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Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami 
pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį 
adresu www.philips.com/welcome�
Stebėkite savo kūdikį saugiai ir iš bet kur su „Philips Avent Connected“ 
kūdikių stebėjimo prietaisu. Mūsų sistema „Secure Connect“ padeda 
palaikyti ryšį su mažylių visuose namuose. O naudodami programėlę 
„Baby Monitor+“, galite prisijungti ir naudotis kitomis funkcijomis net 
būdami išvykę.

Bendrasis aprašymas
1 Tėvų prietaisas
2 Ryšio lemputė
3 Režimo „Eko“ lemputė
4 Garso lygio lemputės
5 Baterijos būsenos lemputė
6 Ekranas
7 Patvirtinimo mygtukas
8 Mikrofonas
9 Meniu mygtukas
10 Valdymo mygtukas (meniu naršymas / garsumas / ryškumas)
11 „True talk back“ mygtukas
12 Raminančių garsų mygtukas
13 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
14 Sulankstoma antena
15 Režimo mygtukas
16 Maitinimo adapterio lizdas
17 Garsiakalbis
18 Baterijų skyrius
19 Kūdikio prietaisas
20 Mikrofonas
21 Fotoaparatas
22 Naktinė lempelė
23 Naktinės lempelės mygtukas
24 Raminančių garsų mygtukas
25 Įjungimo ir išjungimo mygtukas 
26 Būsenos lemputė
27 Aplinkos šviesos daviklis
28 infraraudonoji šviesa
29 Tvirtinimo prie sienos angos
30 Antena 
31 Maitinimo adapterio lizdas
32 Garsiakalbis
33 Temperatūros jutiklis
34 Maitinimo adapteris (2 x)
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Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią 
informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU
Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. 
Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros 
pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.
Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada įsitikinkite, kad yra kas 
nors, kas prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės ribojimas
Atminkite, kad naudodami šį kūdikio stebėjimo siųstuvą prisiimate pilną 
asmeninę atsakomybę už šio prietaiso naudojimą. „Koninklijke Philips 
N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už šio kūdikio stebėjimo prietaiso 
veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tuo, 
kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo prietaisą.

Pavojus
 - Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. 

Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar 
kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso 
drėgnose vietose ir arti vandens.

 - Niekada nedėkite jokių daiktų ant kūdikio stebėjimo siųstuvo ir 
jo neuždenkite. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite 
laikydamiesi gamintojo nurodymų.

Įspėjimas
 - Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti! 
 - Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta 

įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
 - Nemodifikuokite ir (arba) nenupjaukite jokios adapterio ir jo laido 

dalies, nes tai pavojinga.
 - Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
 - Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį 

originalaus tipo adapteriu.
 - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių 

fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji 
patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis 
prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų 
prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su 
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros 
negali.

 - Saugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar sulenkiamas 
prie kištukų ir toje vietoje, kur laidas išeina iš prietaiso.
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 - Įsitikinkite, kad kūdikio stebėjimo siųstuvą pastatėte taip, kad jo laidas 
nebūtų tarpduryje ar praėjime. Jei ketinate padėti kūdikio stebėjimo 
siųstuvą ant stalo ar žemos spintelės, nepalikite maitinimo laido kabėti 
nuo stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, 
kur už jo galima užkliūti.

 - Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir 
t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos nėra žaislai.

 - Siekdami išvengti elektros smūgio, neatidarykite kūdikio įrenginio arba 
tėvų įrenginio korpuso.

Baterijos saugos instrukcijos
 - Naudokite gaminį tik pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, 

jo baterijas ir priedus, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir saugokite 
ją, nes jos gali prireikti ateityje. Netinkamai naudojant gali kilti pavojus 
arba galima sunkiai susižeisti. Prie skirtingų gaminių pridedami priedai 
gali skirtis. 

 - Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir vartojimo reikmenis. 
Naudokite tik atjungiamą ASSA105x-050100 (x = B, C, E arba F) serijos 
maitinimo bloką.

 - Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 0–40 °C temperatūroje.
 - Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės 

spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
 - Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, 

pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite 
naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.

 - Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba 
indukcines virykles. 

 - Neatidarykite, nemodifikuokite, nepradurkite, nepažeiskite ir 
neišardykite gaminio ar baterijos, kad baterijos neįkaistų ar iš jų 
nesklistų nuodingų ar pavojingų medžiagų. Nesukelkite trumpojo 
jungimo, neperkraukite ir nebandykite įkrauti baterijų atvirkščiai. 

 - Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. 
Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją.

Dėmesio
 - Nemontuokite prietaiso šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, 

šilumos grotelių, viryklių ar kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie 
skleidžia šilumą.

 - Kai tvarkote adapterius, kištukus ir maitinimo laidą įsitikinkite, kad jūsų 
rankos yra sausos. 

 - Prisukami dangteliai / guminiai dangteliai gali nukristi nuo prietaiso, 
reguliariai juos tikrinkite.

 - Visas būtinas kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio 
ženklinimas yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio 
apačioje.
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Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Philips Electronics Hong Kong Limited“ pareiškia, kad 
šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 
2014/53/ES nuostatas. EB atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti 
internete adresu www.philips.com/support�

Atitikimas EMF
Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio.

Paruošimas naudoti
Kūdikio prietaisas

Įjunkite maitinimo adapterį į kūdikio įrenginį ir sieninį el. lizdą.

Tėvų prietaisas
Tėvų įrenginys veikia naudojant įmontuotą įkraunamą ličio jonų bateriją.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus tėvų įrenginiui įkrauti.

Įjunkite maitinimo adapterį į tėvų įrenginį ir sieninį el. lizdą.

Kai prietaisas kraunamas, baterijos būsenos lemputė šviečia oranžine 
spalva.
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Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos būsenos lemputė pradeda nuolat 
šviesti baltai.

12 hr=3 hr

eco

Įkrovus tėvų įrenginį 3 val., jį galima naudoti be laido iki 12 val. režimu 
„Eko“.
Jei įkrovimo metu tėvų įrenginys yra įjungtas, įkrovimas trunka maždaug 
du kartus ilgiau.

Kai įkraunama tėvų įrenginio baterija yra beveik tuščia, baterijos būsenos 
lemputė mirksi oranžine spalva ir girdimas įspėjimo apie išsikraunančią 
bateriją signalas.
Jei tėvų įrenginio baterija tuščia ir įrenginys neprijungtas prie elektros 
tinklo, tėvų įrenginys bus išjungtas ir nutrūks ryšys su kūdikio įrenginiu.

Pastaba. Įmontuotą pakartotinai įkraunamą bateriją išimkite tik 
išmesdami prietaisą. Rekomenduojama bateriją išimti tik įgaliotiems 
asmenims.
Pastaba. Senkant baterijai jus gali prižadinti tėvų įrenginio įspėjimo 
apie išsikraunančią bateriją signalas.
Pastaba. Baterija laipsniškai ir labai lėtai išsikrauna, net kai tėvų 
įrenginys išjungtas.
Patarimas: Norėdami taupyti baterijos energiją, išjunkite nenaudojamą 
tėvų įrenginį.
Patarimas: Naktį tėvų įrenginį laikykite prijungtą prie elektros tinklo.
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Kūdikio stebėjimo prietaiso naudojimas
Tėvų prietaiso susiejimas su kūdikio prietaisu

1.5s

1 Norėdami įjungti kūdikio įrenginį, 1,5 sek. spauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką.

2 Kai kūdikio įrenginys įjungtas, vykdant pirminę paleistį indikacinė 
lemputė šviečia oranžine spalva. 

3 Kūdikio įrenginys yra paruoštas naudoti, kai indikatoriaus lemputė 
šviečia žaliai. Dabar galite jį prijungti prie tėvų įrenginio.

