleduse riba, et näidata ekraani valitud heleduse
taset.
Märkus. Mida suurem on ekraani heledus, seda rohkem energiat
keskseade tarbib.
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Helitugevuse tuled
Keskseade jälgib pidevalt beebi toa helitugevust. Keskseadme
helitugevuse märgutuled annavad teada, kui beebi toast kostab mingit
heli.

20.3 oC

Video

Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

20.3 oC

Video

Kui beebiseade tuvastab heli, süttib keskseadmel vähemalt üks
helitugevuse märgutuli valgelt. Põlevate märgutulede arv oleneb
tuvastatud heli valjusest.

Režiimid ja tundlikkus
Sellel beebimonitoril on kolm erinevat režiimi, mis võimaldavad teil valida,
kuidas soovite oma last jälgida: Video, Audio, Eco.
Beebiseadme tundlikkuse tase määrab selle, mida keskseadme kaudu
kuulete. Kui tase on seatud kõrgeks, kuulete paljusid helisid, sealhulgas
vaikseid taustahelisid. Kui tundlikkuse tase on seatud madalale, kuulete
ainult valjemaid helisid.

Mode

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

>

Kui beebimonitor on sisse lülitatud, vajutage keskseadme ülemises
vasakus nurgas olevat režiimi nuppu, vajutage juhtnupu ülemist või
alumist osa, et valida eri režiime ja seejärel vajutage soovitud režiimi
valimiseks kinnitamisnuppu.

Eri režiimide jaoks saate valida erinevad tundlikkuse tasemed, milleks
vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.

Audio
Eco
Privacy

- 17 -

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

Audio
Eco
Privacy

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

>

Audio
Eco
Privacy

>

Valitud režiim kuvatakse ekraanil.
Valitud režiim esitatakse ka olekuribal.
Seadme sisselülitamisel jääb aktiivseks viimati valitud režiim.

Kui beebi teeb ainult vaikseid helisid, tuleb beebiseadme tundlikkus
keskseadmel kõrgele tasemele seada.
Mida valjem on teie beebi hääl, seda madalamaks saab keskseadme
tundlikkuse seadistada.
Märkus. Kui tundlikkus on seatud kõrgeimale tasemele, kostab heli- ja
videorežiimis pidev heli. Vastasel juhul vaigistatakse vaiksemad helid.
Nõuanne. Tundlikkuse taset on võimalik muuta, nii et kuuleksite
alati oma beebit ilma teiste segavate helideta. Kui taustamüra on
suur, lülitage tundlikkus madalamaks, et te ei kuuleks neid helisid
keskseadme kaudu.
Uue seadistuse salvestamiseks vajutage kinnitusnuppu.

Videorežiim

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video

<

>

Audio

1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Videorežiimi valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

Eco
Privacy

Video

20.3 oC

Kui videorežiim on aktiivne, on ekraan alati sisse lülitatud.

Video

20.3 oC

Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus
kõrgeimale tasemele.
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Helirežiim

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
<

Audio

>

Eco
Privacy

1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Helirežiimile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 Helirežiimi valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

Kui helirežiim on aktiveeritud, lülitub keskseadme ekraan
kolme sekundi pärast välja.
Märkus. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

Märkus. Valge ühenduse märgutuli näitab, et keskseade on ikka veel
sisse lülitatud ja beebiseadmega ühendatud.
Märkus. Kui tundlikkus ei ole seadistatud kõrgeimale tasemele,
vaigistatakse vaiksed helid.
Märkus. Et keskseade esitaks pidevalt heli, seadistage tundlikkus
kõrgeimale tasemele. Lisateavet leiate peatükist „Režiimid ja
tundlikkus“.
Kui beebi teeb häält, lülituvad helitugevuse märgutuled sisse ja
beebiseadme tuvastatud helid edastatakse keskseadmesse. Seni, kuni
heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.

ECO-režiim

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio
Eco
Privacy

<

>

1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 ECO-režiimi sisselülitamiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 ECO-režiimi valimiseks vajutage kinnitamisnuppu.
Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, näeb valitud režiimi olekuribal.
Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on välja lülitatud.

Kui 20 sekundi jooksul heli ei tuvastata, lülituvad ekraani ja
helitugevuse märgutuled välja. ECO-režiimi märgutuli muutub valgeks,
märkides nii, et keskseade on endiselt sisse lülitatud ja ECO-režiim
aktiivne.
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20.3 oC

Video

Privaatsusfunktsioon

20.3 oC

Video

Modes and Sensitivity
Video
Audio
Eco
Privacy

Baby unit not accessible for Baby Monitor+ app

Video

App

20.3 oC

Kui beebiseade tuvastab heli, lülituvad keskseadme ekraan ja
helitugevuse tuli kohe sisse. Video ja heli edastatakse keskseadmesse
ning helitugevuse tuled lähevad valgeks.
Seni, kuni heli ei kosta, helitugevuse märgutuled ei põle.
Märkus. Väikseim helitugevus, mis aktiveerib heli ja ekraani, sõltub
tundlikkuse seadistusest.

Privaatsusrežiim võimaldab teil ajutiselt keelata kaamerapildi otse
rakendusse edastamise. Beebist saate valitud režiimis keskseadme kaudu
ikkagi jälgida.

1 Vajutage keskseadme ülemises vasakus servas asuvat režiimi nuppu.
2 Privaatsusfunktsioonile lülitumiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
3 Vajutage kinnitusnuppu ja aktiveerige privaatsusfunktsioon.

Kui privaatsusrežiim on aktiivne, saate beebit ikkagi keskseadmes
valitud režiimis jälgida.
Märkus. Kui ekraan on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal
privaatsusfunktsiooni näidik. Olekuriba ei ole nähtav, kui ekraan on
välja lülitatud.

Te ei saa beebit rakenduse kaudu jälgida, kui privaatsusfunktsioon on
aktiveeritud.
Nõuanne. Kui privaatsusfunktsioon on aktiveeritud, saate rakenduselt
tõuketeateid.
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Öötuli
Saate aktiveerida keskseadme, beebiseadme või rakenduse öötule
funktsiooni.
Keskseadme öötule funktsiooni aktiveerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

1 Vajutage keskseadme alumises paremas servas asuvat menüünuppu.

2 Valige öötuli ja vajutage seadistusvalikute sisestamiseks
kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Menu
>

Nightlight
Zoom
Temperature alert
Connection
Settings

3 Öötule funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Nightlight
Switch on
Brightness
Timer

low
5 min

20.3 oC

Video

Nightlight

19:59

Switch oﬀ
Brightness
Timer

5 min

Kui öötuli on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal valguse ikoon.

Beebiseadme öötuli süttib.
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20.3 oC

Video

Nightlight
Switch oﬀ
Brightness

<

Timer

low

>

5 min

Saate seadistada ka keskseadme öötule taimeri.
Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

20.3 oC

Video

Nightlight
Switch oﬀ
Brightness
Timer

Saate seadistada keskseadme öötule valgustustaset.
Vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa ja valige madal, keskmine
või kõrge säte.

high
<

20 min >

Lisaks saate juhtida ka beebiseadme öötuld.
1 Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage beebiseadme öötule nuppu.

Öötuli süttib.

2 Öötule väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord.
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Rahustavad helid
Rahustavate helide funktsiooni saate aktiveerida kas keskseadmes,
beebiseadmes või rakenduses. Et funktsioon keskseadmes aktiveerida,
järgige allpool toodud juhiseid.

1 Menüü avamiseks vajutage keskseadmes rahustavate helide nuppu.
Märkus. Kui vajutate nuppu siis, kui menüü on avatud, menüü sulgub.

2 Vajutage juhtnupu alumist osa ja liikuge menüüvalikule „Vali heli“,
rahustavate helide loendisse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Soothing sound
Play
>

Select sound
Volume

6/8

Timer

10 min

3 Loendi sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa.
4 Esitatava heli valimiseks või tehtud valiku tühistamiseks vajutage
kinnitusnuppu. Esimese 5 hällilaulu esitamiseks võite valida ka „Kõik
hällilaulud”.

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
Timer

6/8
10 min

5 Valitud helide esitamiseks liikuge valikule „Esita“ ja vajutage
kinnitusnuppu.
Kui soovite helide esitamise peatada, vajutage kinnitusnuppu uuesti.
Keskseadme olekuriba näitab esitatava heli nime.
Nõuanne. Valitud heli esitamise alustamiseks hoidke rahustavate
helide nuppu all.
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20.3 oC

Video

Soothing sound
Play
Select sound
<

Volume
Timer

5/8

>

10 min

20.3 oC

Video

Soothing sound
Play
Select sound
Volume
Set timer

Saate määrata keskseadme heli või hällilaulu helitugevuse taseme.
Helitugevuse taseme valimiseks vajutage juhtnupu vasakut või
paremat osa.

5/8

Rahustava heli peatamiseks saate seadistada ka taimeri. Tehke seda
keskseadmelt.
Soovitud kellaaeg valige juhtnupu vasaku või parema osaga.

< 20 min >

Beebiseadme rahustavate helide funktsiooni aktiveerimiseks vajutage
beebiseadme rahustavate helide nuppu.