>2.5m/8.2ft 4 Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent 2,5 metro 
(8,2 pėdos) atstumu vienas nuo kito,kad būtų išvengta akustinio 
grįžtamojo ryšio.
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Philips Avent Baby Monitor

1.5s

5 1,5 sek. spauskite tėvų įrenginio įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad 
įjungtumėte tėvų įrenginį. 

Philips Avent Baby Monitor

Ekranas įsijungia, ekrane parodomas „Philips“ ženkliukas ir ryšio 
lemputė pradeda šviesti raudonai. Tėvų įrenginys pradeda ieškoti 
kūdikio įrenginio.

Video 20.3 oC

Kai tėvų įrenginys susiejamas su kūdikio įrenginiu, tėvų įrenginio ryšio 
lemputė šviečia baltai, o ekrane rodoma viena ar daugiau signalo 
stiprumo juostelių.

--.- oCVideo

?

Pastaba. Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai per 
15 sekundžių.
Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra įjungtas. Jei kūdikio įrenginys 
išjungtas, tėvų įrenginio ekrane bus rodomas buvimo ne ryšio zonoje 
paveikslėlis. 
Neįjungus ryšio, ryšio lemputė pradės šviesti raudonai, tėvų įrenginio 
įspėjamasis signalas skambės kas 20 sek., o ekrane bus rodomas 
buvimo ne ryšio zonoje paveikslėlis.
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Pr.

Philips Avent 
Baby Monitor+

Prieš pradėdami nustatymo procedūrą užtikrinkite:
 - turite prieigą prie belaidžio interneto (2,4 GHz „Wi-Fi“);
 - esate pakankamai arti „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo, kad būtų stiprus 

„Wi-Fi“ signalas;
 - jei naudojate „Wi-Fi“ kartotuvą, įsitikinkite, kad SSID (tinklo 

pavadinimas) maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve yra toks pats ir 
kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį;

 - „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį turite šalia. Visada prijunkite kūdikių 
stebėjimo prietaisą prie saugaus tinklo (žr. skyrių „Saugumas ir 
privatumas“).

1 Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys naudoja „iOS 11“ ir naujesnę 
arba „Android 5“ ir naujesnę versiją. Atsisiųskite programėlę „Philips 
Avent Baby Monitor+“ iš „App Store“ arba „Google Play“. Ieškodami 
programėlės naudokite raktažodžius „Philips Avent Baby Monitor+“.

2 Paleiskite programą.
Patarimas: Geriausius rezultatus gausite prijungę išmanųjį prietaisą 
prie interneto per „Wi-Fi“. Tada jis automatiškai naudos „Wi-Fi“ tinklą, 
kad prisijungtų prie kūdikių stebėjimo prietaiso. Kai nėra „Wi-Fi“ ryšio 
su internetu, išmaniajame prietaise įjungiamas 3G arba 4G mobiliųjų 
duomenų ryšys. Priklausomai nuo plano, teikėjas gali papildomai 
apmokestinti šio duomenų ryšio naudojimą.

Create new account

Log in

3 Vadovaukitės ekrane teikiamas nurodymais ir sukurkite paskyrą.
a Įsitikinkite, kad naudojate veikiančio el. pašto adresą, kuriuo visada 

esate pasiekiami.
b Naudokite sunkiai įveikiamą slaptažodį (žr. skyrių „Saugumas ir 

privatumas“).
c Gavę patvirtinimo el. laišką, vadovaukitės el. laiške pateiktais 

nurodymais, kad baigtumėte kurti paskyrą. 
4 Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad nustatytumėte 

kūdikių stebėjimo prietaisą.
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Paskyros tvarkymas
Administratorius ir naudotojai svečiai turi skirtingas prieigos teises. Galite 
pakviesti giminaičius ar draugus kaip naudotojus svečius ir leisti jiems 
stebėti kūdikį savo išmaniuosiuose prietaisuose.

Administratorius Naudotojai svečiai

Stebėjimas Vaizdas 
Garsas 
Fonas 
Temperatūra

Vaizdas 
Garsas 
Fonas 
Temperatūra

Įspėjimų 
pranešimai 

Garso aptikimas 
Judėjimo aptikimas 
Temperatūros diapazono 
aptikimas

Netaikoma

Raminančios 
funkcijos

Naktinė lempelė, 
raminantys garsai, lopšinės, 
tikralaikis pokalbis 
Balso įrašymas

Naktinė lempelė, 
raminantys 
garsai, lopšinės, 
tikralaikis pokalbis

Paskyros 
tvarkymas

Svečio naudotojo kvietimas Netaikoma

Pastaba. Vienam kūdikių stebėjimo prietaisui skirta viena 
administratoriaus paskyra. Nesidalykite administratoriaus kredencialais 
su žmonėmis, kurie nepriklauso jūsų namų ūkiui.

Saugumas ir privatumas

Tinklo saugumas
Nenaudokite programėlės nesaugiame „Wi-Fi“ tinkle. Patariame naudoti 
kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu šifravimu apsaugotu 
„Wi-Fi“ tinklu. Naudodami programėlę, taip pat galite naudoti telefono 
duomenų tinklą (dažnai vadinamą 3G arba 4G).
„Wi-Fi“ saitvietės viešose vietose, pvz., oro uostuose ir viešbučiuose, yra 
patogios, tačiau dažnai nesaugios.
Patariame naudoti kūdikių stebėjimo prietaisą tik su WPA2 ar didesniu 
šifravimu apsaugotu „Wi-Fi“ tinklu. Patariame nenaudoti kūdikių 
stebėjimo prietaiso tinkle, kuriame naudojamas WEP šifravimas.

Pastaba. „Wi-Fi“ tinklai, kuriems nereikalingas slaptažodis, yra 
nesaugūs.
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Neįveikiami slaptažodžiai
Slaptažodžiai yra būtini siekiant apsaugoti jūsų „Wi-Fi“ tinklą ir jūsų 
paskyrą nuo neteisėtos prieigos. Kuo sunkesnis slaptažodis, tuo geriau 
apsaugotas jūsų „Wi-Fi“ tinklas ir paskyra.
Neįveikiamo slaptažodžio taisyklės:
1 sudarytas iš ne mažiau nei 8 simbolių;
2 jame nėra jūsų vardo, kūdikio vardo, kito tikro vardo ar prekių ženklo 

pavadinimo;
3 jame nėra pilno žodžio;
4 jis labai skiriasi nuo slaptažodžių, kuriuos naudojote anksčiau;
5 yra simbolių iš bent dviejų toliau nurodytų kategorijų:
 - Raidės, pvz.: A, B, C arba a, b, c
 - Skaičiai: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Simboliai, pvz.: _ . @ $

Asmens duomenų saugumas
Norėdami panaikinti ir taip apsaugoti asmens duomenis, prieš išmesdami 
įrenginį atlikite kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą 
10 sekundžių laikydami prispaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai 
kūdikio įrenginys įjungtas.
Jei esate naudoto įrenginio savininkas, patariame atlikti tolesnius 
veiksmus, kad atliktumėte kūdikio įrenginio gamyklinių parametrų 
atkūrimą ir taip apsaugotumėte savo įrenginį: 
Įjunkite kūdikio įrenginį. 
Kai šviesos diodo spalva pasikeis iš oranžinės į geltoną arba baltą, 
spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kol 
šviesos diodas pradės mirksėti žalia ir oranžine spalva, tada bus atkurti 
kūdikio įrenginio gamykliniai parametrai. 
Jei neatliekate gamyklinių parametrų atkūrimo, „Philips“ neatsako už 
įrenginio veiksmingumą ir funkcionalumą, o jūsų privatumas gali nebūti 
užtikrintas.