20 min

Kõige uuemat keskseadmel valitud heli esitatakse pidevalt vastavalt
taimeri viimasele seadistusele.
Beebiseadme rahustavate helide peatamiseks vajutage uuesti
rahustavate helide nuppu.
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Otse tagasi rääkimine
Beebiga rääkimiseks võite kasutada keskseadme otse tagasi rääkimise
nuppu.

1 Vajutage keskseadme otse tagasi rääkimise nuppu.

2 Keskseadme ekraan kuvab otse tagasi rääkimise ikooni, mis märgib
aktiivset ühendust. Rääkige keskseadme esiosas olevasse mikrofoni
selgelt ja kuni 15-30 cm kaugusel.

Beebi kuuleb, kuidas sa keskseadmesse räägid. Samal ajal kuulete
beebi häält.

3 Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage uuesti otse tagasi rääkimise
nuppu.
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Menüüfunktsioonid
Kõiki järgmistes jaotistes kirjeldatud funktsioone saab juhtida keskseadme
menüü kaudu.

1 Menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu.
Märkus. Menüüst saate lahkuda uuesti menüünuppu vajutades.

20.3 oC

Video

Menu
>

Nightlight
Zoom
Temperature alert
Connection
Settings

2 Menüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu. Valitud menüüelement
tõstetakse lilla värviga esile.
Märkus. Kui olete juba mõnes alammenüüs ja soovite
menüüfunktsioone vahetada, vajutage uuesti menüünuppu, et
liikuda tagasi põhimenüüsse.
Märkus. Kui asute menüüs, aga pikemalt kui kaheksa sekundi vältel
ühtegi nuppu ei vajuta, läheb menüü kinni ilma muudetud seadeid
salvestamata.

Suumimine

1 Suumimenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
>

Zoom
Temperature alert
Connection
Settings

Zoom

2x

Exit

20.3 oC

2 Videokujutise seadistamiseks vajutage kinnitusnuppu. Võite kasutada
juhtnupu ülemist/alumist/paremat/vasakut osa ja valida, millist osa
kujutisest keskseadmel näidatakse.
3 Uue sätte salvestamiseks ja väljumiseks vajutage menüünuppu.
4 Kui soovite keskseadme pilti vähendada, minge suumimismenüüsse ja
lülitage suumifunktsioon välja.
Nõuanne. Suumimisfunktsioonile kiire juurdepääsu saamiseks hoidke
kinnitusnuppu kaks sekundit all.
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Temperatuurialarm

1 Temperatuurialarmi menüüsse pääsemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi toa temperatuuri.
Märkus. Beebi toa temperatuur kuvatakse keskseadme olekuribale.

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert

>

Connection
Settings

2 Temperatuurialarmi saab sisse- või väljalülitada – funktsiooni sisse- või
väljalülitamiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Temperature alert
Switch On
High

20

Low

16

Unit

°C

20.3 oC

Video

Temperature alert
Switch oﬀ

Video

High

20

Low

16

Unit

°C

20.3 oC

High temperature alert

3 Temperatuuralarmi maksimaalse ja minimaalse temperatuuri
muutmiseks valige temperatuurimenüüs soovitud temperatuurid.
Nõuanne. Temperatuuriskaalat saab muuta Celsiuse (C) ja Fahrenheiti
(F) vahel, valides selleks ühiku valiku.

4 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage
juhtnupu vasakut osa.
5 Keskseade esitab alarmi, kui mõõdetud temperatuur jääb minimaalse
ja maksimaalse väärtuse vahemikust välja.
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Ühendus

Selle menüüfunktsiooni abil saate valida eri ühendussuvandeid. Vahetu
+ Wi-Fi-ühenduse säte aitab laiendada juhtmevaba ühenduse ulatust
kaamera ja keskseadme vahel, kasutades sillana kodust Wi-Fi ruuterit.

1 Ühendusmenüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert
>

Connection
Settings

2 Soovitud ühenduse valimiseks vajutage juhtnupu ülemist või alumist
osa ja kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Connection
Direct only
Direct + via WLAN

Seadistused

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Menu
Nightlight
Zoom
Temperature alert
Connection
>

Settings

20.3 oC

Video

Settings
Language

>

Firmware
Licenses
App download

20.3 oC

Video

Select language
Čeština

Saate muuta keskseadme keelesätet.
1 Keelte loendi avamiseks vajutage kinnitusnuppu.
2 Kõikide keelte sirvimiseks vajutage juhtnupu alumist osa, soovitud
keele valimiseks vajutage kinnitusnuppu.

3 Uue sätte salvestamiseks ja põhimenüüsse naasmiseks vajutage
kinnitusnuppu.

Deutsch
English
Español
Français
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Saate keskseadme püsivara kontrollida ja uuendada.
1 Püsivara menüüsse sisenemiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

Settings
Language
>

Firmware
Licenses
App download

20.3 oC

Video

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

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

Märkus. Kui näete, et uuendus on saadaval, uuendage püsivara, et
tagada toote optimaalne jõudlus.
Nõuanne. Veenduge, et keskseade oleks kaasasoleva adapteriga
vooluvõrku ühendatud ja et see oleks värskenduse lõpetamiseks
beebiseadme lähedal.

Saate kontrollida keskseadme/beebimonitori tarkvaralitsentsi.
1 Litsentsi avamiseks vajutage kinnitusnuppu.

20.3 oC

Video

2 Ekraanil kuvatakse keskseadme ja beebiseadme uusim püsivara
versioon.

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 Ekraanil kuvatakse beebimonitori litsentsiteave.
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Puhastamine ja hooldus
Hoiatus. Ärge kastke keskseadet, beebiseadet ega
toiteadapterit vette ega puhastage neid kraani all.

Hoiatus. Ärge kasutage pihustatavaid või vedelaid
puhastusvahendeid.

1 Lülitage beebiseade välja, eemaldage toiteadapter beebiseadme
küljest ja lahutage adapter seinakontaktist.

2 Puhastage beebiseadet kuiva lapiga.
Märkus. Sõrmejäljed ja mustus beebiseadme objektiivil võivad
mõjutada kaamera tööd. Vältige objektiivide puudutamist.

3 Lülitage keskseade välja, eemaldage toiteadapter keskseadmest ja
seinakontaktist.
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4 Puhastage keskseadet kuiva lapiga.

5 Puhastage adaptereid kuiva lapiga.

Hoiustamine

Kui te ei kavatse beebimonitori pikka aega kasutada, hoidke keskseadet,
beebiseadet ja adaptereid jahedas ja kuivas kohas.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte
www.philips.com/parts-and-accessories või pöörduge oma Philipsi
edasimüüja poole. Samuti võite ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Jäätmekäitlus

See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste
olmejäätmete hulka.
Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid
eeskirju.

Keskkonnanõuded
Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Oleme proovinud
teha sellise pakendi, mida saaks lihtsalt eraldada kaheks eraldi materjaliks:
kartongkarp ja polüetüleen (kotid, kaitsev polüstüreenleht).
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Sisseehitatud laetava aku eemaldamine
Sisseehitatud laaditava aku võib seadme äraviskamisel eemaldada ainult
kvalifitseeritud spetsialist. Enne aku eemaldamist kontrollige, et seade
oleks seinakontaktist välja tõmmatud ja et aku oleks täiesti tühi.
Märkus. Rakendage kõiki vajalikke ohutusmeetmeid, kui kasutate
seadme avamisel tööriistu ja kõrvaldate laetava aku kasutusest.
Märkus. Aku käsitlemisel veenduge, et teie käed, toode ja aku oleksid
kuivad.
Märkus. Juhuslike lühiste ennetamiseks ärge laske akuklemmidel
pärast aku eemaldamist metallobjektiga (nt mündid,
juukseklambrid, sõrmused) kokku puutuda. Ärge mähkige patareisid
alumiiniumfooliumisse. Enne aku kasutuselt kõrvaldamist teipige see
kinni või asetage plastkotti.

Protseduur:
1 Kasutage münti keskseadme taga oleva akusahtli avamiseks.
2 Eemaldage keskseadme all olevad kaks kummijalga.
3 Eemaldage kaks kruvi, mida on nüüd keskseadme all näha.
4 Avage keskseadme all olev akusahtel.
5 Eemaldage aku.
Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise / taaskasutusse
võtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne toote
kasutusest kõrvaldamist aku ja saadate selle taaskasutusse.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või tutvuge rahvusvahelise
garantiibrošüüriga.

Üldine teave

Laetav liitium-ioonaku (2600 mAh)
Wi-Fi sagedusriba: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: <=20 dBm e.i.r.p
Toiteallikas:
Mudel: ASSA105x-050100
Sisend: 	100–240 V 50/60 Hz, ~0,35 A
Väljund: 5,0 V
1,0 A, 5,0 W
x = E (EL-i pistik) / x = B (Ühendkuningriigi pistik)
x = C (AU pistik) / x = F (KR pistik)
Keskmine aktiivne efektiivsus: >=73,62 %
Koormuseta võimsustarve (W): <0,1 W
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Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle
seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise
probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support,
kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma
riigi klienditeeninduskeskusega.