Saugos naujinių teikimas
Mes nuolat stebime gaminyje naudojamos programinės įrangos saugumą. 
Jei reikia, saugos naujiniai bus teikiami per programinės įrangos naujinius. 
Programinės įrangos naujiniai taip pat gali būti teikiami, kad būtų galima 
pasiūlyti klaidų pataisas ir pagerinti veikimą arba pristatyti naujas gaminio 
funkcijas. Naujiniai gali būti teikiami kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio 
programinėje aparatinėje įrangoje arba mobiliojoje programoje. Naujiniai 
gaminiui teikiami belaidžiu būdu, nenaudojant specialių laidų ar įrangos.
„Philips“ teiks reikiamus naujinius mažiausiai dvejus metus po gaminio 
pristatymo.

Sistemos suderinamumas
Suderinamumas su „iOS“: 11 arba naujesnė
Suderinamumas su „Android“: 5 arba naujesnė
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Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas

Įspėjimas. Ilgas laidas. Pavojus pasismaugti! 

>1-1.5m/3.5-5ft
1 Kad būtų užtikrintas optimalus garso aptikimas, įsitikinkite, kad 

kūdikio įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo 
kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys yra mažiausiai 1 m / 3,5 pėdų 
atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

>2.5m/8.2ft

2 Norėdami išvengti akustinio grįžtamojo ryšio įsitikinkite, kad tėvų 
įrenginys yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu nuo kūdikio įrenginio.
Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažnių juostoje veikiantį belaidį 
telefoną, belaidį vaizdo įrenginį, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę 
ar „Bluetooth“ įrenginį ir kyla trukdžių tėvų ar kūdikio įrenginiui, 
perkelkite tėvų įrenginį toliau tiek, kad trukdžių nebeliktų.

3 Yra 2 kūdikio įrenginio pastatymo būdai.
a Kūdikio įrenginį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir 

horizontalaus paviršiaus.
b Pritvirtinkite kūdikio įrenginį prie sienos varžtais (nepridedami).
Patarimas: Sieninio laikiklio šabloną (žr. skyrių „Sieninis laikiklis“) 
kūdikio įrenginiui tvirtinti prie sienos galima rasti šio naudotojo vadovo 
pabaigoje.
Patarimas: Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų 
gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.
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4 Kūdikio įrenginį galima pasukti, kad būtų užtikrintas geriausias kūdikio 
matomumas.

Veikimo diapazonas

<400m/1312ft

<50m/165ft

Veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų patalpose ir 
400 m / 1312 pėdų lauke. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas 
priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius. Šlapios ir drėgnos 
medžiagos sukelia tiek daug trukdžių, kad diapazonas gali sumažėti iki 
100 %�

Sausos medžiagos Medžiagų storis Diapazono 
sumažėjimas

Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų 
ar švino) < 30 cm 0-10%

Mūras, fanera < 30 cm 5-35%

Gelžbetonis < 30 cm 30-100%

Metalinės grotelės arba strypai < 1 cm 90-100%

Metalo ar aliuminio lakštai < 1 cm 100%
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Funkcijos ir nustatymai
Būsenos lemputė

Oranžinė

1 Nuolat oranžinė: vyksta kūdikio įrenginio įkrova. 

2 Mirksi oranžine spalva: kūdikio įrenginyje atnaujinama programinė 
aparatinė įranga. Neišjunkite atnaujinimo metu.
Pastaba. Atnaujinant programinę aparatinę įrangą, kūdikio įrenginys 
gali trumpam išsijungti.

Žalia

Nuolat šviečia žaliai: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų 
įrenginio.

Balta

Nuolat balta: kūdikio įrenginys paruoštas prijungti prie tėvų įrenginio ir 
programos.
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Raudona (tik nustatymo metu)

1 Mirksi raudonai: įvedėte klaidingą SSID ID arba slaptažodį.

2 Nuolat raudona: kūdikio įrenginio nepavyko prijungti prie interneto.

Violetinė

Nuolat violetinė: vienas ar daugiau programos naudotojų yra įjungęs (-ę) 
tiesioginę vaizdo transliaciją. 

Garsumas
Tėvų įrenginio garsiakalbį galite nustatyti veikti pageidaujamu garsumu.

Video 20.3 oC

1 Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite valdymo mygtuko viršutinę 
arba apatinę dalį. 

Video 20.3 oC

2 Ekrane parodoma garsumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas 
garsumas.
Pastaba. Jei nustatytas aukštas garso lygis, tėvų įrenginys naudoja 
daugiau energijos.
Pastaba. Kai garsumo juosta yra ties minimumu, garsas nutildytas. 
Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma; iš tėvų 
įrenginio gausite tik įspėjimus ir matysite vaizdą.
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Ekrano ryškumas
Tėvų įrenginio ekraną galite nustatyti veikti pageidaujamu ryškumu.

Video 20.3 oC

1 Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, norėdami 
reguliuoti tėvų įrenginio ekrano ryškumą.

Video 20.3 oC

2 Ekrane parodoma ryškumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas 
ryškumas.
Pastaba. Tėvų įrenginys suvartoja daugiau energijos, kai nustatytas 
didesnis ryškumas.

Garso lygio lemputės
Tėvų įrenginys nuolat stebi garso lygį kūdikio kambaryje. Tėvų įrenginio 
garso lygio lemputės padeda jums žinoti, ar kūdikio kambaryje girdimas 
koks nors garsas.

Video 20.3 oC

Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

20.3 oCVideo

Kai kūdikio įrenginys užfiksuoja garsą, viena ar daugiau tėvų įrenginio 
garso lygio lempučių šviečia baltai. Lempučių skaičius priklauso nuo 
skleidžiamo garso garsumo.
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Režimai ir jautrumas
Šiame kūdikių stebėjimo prietaise yra trys skirtingi režimai, kurie padeda 
pasirinkti norimą kūdikio stebėjimo būdą: Video, Audio, Eco.
Kūdikio įrenginio jautrumo lygis nurodo, kas girdima per tėvų įrenginį. Kai 
nustatytas lygis yra aukštas, išgirsite daug garsų, įskaitant silpnus foninius 
garsus. Kai jautrumo lygis yra žemas, išgirsite tik garsesnius garsus.

Mode

Kai kūdikių stebėjimo prietaisas įjungtas, paspauskite tėvų įrenginio 
viršutinėje kairėje pusėje esantį režimo mygtuką, paspauskite valdymo 
mygtuko viršutinę arba apatinę dalį, norėdami perjungti šiuos skirtingus 
režimus, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte 
norimą režimą. 

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video < >

Audio

Eco

Privacy

Galite pasirinkti skirtingus jautrumo lygius skirtingiems režimams, 
paspausdami valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį. 

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video < >

Audio

Eco

Privacy

Ekrane rodomas pasirinktas režimas.
Pasirinktas režimas taip pat rodomas būsenos juostoje. 
Įjungus prietaisą, bus įjungtas paskutinį kartą naudotas režimas.

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video < >

Audio

Eco

Privacy

Jei kūdikis skleidžia tik silpnus garsus, reikia nustatyti aukštą kūdikio 
įrenginio jautrumo lygį tėvų įrenginyje.
Kuo garsesni kūdikio garsai, tuo mažesnis jautrumas gali būti nustatytas 
tėvų įrenginyje.

Pastaba. Jei nustatytas aukštesnis jautrumo lygis, naudodami garso ir 
vaizdo režimus nuolat girdėsite garsą. Priešingu atveju tylūs garsai bus 
nutildyti.
Patarimas: Jautrumo lygį galima reguliuoti, taigi visada girdėsite savo 
kūdikį nenutraukdami kitų garsų. Kai girdima daug foninio triukšmo, 
sumažinkite jautrumą taip, kad negirdėtumėte šių garsų per tėvų 
įrenginį. 

Norėdami išsaugoti naujus nustatymus, paspauskite patvirtinimo 
mygtuką.
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Vaizdo režimas

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video < >

Audio

Eco

Privacy

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Vaizdas�

Video 20.3 oC

Kai įjungtas režimas Vaizdas, ekranas visada yra įjungtas. 

20.3 oCVideo

Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje 
nuolat girdėtumėte garsą. 

Garso režimas

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video

< >Audio

Eco

Privacy

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą 

„Garsas“.
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą 

„Garsas“. 

Kai įjungtas režimas „Garsas“, tėvų įrenginio ekranas išsijungia po 
3 sek.
Pastaba. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.
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Pastaba. Balta ryšio lemputė rodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir 
prijungtas prie kūdikio įrenginio.
Pastaba. Kai nustatytas jautrumo lygis nėra aukščiausias, tylūs garsai 
bus nutildyti.
Pastaba. Nustatykite didžiausią jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje 
nuolat girdėtumėte garsą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Režimai ir 
jautrumas“.
Jei kūdikis skleidžia bet kokį garsą, garso lygio lemputės įsijungia, 
o kūdikio įrenginio nustatyti garsai perduodami tėvų įrenginiui. Kai 
nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.

Eko režimas

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video

< >

Audio

Eco

Privacy

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte režimą 

„Eko“.
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą „Eko“.

Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas matomas būsenos 
juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

Ekranas ir garso lygio lemputės išsijungia, kai 20 sek. nefiksuojamas 
joks garsas. Režimo „Eko“ lemputė pradeda šviesti baltai ir nurodo, kad 
tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir veikia režimas „Eko“. 

20.3 oCVideo

Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garso 
lygio lemputė įjungiami nedelsiant. Vaizdas ir garsai perduodami į tėvų 
įrenginį ir garso lygio lemputės nušvinta baltai. 
Kai nefiksuojamas joks garsas, garso lygio lemputės nešviečia.
Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garsas ir 
ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.
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Privatumo funkcija
Naudojant privatumo režimą, galima laikinai išjungti tiesioginę kameros 
transliaciją į programėlę. Jūs vis tiek galite stebėti kūdikį naudodami tėvų 
įrenginį ir pasirinktą režimą.

Video 20.3 oC

Modes and Sensitivity

Video

Audio

Eco

Privacy
Baby unit not accessible for Baby Monitor+ app

1 Paspauskite tėvų įrenginio viršuje kairėje esantį režimo mygtuką.
2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte 

privatumo funkciją�
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte privatumo 

funkciją�

20.3 oCVideo

Kai įjungtas režimas „Privatumas“, vis tiek galite stebėti kūdikį 
naudodami tėvų įrenginį ir pasirinktą režimą. 
Pastaba. Kai ekranas įjungtas, būsenos juostoje rodomas privatumo 
funkcijos indikatorius. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nerodoma.

App
Kai įjungiama privatumo funkcija, negalite stebėti kūdikio naudodami 
programėlę.
Patarimas: Įjungus privatumo funkciją, gausite programos „push“ 
pranešimą.

Naktinė lempelė
Naktinės lempelės funkciją galite įjungti tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje 
arba programėlėje.
Norėdami įjungti naktinės lempelės funkciją tėvų įrenginyje, vadovaukitės 
toliau pateiktais nurodymais.

1 Paspauskite meniu mygtuką, esantį tėvų įrenginio apačioje dešinėje.
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Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings

>

2 Pasirinkite naktinę lempelę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad 
įvestumėte nustatymo parinktis.

Video 20.3 oC

Nightlight

Switch on

Brightness

Timer

low

5 min

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti 
naktinės lempelės funkciją.

Video 20.3 oC

Nightlight

Switch off

Brightness

Timer

19:59

5 min

Kai naktinė lempelė įjungta, ekrano būsenos juostoje rodoma 
lemputės piktograma. 

Įjungiama kūdikio įrenginio naktinė lempelė.

Video 20.3 oC

Nightlight

Switch off

Brightness

Timer

low

5 min

><

Naktinės lempelės ryškumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.
Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį, kad 
pasirinktumėte žemą, vidutinį arba aukštą lygį.
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Video 20.3 oC

Nightlight

Switch off

Brightness

Timer

high

20 min ><

Naktinės lempelės laikmatį galite nustatyti tėvų įrenginyje. 
Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite 
norimą laiką.

Taip pat galite valdyti naktinę lempelę kūdikio įrenginyje.
1 Paspauskite kūdikio įrenginio naktinės lempelės mygtuką, kad 

įjungtumėte šią funkciją.

Naktinė lempelė įsijungia.

2 Paspauskite naktinės lempelės mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte.
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Raminantys garsai
Galite įjungti raminančių garsų funkciją tėvų įrenginyje, kūdikio įrenginyje 
arba programėlėje. Norėdami ją įjungti tėvų įrenginyje, vadovaukitės 
toliau pateiktais nurodymais.

1 Norėdami įjungti meniu, paspauskite tėvų įrenginio raminančių garsų 
mygtuką.
Pastaba. Paspaudus mygtuką, kai meniu jau įjungtas, meniu bus 
išjungtas.

Video 20.3 oC

Soothing sound

Play

Select sound

Volume

Timer

>

6/8

10 min

2 Paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį ir slinkite žemyn, kad 
pasirinktumėte meniu parinktį „Pasirinkti garsą“, tada paspauskite 
patvirtinimo mygtuką ir įeikite į raminančių garsų sąrašą. 

Video 20.3 oC

Soothing sound

All lullabies 

Baa Baa Black Sheep

Brahms’ Lullaby

Golden Slumbers

Hush Little Baby

3 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite 
sąrašu.

4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami pasirinkti arba panaikinti 
norimo leisti garso pasirinkimą. Taip pat galite pasirinkti „Visos 
lopšinės“, kad įjungtumėte pirmąsias 5 lopšines.

Video Brahms’... 20.3 oC

Soothing sound 19:59

Stop

Select sound

Volume

Timer

6/8

10 min

5 Eikite į „Leisti“ ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte 
pasirinktą garsą.
Jei norite sustabdyti, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodomas grojamo garso pavadinimas.
Patarimas: Ilgai spauskite raminančių garsų mygtuką, norėdami paleisti 
pasirinktą garsą.
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Soothing sound

Play 

Select sound

Volume

Timer

5/8

10 min

><

Video 20.3 oC

Garso arba lopšinės garsumo lygį galite nustatyti tėvų įrenginyje.
Norėdami pasirinkti garsumo lygį, paspauskite valdymo mygtuko kairę 
arba dešinę dalį.

Video 20.3 oC

Soothing sound

Play

Select sound

Volume

Set timer

5/8

20 min ><

Galite nustatyti raminančio garso sustabdymo laikmatį. Galite tai 
padaryti tėvų įrenginyje.
Paspauskite valdymo mygtuko kairę arba dešinę dalį ir pasirinkite 
norimą laiką.

Norėdami įjungti raminančių garsų funkciją kūdikio įrenginyje, 
paspauskite kūdikio įrenginio raminančių garsų mygtuką.

20 min
Paskutinis tėvų įrenginyje pasirinktas garsas leidžiamas nuolat, 
atsižvelgiant į paskutinį laikmačio nustatymą.
Norėdami sustabdyti raminančius garsus kūdikio įrenginyje, dar kartą 
paspauskite raminančių garsų mygtuką.
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„True talk-back“ funkcija
Norėdami pasikalbėti su kūdikiu, tėvų įrenginyje galite naudoti „True talk-
back“ mygtuką.