SEADMETE ÜHENDAMINE/KASUTAMINE
Probleem

Lahendus

Miks ei hakka keskseade
seinakontaktiga
ühendamisel laadima?

Viga võib seisneda akus.
Kontrollige keskseadme aku oleku märgutuld. Kui see põleb punaselt,
võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Ma ei saa rakendust
allalaadida ega installida.
Mida ma teha saan?

Kontrollige, kas mõni järgmistest teguritest takistab sujuvat allalaadimist.
Kas Wi-Fi-signaal on stabiilne ja piisavalt tugev? Kas teie nutiseade
kasutab opsüsteemi iOS 11 või uuemat või Android 5 või uuemat? Kas
teie nutiseadmes on rakenduse installimiseks piisavalt vaba ruumi? Kas
sisestasite rakenduse App Store või Google Play õige parooli?

Miks ei saa ma luua
ühendust keskseadme
ja beebiseadme vahel?
Miks ühendus aegajalt kaob? Miks esineb
helikatkestusi?

Beebiseade ja keskseade on tõenäoliselt tegevuspiirkonna piiride lähedal
või põhjustavad häireid muud 2,4 GHz lainealal toimivad juhtmevabad
seadmed. Proovige mõnda muud asukohta, vähendage seadmetevahelist
kaugust või lülitage välja teised 2,4 GHz lainealal töötavad juhtmevabad
seadmed (sülearvutid, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud jne).
Seadmetevahelise ühenduse taastamiseks võib kuluda kuni 15 sekundit.
Võib-olla on teil rohkem kui üks beebimonitor või beebi- ja keskseade
on üksteisele liiga lähedal; hoidke neid häirete vältimiseks üksteisest
vähemalt 1,5 meetri kaugusel.

Kuidas beebiseadet
tehaseseadetele
lähtestada?

Beebiseadme tehaseseadetele lähtestamiseks hoidke toitenuppu kümme
sekundit all. Beebiseade taaskäivitub ning märgutuli vilgub roheliselt ja
oranžilt, tehaseseadetele lähtestamine lõpetatakse, kui märgutuli jääb
roheliselt põlema. Kõik sätted eemaldatakse pärast tehaseseadetele
lähtestamist, sealhulgas ühendatud Wi-Fi ruuteri SSID-d ja paroolid ning
ühendatud rakenduse kasutajad. Beebiseadme saate tehaseseadetele
lähtestada, kui lõpetate toote kasutamise ja soovite selle uuele kasutajale
anda.

KESKSEADME NÄIDIKUD
Probleem

Lahendus

Mida tähendab aku oleku Kui keskseade on elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli
märgutule värv?
järgmist:
* Pidev valge: aku on täis laetud.
* Pidev oranž: aku laeb.
* Pidev punane: aku tõrge. Võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega.
Kui keskseade pole elektrivõrku ühendatud, märgib aku oleku märgutuli
järgmist:
* Vilkuv oranž: aku on peaaegu tühi (laetus on alla 10%). Laadige akut.
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KESKSEADME NÄIDIKUD
Probleem

Lahendus

Miks võib keskseadme
laadimise aeg ületada
kolme tundi?

Keskseade võib olla laadimise ajal sisse lülitatud. Kui keskseadme ekraan
on pidevalt sisse lülitatud, võtab keskseadme laadimine rohkem aega.
Laadimisaja vähendamiseks lülitage keskseade laadimise ajaks välja.
Võib-olla on temperatuur ületanud laadimistolerantsi, mis võib
ohutusmehhanismina laadimisahela katkestada. Laadimise jätkamiseks
viige laadimisjaam eemale kõigist soojusallikatest, nagu radiaatorid,
soojusregistrid, pliit või muud soojust tootvad seadmed (sealhulgas
võimendid).
Te ei kasuta võib-olla õiget adapterit. Kui näete vasakul ikooni, tähendab
see, et tuvastati vale toiteadapter. Optimaalse laadimise tagamiseks
kasutage alati kaasasolevat adapterit.

Kuidas keskseadet
taaskäivitada?

Keskseadme taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu kümme sekundit all.
Keskseade taaskäivitub. Keskseadme mällu salvestatud spetsiifiline teave,
nagu kasutaja režiim, heleduse seaded, helitugevus, hällilaulu valik,
suumimisvalik, ei lähe kaotsi.

MÜRA/HELI
Probleem

Lahendus

Miks kostab rakendusest,
keskseadmest ja/
või beebiseadmest
kõrgetoonilist heli?