1 Tėvų įrenginyje paspauskite mygtuką „True talk-back“.

2 Tėvų įrenginio ekrane rodoma „True talk-back“ piktograma, nurodanti 
aktyvų ryšį. Aiškiai kalbėkite į mikrofoną tėvų įrenginio priekyje 
15–30 cm atstumu.

Kūdikis girdi, kad kalbate į tėvų įrenginį. Tuo pačiu metu išgirsite bet 
kokius kūdikio skleidžiamus garsus.

3 Baigę kalbėti ir norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką „True 
talk-back“.
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Meniu funkcijos
Visas funkcijas, aprašytas toliau esančiuose skyriuose, galima valdyti 
naudojant tėvų įrenginio meniu.

1 Paspauskite meniu mygtuką ir įjunkite meniu sąrašą.
Pastaba. Dar kartą paspaudę meniu mygtuką išeisite iš meniu.

Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings

>

2 Norėdami naršyti meniu, naudokite valdymo mygtuką. Pasirinkta 
meniu parinktis paryškinama violetine spalva.
Pastaba. Jei jau esate viename iš antrinių ir norite perjungti meniu 
funkcijas, dar kartą paspauskite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į 
pagrindinį meniu. 
Pastaba. Jei būdami meniu per 8 sekundes nepaspausite mygtuko, 
išeisite iš meniu ir pakeisti nustatymai nebus įrašyti.

Mastelio keitimas

Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings

>

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte mastelio keitimo 
meniu.

Zoom Exit 20.3 oC

2x

2 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, norėdami reguliuoti rodomą 
vaizdą. Norėdami pasirinkti, kuri vaizdo dalis bus rodoma tėvų 
įrenginyje, naudokite valdymo mygtuko viršutinę / apatinę / dešinę / 
kairę dalį.

3 Paspauskite meniu mygtuką, kad išsaugotumėte naują nustatymą ir 
išjungtumėte parinktį.

4 Jei norite nutolinti vaizdą tėvų įrenginyje, eikite į mastelio keitimo 
meniu ir išjunkite mastelio keitimo funkciją.
Patarimas: Dvi sekundes spauskite patvirtinimo mygtuką, kad greitai 
įjungtumėte mastelio keitimo funkciją.



- 29 -

Įspėjimas dėl temperatūros
Temperatūros jutiklis padeda stebėti kūdikio kambario temperatūrą.

Pastaba. Esama temperatūra jūsų kūdikio kambaryje rodoma tėvų 
įrenginio būsenos juostoje.

Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings

>

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimo apie 
temperatūrą meniu.

Video 20.3 oC

Temperature alert

Switch On

High

Low

Unit

20

16

°C

2 Įspėjimą apie temperatūrą galima įjungti arba išjungti; paspauskite 
patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

Video 20.3 oC

Temperature alert

Switch off

High

Low

Unit

20

16

°C

3 Norėdami pakeisti didžiausią ir mažiausią temperatūros nustatymą 
įspėjimui apie temperatūrą įjungti, temperatūros meniu pasirinkite 
norimą temperatūrą.
Patarimas: temperatūros vienetus iš C (Celsijaus) į F (Farenheito) galite 
pakeisti pasirinkdami matavimo vienetų parinktį.

Video 20.3 oC

High temperature alert

4 Paspauskite valdymo mygtuko kairę dalį, kad išsaugotumėte naują 
nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu. 

5 Tėvų įrenginyje šis įspėjimas rodomas, kai išmatuota temperatūra 
neatitinka mažiausia ir didžiausia vertėmis nustatyto intervalo.
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Ryšys
Šioje meniu funkcijoje galite pasirinkti skirtingas ryšio parinktis. „Direct + 
Wi-Fi“ nustatymas padeda išplėsti kameros ir tėvų įrenginio belaidžio ryšio 
diapazoną, naudojant namų „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą kaip tiltą.

Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings

>

1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite ryšio meniu.

Video 20.3 oC

Connection

Direct only

Direct + via WLAN

2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir 
patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą ryšį.

Nustatymai

Video 20.3 oC

Menu

Nightlight

Zoom

Temperature alert

Connection

Settings >

Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų meniu. 

Video 20.3 oC

Settings

Language >

Firmware

Licenses

App download

Galite keisti tėvų įrenginio kalbos nustatymą.
1 Norėdami įjungti kalbų sąrašą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
2 Paspauskite valdymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį ir slinkite 

visomis kalbomis, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad 
pasirinktumėte norimą kalbą.

Video 20.3 oC

Select language

Čeština

Deutsch

English

Español

Français

3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte naują 
nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.
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Video 20.3 oC

App download

Settings

Language

>Firmware

Licenses

Galite patikrinti ir atnaujinti tėvų įrenginio programinę aparatinę įrangą.
1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte programinės 

aparatinės įrangos meniu.

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 Ekrane rodoma naujausia tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio 
programinės aparatinės įrangos versija.

Video 20.3 oC

Firmware update

New �rmware is available for the parent unit. 

Installation will start soon. It should take a 
few minutes.

OK

Pastaba. Kai matote atnaujinimo parinktį, atnaujinkite programinę 
aparatinę įrangą, kad prietaisas veiktų optimaliai.
Patarimas: Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys yra prijungtas prie elektros 
tinklo naudojant pridėtą adapterį ir kad jis yra šalia kūdikio įrenginio, 
kad būtų baigtas naujinimas.

Video 20.3 oC

App download

Settings

Language

>

Firmware

Licenses

Galite patikrinti tėvų įrenginio / kūdikio stebėjimo prietaiso programinės 
įrangos licenciją.
1 Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte licencijos funkciją.

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 Ekrane rodoma kūdikio stebėjimo prietaiso licencijos informacija.
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Valymas ir priežiūra

Įspėjimas. Tėvų įrenginio, kūdikio įrenginio ir maitinimo 
adapterių nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio 
čiaupu.

 

Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalų arba skystų valiklių.

1 Išjunkite kūdikio įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo kūdikio 
įrenginio ir atjunkite maitinimo adapterį nuo sieninio el. lizdo.

2 Nuvalykite kūdikio įrenginį sausu skudurėliu.
Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio įrenginio lęšio 
gali paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti objektyvą 
pirštais.

3 Išjunkite tėvų įrenginį, atjunkite maitinimo adapterį nuo tėvų įrenginio 
ir sieninio el. lizdo.
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4 Nuvalykite tėvų įrenginį sausu skudurėliu.

5 Nuvalykite adapterius sausu audeklu.

Laikymas
Jei ilgą laiką nenaudosite kūdikių stebėjimo prietaiso, tėvų įrenginį, 
kūdikio įrenginį ir adapterius laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Priedų užsakymas
Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite 
www.philips.com/parts-and-accessories arba kreipkitės į „Philips“ 
platintoją. Taip pat galite kreiptis į savo šalies „Philips“ klientų 
aptarnavimo centrą (kontaktinę informaciją rasite tarptautinės garantijos 
lankstinuke).

Perdirbimas
Šis simbolis reiškia, kad elektros produktų ir baterijų negalima išmesti su 
buitinėmis atliekomis.
Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir 
akumuliatorių surinkimui.

Aplinkos informacija
Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Bandėme padaryti, kad 
pakuotė būtų lengvai perskiriama į dvi medžiagas: kartono dėžutę ir 
polietileną (maišeliai, apsauginis putų apvalkalas).
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Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas
Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuotas specialistas, 
kai prietaisas yra utilizuojamas. Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad 
prietaisas atjungtas nuo sieninio elektros lizdo ir kad baterija yra visiškai 
išsikrovusi.

Pastaba. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių, kai naudojatės 
įrankiais, norėdami atidaryti prietaisą, ir kai šalinate pakartotinai 
įkraunamą bateriją.
Pastaba. Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, 
produktas ir baterijos yra sausi.
Pastaba. Siekdami išvengti netyčinio trumpojo baterijų sujungimo 
po to, kai jas išimate, nelieskite baterijų gnybtų prie metalinių daiktų 
(pvz., monetų, plaukų segtukų, žiedų). Draudžiama vynioti baterijas į 
aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia 
juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

Gaminimas:
1 naudodamiesi moneta atlaisvinkite tėvų įrenginio užpakalinėje pusėje 

esančias akumuliatorius skyriaus angas.
2 Nuimkite 2 gumines kojeles tėvų įrenginio apačioje.
3 Atsukite 2 varžtus, kurie dabar yra matomi tėvų įrenginio apačioje.
4 Ištraukite akumuliatoriaus skyrių iš tėvų įrenginio. 
5 Išimkite bateriją.
Jeigu jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo 
sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti 
akumuliatorių prieš išmesdami gaminį. 

Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite 
www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos 
lankstinuką.

Bendroji informacija
Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija (2600 mAh)
„Wi-Fi“ dažnių juosta: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz 
Maksimali radijo dažnio galia: <=20 dBm e.i.r.p

Maitinimo blokas:
Modelis: ASSA105x-050100 
Įėjimas:   100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Išėjimas:  5,0 V  1,0 A, 5,0 W
 x = E (ES kištukas) / x = B (JK kištukas)
 x = C (AU kištukas)  /  x = F (KR kištukas)

Vidutinis aktyvus efektyvumas: >=73,62 % 
Energijos sąnaudos be apkrovos (W): <0,1 W
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Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, 
kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei naudojantis toliau 
pateikta informacija nepavyks išspręsti problemos, apsilankykite 
www.philips.com/support, kur rasite dažnai užduodamų klausimų 
sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS / PRIJUNGIMAS

Problema Sprendimas

Kodėl prijungus tėvų 
įrenginį jis neįkraunamas?

Galbūt įvyko baterijos klaida.
Patikrinkite tėvų įrenginio baterijos būsenos lemputę. Jei ji nuolat šviečia 
raudonai, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą� 

Nepavyksta atsisiųsti ir 
įdiegti programėlės. Ką 
daryti?

Patikrinkite, ar kuris nors iš šių veiksnių trukdo sklandžiai atsisiųsti.
Ar „Wi-Fi“ signalas yra stabilus ir pakankamai stiprus? Ar išmanusis 
prietaisas veikia su „iOS 11“ arba naujesne, „Android 5“ arba naujesne 
versija? Ar išmaniajame prietaise yra pakankamai vietos programėlei 
įdiegti? Ar įvedėte teisingą slaptažodį „App Store“ ar „Google Play“?

Kodėl negaliu nustatyti 
ryšio tarp tėvų įrenginio ir 
kūdikio įrenginio? Kodėl 
vis dingsta ryšys? Kodėl 
girdimi garso trikdžiai?

Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys tikriausiai yra netoli išorinių veikimo 
diapazono ribų arba yra kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių keliamų trikdžių. 
Pabandykite kitą vietą, sumažinti atstumą tarp įrenginių arba išjungti 
kitus 2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, 
mobiliuosius telefonus, mikrobangų krosneles ir kt.). Įrenginių ryšio 
atkūrimas gali užtrukti iki 15 sek.

Galbūt turite daugiau nei vieną kūdikių stebėjimo prietaisą arba kūdikio 
ir tėvų įrenginiai yra per arti vienas kito; laikykite juos bent 1,5 m / 5 pėdų 
atstumu vieną nuo kito, kad išvengtumėte trikdžių.

Kaip atkurti kūdikio 
įrenginio gamyklinius 
nustatymus?

Kūdikio įrenginio gamyklinius nustatymus galite atkurti ilgai, 
10 sekundžių, spausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką. Kūdikio 
įrenginys bus perkrautas ir indikatoriaus lemputė mirksės žalia ir oranžine 
spalva, gamyklinių nustatymų atkūrimas baigtas, kai indikatoriaus 
lemputė nuolat šviečia žaliai. Po gamyklinių nustatymų atkūrimo 
pašalinami visi nustatymai, įskaitant prijungto „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvo SSID ir slaptažodžius bei prijungtus programų naudotojus. Jei 
nebenaudojate gaminio ir norite jį perleisti kitam naudotojui, galite atlikti 
kūdikio įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimą.

INDIKACIJOS TĖVŲ ĮRENGINYJE

Problema Sprendimas

Ką reiškia baterijos 
būsenos lemputės spalva?

Prijungus tėvų įrenginį prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputės 
spalva rodys:
* Nuolat balta: baterija visiškai įkrauta.
* Nuolat oranžinė: baterija įkraunama.
* Nuolat raudona: baterijos klaida. Kreipkitės į savo šalies klientų 
aptarnavimo centrą.

Tėvų įrenginiui esant neprijungtam prie maitinimo tinklo, baterijos 
būsenos lemputės spalva rodys:
* Mirksi oranžine spalva: baterija beveik išeikvota (liko mažiau nei 10 %). 
Įkraukite bateriją.
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INDIKACIJOS TĖVŲ ĮRENGINYJE

Problema Sprendimas

Kodėl tėvų įrenginio 
įkrovimo laikas gali trukti 
ilgiau nei 3 valandas?

Įkraunamas tėvų įrenginys gali būti įjungtas. Jei tėvų įrenginio ekranas 
nuolat įjungtas, tėvų įrenginio įkrovimas užtruks ilgiau. Įkrovimo metu 
išjunkite tėvų įrenginį, kad įkrovimas būtų trumpesnis.

Galbūt temperatūra viršijo leistiną įkrovimo temperatūros nuokrypį, 
dėl kurio, kaip apsauginis mechanizmas, gali būti nutraukta įkrovimo 
grandinė. Norėdami tęsti įkrovimą, patraukite įkrovimo stotelę nuo bet 
kokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos sklendžių, viryklės ar kitų 
šilumą skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).

Galbūt naudojate netinkamą maitinimo adapterį. Jei matote piktogramą 
kairėje, tai reiškia, kad aptiktas netinkamas adapteris. Visada naudokite 
pateiktą adapterį, kad įkrovimo veiksmingumas būtų optimalus.

Kaip iš naujo paleisti tėvų 
įrenginį?

Tėvų įrenginį galite iš naujo paleisti ilgai (10 sek.) spausdami įjungimo ir 
išjungimo mygtuką. Tėvų įrenginys bus paleistas iš naujo. Tėvų įrenginio 
atmintyje saugoma konkreti naudotojo informacija, pvz., naudotojo 
režimas, ryškumo nustatymai, garsumas, lopšinės pasirinkimas, mastelio 
keitimo pasirinkimas, nebus prarasta.

TRIUKŠMAS / GARSAS 

Problema Sprendimas

Kodėl programėlė, tėvų 
įrenginys ir / arba kūdikio 
įrenginys skleidžia aukšto 
dažnio garsą?

Galbūt programėlė, tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys yra per arti vienas 
kito. Įsitikinkite, kad jie yra bent 2,5 m / 8,2 pėdų atstumu vienas nuo 
kito. Nustatytas per didelis tėvų įrenginio arba programėlės garsumas. 
Sumažinkite tėvų įrenginio arba programėlės garsumą.

Kodėl negirdžiu 
garso? Kodėl negirdžiu, 
kai mano kūdikis verkia?

Galbūt tėvų įrenginio garsas išjungtas. Įjunkite garsą paspausdami 
viršutinę valdymo mygtuko dalį ir sureguliuokite garsumą.
Galbūt išjungėte programėlės garsą. Įjunkite garsą paliesdami garso 
išjungimo piktogramą vaizdo ekrane.