Võib-olla on rakendus, keskseade ja beebiseade üksteisele liiga lähedal.
Veenduge, et seadmete vaheline kaugus oleks vähemalt 2,5 meetrit.
Keskseadme helitugevus võib olla seadistatud liiga kõrgele tasemele.
Vähendage keskseadme või rakenduse helitugevust.

Miks ma ei kuule
heli? Miks ma ei kuule
beebi nuttu?

Võib-olla on keskseade vaigistatud. Vaigistamise tühistamiseks vajutage
juhtnupu ülemist osa ja reguleerige helitugevust.
Võib - olla olete rakenduse vaigistanud. Vaigistamise tühistamiseks
toksake videoekraanil vaigistamisikooni.
Tundlikkus on liiga madalaks seadistatud. Suurendage tundlikkust
keskseadme menüüs või rakenduses.
Beebiseade võib olla beebist liiga kaugel. Optimaalse helituvastuse
saavutamiseks veenduge, et beebiseade ei oleks beebist kaugemal
kui 1,5 meetrit. Kui seade on beebile lähemal kui 1 meeter, suureneb
lämbumisoht.

Miks reageerib rakendus/
keskseade muudele kui
beebi tehtavatele helidele
liiga kiiresti?

Tundlikkuse tase võib olla liiga kõrge. Kui beebi häälitseb vaikselt,
peab tundlikkus olema kõrgem. Mida mürarikkam lastetuba on, seda
madalamaks saab tundlikkuse seadistada. Beebimonitori tundlikkust
saate seadistada keskseadme menüüs.
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TÖÖAEG / - RAADIUS
Probleem

Lahendus

Miks on minu
beebimonitori
tegevusraadius selles
kasutusjuhendis
märgitust palju väiksem?

Keskseadme ja beebiseadme vaheline tegevusraadius on kuni
400 meetrit jalga ning see kehtib ainult vabas õhus ja otsenähtavuse
korral. Sõltuvalt ümbruskonnast ja teistest häirivatest teguritest võib
tegevusraadius veelgi väiksem olla (vt peatüki „Tegevusraadius” tabelit).
Teie majas on tegevusraadius kuni 50 meetrit, mida piirab ka keskseadme
ja beebiseadme vaheliste seinte ja/või lagede arv ja tüüp.

VIDEOEKRAAN
Probleem

Lahendus

Miks tekivad keskseadmel
raadiohäired? Miks
keskseadme videoekraan
vilgub? Miks kostab
keskseadmest suminat?

Häired võivad tekkida, kui keskseade on beebiseadme tegevuspiirkonnast
väljas. Kui keskseadme ja beebiseadme vahel on liiga palju seinu või
lagesid. Kui sisse on lülitatud teised 2,4 GHz sagedusalas toimivad
juhtmevabad seadmed (nt mikrolaineahi, Wi-Fi ruuter).
Asetage keskseade teise kohta, beebiseadmele lähemale või lülitage
teised juhtmeta seadmed välja.

Miks ei ole videopilt
selge?

Võib-olla on beebiseadme objektiiv must. Puhastage objektiivid kuiva
lapiga.
Video lahutusvõime muutub automaatselt, kui keskseade liigub
beebiseadmest liiga kaugele. Viige keskseade beebiseadmele lähemale.

Miks ma saan värviliste
piltide asemel
mustvalged pildid?

Beebimonitor on lülitunud öörežiimi, sest ruum, kuhu beebimonitor on
paigutatud, on pime.
Kui ruumis on piisavalt valgust, võib beebimonitori valgusandur olla
kaetud või määrdunud. Veenduge, et andur oleks täielikult valguse käes.

Ühendus rakendusega
katkeb sageli. Milles on
probleem?

Kontrollige, kas oleku märgutuli muutub roheliseks. Kontrollige, kas Wi-Fi
signaal ruumis, kuhu beebimonitor on paigaldatud, on piisavalt tugev
ja stabiilne. Kui see nii ei ole, vajate tugeva ja stabiilse signaali saamiseks
Wi-Fi repiiterit. Kui kasutate WiFi repiiterit, veenduge, et ruuteril ja teie
WiFi repiiteril oleks sama SSID ning kasutaksite ruuteri ja repiiteri puhul
sama salasõna.
Kui beebimonitori esiküljel olev olekutuli põleb valgelt ja ühendus katkeb,
võib teie ruuteri, nutiseadme või beebimonitori Internetiühendusega
probleeme olla. Kontrollige Wi-Fi-signaali oma nutiseadmes või 3G või
4G kiirust, üritades vaadata filmi, nt YouTube'is. Või lähtestage oma WiFi-ruuter.
Võib-olla olete aktiveerinud privaatsusfunktsiooni; kontrollige
beebiseadme olekutuld, kui see on roheline, on privaatsusfunktsioon
sisse lülitatud. Kui peate rakenduse kasutamist jätkama, lülitage see välja.
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RAKENDUS/SEADISTUS
Probleem

Lahendus

Ma ei saa beebimonitori
seadistada. Lõpetan
iga kord ühenduse
tõrkekuval. Milles on
probleem?