Nustatytas per mažas jautrumas. Padidinkite jautrumą tėvų įrenginio 
meniu arba programėlėje.

Kūdikio įrenginys gali būti per toli nuo kūdikio. Įsitikinkite, kad kūdikio 
įrenginys yra ne toliau kaip 1,5 m / 5 pėdų atstumu nuo kūdikio, kad 
garsas būtų aptinkamas optimaliai. Dėl mažesnio nei 1 m / 3,5 pėdos 
atstumo kyla pavojus pasismaugti.

Kodėl programėlė / tėvų 
įrenginys per greitai 
reaguoja į kitus, ne 
kūdikio garsus?

Gali būti nustatytas per didelis jautrumo lygis. Kai kūdikis skleidžia tylius 
garsus, jautrumas turi būti didesnis. Tačiau, kuo didesnis triukšmas 
vaikų kambaryje, tuo mažesnis jautrumo lygis gali būti nustatytas. Tėvų 
įrenginio meniu galite keisti kūdikių stebėjimo prietaiso jautrumą.
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VEIKIMO LAIKAS / DIAPAZONAS

Problema Sprendimas

Kodėl mano kūdikių 
stebėjimo prietaisas 
veikia kur kas mažesniu 
atstumu, nei nurodyta 
naudotojo vadove?

Nurodytas tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio veikimo diapazonas yra 
iki 400 m / 1312 pėdų. Toks diapazonas yra tik lauke, atviroje erdvėje ir 
regėjimo lauke. Dėl aplinkos sąlygų ir įvairių trukdančių veiksnių veikimo 
diapazonas gali būti mažesnis (žr. lentelę skyriuje „Veikimo diapazonas“). 
Namuose veikimo diapazonas yra iki 50 m / 165 pėdų. Be to, jį riboja 
sienų ir (arba) lubų, esančių tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio, 
skaičius ir tipas.

VAIZDO EKRANAS

Problema Sprendimas

Kodėl tėvų įrenginys 
patiria trukdžius? Kodėl 
vaizdas tėvų įrenginyje 
mirga? Kodėl tėvų 
įrenginys skleidžia zirzimo 
garsą?

Kai tėvų įrenginys yra už kūdikio įrenginio veikimo diapazono, gali 
atsirasti trikdžių. Jei tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio yra per daug 
sienų ar lubų. Arba, kai įjungiami kiti 2,4 GHz belaidžiai įrenginiai (pvz., 
mikrobangų krosnelė, „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas). 
Pastatykite tėvų įrenginį kitoje vietoje, arčiau kūdikio įrenginio, arba 
išjunkite kitus belaidžius įrenginius.

Kodėl vaizdas ekrane 
neaiškus?

Galbūt kūdikio įrenginio objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą 
sausu skudurėliu.

Vaizdo skiriamoji geba automatiškai sureguliuojama, kai tėvų įrenginys 
nunešamas per toli nuo kūdikio įrenginio. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau 
kūdikio įrenginio.

Kodėl vietoj spalvotų 
vaizdų matau nespalvotus 
vaizdus?

Kūdikių stebėjimo prietaise įsijungė naktinio matymo režimas, nes 
kambarys, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra tamsus.
Jei kambaryje yra pakankamai šviesos, kūdikių stebėjimo prietaiso šviesos 
jutiklis gali būti uždengtas arba nešvarus. Įsitikinkite, kad šis jutiklis yra 
visiškai apšviestas kambario šviesos.

Dažnai nutrūksta ryšys su 
programėle. Kodėl taip 
yra?

Patikrinkite, ar būsenos lemputė šviečia žaliai. Patikrinkite, ar „Wi-
Fi“ signalas kambaryje, kuriame yra kūdikių stebėjimo prietaisas, yra 
pakankamai stiprus ir stabilus. Jei taip nėra, reikia „Wi-Fi“ kartotuvo, kad 
signalas būtų stiprus ir stabilus. Jei naudojate „WiFi“ kartotuvą, įsitikinkite, 
kad maršrutų parinktuve ir „Wi-Fi“ kartotuve nustatytas vienodas SSID ir 
kad maršrutų parinktuve ir kartotuve naudojate tą patį slaptažodį.

Jei kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė nuolat 
šviečia baltai ir nuolat nutrūksta ryšys, gali būti, kad yra problemų dėl 
interneto ryšio, jungiančio maršrutų parinktuvą, išmanųjį prietaisą ar 
kūdikių stebėjimo prietaisą. Patikrinkite „Wi-Fi“ signalą išmaniajame 
prietaise arba 3G arba 4G greitį bandydami žiūrėti filmą, pvz., „YouTube“. 
Arba iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvą.

Galbūt įjungėte privatumo funkciją; patikrinkite kūdikio įrenginio 
būsenos lemputę, jei ji žalia, įjungta privatumo funkcija. Išjunkite ją, jei 
norite atnaujinti peržiūrą programėlėje.
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Negaliu nustatyti kūdikių 
stebėjimo prietaiso. 
Kiekvieną kartą man 
parodomas ryšio klaidos 
ekranas. Kodėl taip yra?

Įsitikinkite, kad išmaniajame prietaise naudojamas tas pats „Wi-Fi“ tinklas, 
prie kurio norite prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą.

Patikrinkite kūdikio įrenginio būsenos lemputę; jei ji mirksi raudonai, 
įvestas „Wi-Fi“ slaptažodis buvo neteisingas. Iš naujo paleiskite nustatymo 
procesą. Iš naujo įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį ir įsitikinkite, kad slaptažodis 
yra teisingas. 

Galbūt maršrutų parinktuvo SSID (tinklo pavadinime) arba slaptažodyje 
yra specialių simbolių. Jei taip, atitinkamai pakeiskite maršrutų parinktuvo 
SSID arba slaptažodžio pavadinimą.

Jei bandant prijungti būsenos lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, 
kūdikių stebėjimo prietaisas sėkmingai prijungtas prie maršrutų 
parinktuvo, tačiau jo nepavyksta prisijungti prie interneto. Tokiu atveju 
patikrinkite, ar turite prieigą prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, bandydami 
prisijungti prie kitų programėlių, pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt. Jei 
kitos programėlės nereaguoja, įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei 
interneto ryšys veikia, serveris gali būti laikinai nepasiekiamas. Bandykite 
nustatyti dar kartą vėliau.

Galbūt bandėte prijungti kūdikių stebėjimo prietaisą prie 5 GHz tinklo. 
Patikrinkite, ar pasirinkote SSID tinklo, kuris palaiko 2,4 GHz dažnį.

Kūdikio stebėjimo 
prietaisui nepavyksta 
nuskaityti išmaniojo 
prietaiso sugeneruoto QR 
kodo. Ką daryti?

Laikykite QR kodą apie 5–15 cm atstumu nuo kūdikio įrenginio lęšio. 
Pabandykite šiek tiek pajudinti išmanųjį prietaisą aukštyn, žemyn, į 
kairę arba į dešinę, kad QR kodas būtų tiesiai priešais kūdikių stebėjimo 
prietaiso objektyvą. Taip pat galite pabandyti perkelti išmanųjį prietaisą 
arčiau ar toliau nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo, kad jis būtų 
tinkamai sufokusuotas. Įsitikinkite, kad kambaryje yra pakankamai 
šviesos, bet venkite per ryškios šviesos. Kūdikių stebėjimo prietaisui 
nuskaičius QR kodą, išgirsite patvirtinimo garsą ir kūdikio įrenginio 
būsenos lemputė pradės šviesti baltai.