Veenduge, et teie nutiseade kasutaks sama Wi-Fi võrku, millega soovite
beebimonitori ühendada.
Kontrollige beebiseadme olekutuld ja kui see vilgub punaselt, oli
sisestatud Wi-Fi parool vale. Taaskäivitage seadistusprotsess. Sisestage
Wi-Fi parool uuesti ja veenduge, et parool oleks õige.
Võib-olla sisaldab ruuteri SSID (võrgu nimi) või parool erisümboleid. Sel
juhul muutke vastavalt ruuteri SSID nime või salasõna.
Kui oleku märgutuli jääb ühenduse loomise ajal punaselt põlema,
on beebimonitor edukalt ruuteriga ühendatud, kuid ei saa ühendust
Internetiga. Seejärel kontrollige, kas teil on juurdepääs 2,4 GHz WiFi-le, püüdes avada teisi rakendusi, nagu YouTube, Facebook jne. Kui
teised rakendused ei reageeri, kontrollige Interneti-ühendust. Kui
Internetiühendus on olemas, võib server olla ajutiselt kättesaamatu.
Proovige hiljem uuesti seadistada.
Võib olla püüdsite ühendada beebimonitori 5 GHz võrku.
Kontrollige, kas olete valinud SSID võrgu, mis toetab 2,4 GHz sagedusala.

Beebimonitoril esineb
probleeme minu
nutiseadmes oleva QRkoodi lugemisega. Mida
ma teha saan?

Veenduge, et hoiate ruutkoodi beebimonitori objektiivist umbes 5–15 cm
kaugusel. Liigutage nutiseadet veidi üles, alla, vasakule või paremale ja
veenduge, et QR-kood paikneks otse beebimonitori objektiivi ees. Püüdke
ka nutiseadet beebimonitori objektiivist fokuseerimise tagamiseks
kaugemale või sellele lähemale liigutada. Veenduge, et ruumis oleks
piisavalt valgust, kuid vältige liiga eredat valgust. Kui beebimonitor on
QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebiseadme olekutuli muutub
valgeks.
Võib-olla ei eemaldanud te beebimonitori objektiivi kaitsekilet.
Eemaldage kile.
Võib-olla varjate käega osa QR-koodist. Hoidke seadet nii, et käsi ei kataks
QR-koodi.

Ma ei näe oma last. Milles Kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on toas, kuhu beebimonitori paigaldasite,
on probleem?
piisavalt tugev.
Beebimonitori esiküljel olev Wi-Fi oleku märgutuli peab põlema valgelt.
Võib-olla jälgib teie last juba kolm inimest. Rakendus võimaldab last
jälgida korraga kuni kolmel inimesel. Kui teil on administraatori õigused,
saate ühe külaliskasutaja juurdepääsu eemaldada ja last ise jälgida.
Võib-olla olete sisse lülitanud privaatsusfunktsiooni, mis
katkestab ajutiselt ühenduse beebiseadme ja Wi-Fi ruuteri vahel.
Privaatsusfunktsiooni saab keskseadmes välja lülitada. (Vt peatükki
„Privaatsusfunktsioon“)
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RAKENDUS/SEADISTUS
Probleem

Lahendus

Miks rakendus ei teata
mulle, et beebi nutab?

Kontrollige, kas beebimonitor on Wi-Fi võrguga ühendatud.
Beebimonitori esiküljel olev olekutuli peab põlema valgelt.
Teavitusheli läveväärtus võib olla seadistatud liiga kõrgeks. Sellisel juhul
teavitab rakendus teid ainult siis, kui beebi teeb palju häält. Avage
rakenduse säte, muutke helilävi madalamaks ja tagage nii, et teid
teavitatakse varem.
Kui olete oma nutiseadme vaigistanud, lülitage heli sisse.
Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni rakenduse sätetes aktiveerinud.
Kontrollige, kas olete teavitusfunktsiooni oma nutiseadme sätetes
aktiveerinud.
Kontrollige, kas teil on külaliskasutaja vaatamisõigused. Külaliskasutajate
jaoks on teavitusfunktsioon blokeeritud.

Miks ei saa me
oma partneriga
beebimonitoriga
samaaegselt ühendust
võtta?

Kui soovite oma partneriga sama juurdepääsu jagada, kaaluge sama
administraatorikonto ühiskasutust, et rakendusse sisse logida. Rakenduse
seadistamine teises seadmes, millel on erinev kasutajakonto, katkestab
automaatselt eelnevalt ühendatud kasutaja ühenduse.

Miks ma ei saa
beebiseadmega rääkida,
kui vajutan rakenduses
otse tagasirääkimise
nuppu?

Võib-olla räägib teie partner beebiga keskseadme kaudu.
Keskseadmel on tagasirääkimise funktsiooni kasutamisel kõrgem
prioriteet.

Kuidas saan end
külaliskasutajaks
määrata?

Külaliskasutaja õiguste saamiseks peate end enne videopildi
otseülekande vaatamiseks registreerima Philips Avent ühendatud
beebimonitori konto. Looge konto vastavalt rakenduses toodud
juhistele ja kui olete kutse vastuvõtmiseks valmis, võtke ühendust
administraatoriga.

Ma olen juba
külaliskasutaja, miks
ma rakenduse avamisel
midagi ei näe?

Võib-olla on administraator privaatsusrežiimi ajutiselt sisse lülitanud. Te
oleksite pidanud saama vastava teavituse.

Kui te ei soovi oma partnerile täielikku juurdepääsu anda, andke talle
külaliskasutaja õigused. Külaliskasutajate juurdepääsuõigused on
piiratud. Lisateavet leiate peatükist „Kontohaldus“.

Beebimonitor võib olla ühenduseta. Et saaksite tulevikus teavituse,
kui beebimonitor on võrguühenduseta, lülitage rakenduse teavitused
rakenduse sätete menüüs sisse.
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RAKENDUS/SEADISTUS
Probleem

Lahendus

Kas pean rakenduse
Ei, rakendus tegeleb jälgimisega taustal, kuni teie muude asjadega
beebi jälgimiseks avatuna tegelete. Lülitage taustal jälgimine rakenduse sätete menüüs sisse.
hoidma?
Seejärel kuvatakse teavitus ekraanile, kui beebi häälitseb.
Kas saan samas
rakenduses kasutada
rohkem kui üht
beebimonitori?

Rakenduse abil saate ühendada mitu beebimonitori, kuid videot saate
vaadata ainult ühest beebimonitorist korraga. Teised ühendatud
beebimonitorid saavad teavitusi. Kui saate teavituse ja koputate sellele,
suunab rakendus teid otse sellele beebimonitorile. Samuti saate loendist
valida beebimonitori, mida jälgida.

Kas beebimonitor on
häkkimiskindel?

Anname pidevalt turvavärskendusi pakkudes endast häkkimise
vältimiseks kõik. Kontrollige, kas kasutate alati rakenduse uusimat
tarkvara ja beebimonitori püsivara. Kui kaotate oma nutiseadme,
lähtestage beebimonitor tehaseseadetele, et katkestada selle ühendused.
Konto kustutamiseks saate rakendusse sisse logida ka mõnest muust
nutiseadmest. Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik
külaliskasutajad beebimonitorist lahti.

Ma kaotasin oma
nutitelefoni. Kuidas ma
saan takistada võõrastel
oma last vaatamast?

Logige teise nutiseadmega rakendusse sisse ja kustutage oma konto.
Kui olete ainus administraator, siis ühendatakse ka kõik külaliskasutajad
beebimonitorist lahti. Saate beebimonitori lähtestada tehaseseadetele
ja nii kõik ühendused kaotatud seadmega katkestada. Tehaseseadetele
lähtestamiseks hoidke beebiseadme toitenuppu kümme sekundit all.

Kas mind teavitatakse
rakenduse või
beebimonitori tarkvara
versiooniuuendustest?

Jah, saate oma nutiseadmesse teavituse, milles palutakse seadet App
Store’i või Google Play kaudu uuendada. See juhtub perioodiliselt.
Beebimonitori püsivara uuendamise teavitused kuvatakse rakenduses
koos uuendamisjuhistega.

Rakenduse kasutamisel
muutub mu telefon või
tahvelarvuti soojaks. Kas
see on normaalne?

Teie seade võib soojeneda, sest vajab kvaliteetse video pakkumiseks
energiat. See ei kahjusta teie seadet. Kui käivitate rakenduse taustal, ei
soojene teie seade.
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Seinakinnitus

Printimisjuhised:
printige see leht 100% mõõtkavas ja kasutage šablooni, et täpselt
märkida seinal olevate kruviaukude asukohad.
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