Greičiausiai nuo kūdikių stebėjimo prietaiso objektyvo nepašalinote 
apsauginės plėvelės.
Pašalinkite plėvelę.

Galbūt dalis jūsų rankos uždengia QR kodą. Laikykite prietaisą taip, kad 
ranka neuždengtų QR kodo.

Nematau savo kūdikio. 
Kas yra negerai?

Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus kambaryje, 
kuriame padėtas kūdikių stebėjimo prietaisas.

Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti „Wi-Fi“ būsenos lemputė turi 
nuolat šviesti baltai.

Galbūt jau yra trys jūsų kūdikį stebintys žmonės. Programėlė leidžia vienu 
metu stebėti tik trims žmonėms. Jei turite administratoriaus teises, galite 
pašalinti vieno iš svečių prieigą ir stebėti pats.

Galbūt įjungėte privatumo funkciją, kuri laikinai išjungia ryšį tarp kūdikio 
įrenginio ir „Wi-Fi“ maršrutų parinktuvo. Privatumo funkciją galima 
išjungti tėvų įrenginyje. (Žr. skyrių „Privatumo funkcija“)
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Kodėl programėlė 
nepraneša, kad kūdikis 
verkia?

Patikrinkite, ar kūdikių stebėjimo prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. 
Kūdikių stebėjimo prietaiso priekyje esanti būsenos lemputė turi nuolat 
šviesti baltai.

Gali būti nustatyta per aukšta pranešimų apie garsą riba. Tokiu atveju 
programėlė praneš tik tada, kai kūdikis skleis daug garsų. Įjunkite 
programėlės nustatymą, kad sumažintumėte garsų ribą ir užtikrintumėte, 
kad apie tai bus pranešta anksčiau.

Galbūt nutildėte išmanųjį prietaisą, įjunkite garsą.

Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją programėlės nustatymuose.

Patikrinkite, ar įjungėte pranešimų funkciją išmaniojo prietaiso 
nustatymuose.

Patikrinkite, ar turite teisę peržiūrėti kaip svečias. Pranešimų funkcija 
svečiams naudotojams yra išjungta.

Kodėl mano partneris ir 
aš negalime prisijungti 
prie kūdikių stebėjimo 
prietaiso tuo pačiu metu?

Jei norite dalytis ta pačia prieiga kaip ir partneris, apsvarstykite galimybę 
bendrai naudotis ta pačia administratoriaus paskyra prisijungdami prie 
programėlės. Nustatant programėlę kitame prietaise su kita prisijungimo 
paskyra, automatiškai atjungiamas anksčiau prijungtas naudotojas.

Jei nenorite, kad partneris turėtų pilną prieigą, pakvieskite partnerį 
prisijungti kaip svečią naudotoją. Svečių naudotojų prieigos teisės yra 
ribotos. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Paskyros tvarkymas“.

Kodėl negaliu kalbėti 
naudodamas kūdikio 
įrenginį, kai paspaudžiu 
„Talk-back" mygtuką 
programėlėje?

Galbūt jūsų partneris kalba su kūdikiu naudodamas tėvų įrenginį.
Tėvų įrenginiui nustatytas didesnis prioritetas naudojant funkciją „Talk-
back“.

Kaip galiu tapti svečiu 
naudotoju?

Norėdami būti svečiu naudotoju, turite užregistruoti „Philips Avent 
Connected“ kūdikių stebėjimo prietaiso paskyrą, tada galėsite peržiūrėti 
tiesioginę vaizdo transliaciją. Sukurkite paskyrą, kaip nurodyta 
programėlėje, ir kreipkitės į administratorių pranešdami, kad esate 
pasiruošę priimti kvietimą.

Aš jau esu svečias 
naudotojas, kodėl nieko 
nematau, kai įjungiu 
programėlę?

Galbūt administratorius laikinai įjungė privatumo režimą. Apie tai jums 
turėjo būti pranešta.

Kūdikių stebėjimo prietaisas gali būti neprijungtas prie tinklo. Norėdami 
gauti pranešimą, kai ateityje kūdikių stebėjimo prietaisas bus atjungtas 
nuo tinklo, įjunkite programėlės pranešimų funkciją iš programėlės 
nustatymų meniu.

Ar turiu laikyti 
programėlę įjungtą, kad 
galėčiau stebėti kūdikį?

Ne, programėlė gali veikti fone, kol užsiimate kitais reikalais. Įjunkite 
foninio stebėjimo režimą programėlės nustatymų meniu. Tada ekrane 
gausite pranešimus, kai kūdikis skleis garsus. 
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Ar galiu toje pačioje 
programėlėje naudoti 
daugiau kūdikių 
stebėjimo prietaisų?

Prie programėlės galite prijungti kelis kūdikių stebėjimo prietaisus, 
tačiau vienu metu galite stebėti tik vieno kūdikių stebėjimo prietaiso 
vaizdą. Gausite pranešimus iš kitų prijungtų kūdikių stebėjimo prietaisų. 
Jei gausite pranešimą ir jį paliesite, programėlė iškart įjungs kūdikių 
stebėjimo prietaisą. Taip pat sąraše galite pasirinkti kūdikių stebėjimo 
prietaisą, kurį norite matyti.

Ar kūdikių stebėjimo 
prietaisas apsaugotas 
nuo programišių?

Darome viską, ką galime, kad užkirstume kelią įsilaužimui, todėl 
dažnai teikiame saugumo naujinius. Įsitikinkite, kad visada naudojate 
naujausią programėlės programinę aparatinę įrangą ir kūdikių stebėjimo 
prietaiso programinę aparatinę įrangą. Jei prarasite išmanųjį prietaisą, 
atlikite kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, 
kad nutrauktumėte bet kokius jo ryšius. Taip pat galite prisijungti prie 
programėlės iš kito išmaniojo prietaiso ir ištrinti savo paskyrą. Jei esate 
vienintelis administratorius, visi svečiai naudotojai bus atjungti nuo 
kūdikių stebėjimo prietaiso.

Aš praradau savo 
išmanųjį telefoną. 
Kaip galiu užkirsti kelią 
nepažįstamiems stebėti 
kūdikį?

Prisijunkite prie programos iš kito išmaniojo prietaiso ir panaikinkite 
paskyrą. Jei esate vienintelis administratorius, visi programėlės svečiai 
naudotojai bus atjungti nuo kūdikių stebėjimo prietaiso. Taip pat galite 
atlikti kūdikių stebėjimo prietaiso gamyklinių nustatymų atkūrimą, 
kad nutrauktumėte visus ryšius su prarastu prietaisu. Norėdami atkurti 
gamyklinius nustatymus, ilgai (10 sek.) spauskite kūdikio įrenginio 
įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Ar man bus pranešta apie 
programėlės ar kūdikių 
stebėjimo prietaiso 
programinės aparatinės 
įrangos naujinius?

Taip, išmaniajame prietaise gausite pranešimą, kad galėtumėte atnaujinti 
naudodami „App Store“ ar „Google Play“. Tai vyks periodiškai. Kūdikių 
stebėjimo prietaiso programinės aparatinės įrangos naujinių pranešimai 
bus rodomi programėlėje kartu su atnaujinimo instrukcijomis.

Kai naudoju programėlę, 
telefonas arba planšetinis 
kompiuteris sušyla. Ar tai 
normalu?

Prietaisas gali sušilti, nes jam reikalinga galia aukštos kokybės vaizdo 
įrašams teikti. Tai nekenkia prietaisui. Jūsų prietaisas nešyla, kai naudojate 
programėlę foniniu režimu.
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Sieninis laikiklis
Spausdinimo instrukcijos: 
spausdinkite šį puslapį nustatę 100 % lapo dydį ir naudokite šabloną 
tiksliai sraigtų skylių padėčiai ant sienos pažymėti.
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