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הוראות בטיחות חשובות
קרא מידע חשוב זה בעיון לפני השימוש במכשיר, ושמור אותו לעיון עתידי.

חשוב
מוניטור זה לתינוקות מיועד לשמש ככלי עזר. הוא אינו תחליף להשגחה 

הולמת של מבוגר אחראי ואין להשתמש בו בתור שכזה.
אין להשאיר את התינוק/ת לבד בבית. יש לוודא תמיד שמישהו משגיח על התינוק/ת 

ודואג לספק את הצרכים המידיים שלו/שלה.

כתב הסרת אחריות
 Koninklijke Philips .יש לזכור שהשימוש במוניטור לתינוקות הוא באחריותך בלבד

NV וחברות הבת שלה אינן אחראיות לפעולה של מוניטור זה לתינוק או לשימוש 
שלך בו, ולכן אינן מקבלות אחריות כלשהי בקשר עם השימוש שלך במוניטור זה.

סכנה
לעולם אל תטבול חלק כלשהו במוניטור התינוק במים או בכל נוזל אחר. אין - 

להניח את המכשיר במקום שמים או נוזלים אחרים עלולים לטפטף או להתיז 
עליו. אין להשתמש במוניטור לתינוקות במקומות לחים או בקרבת מים. 

לעולם אל תניח חפץ כלשהו על גבי מוניטור התינוק ואל תכסה אותו. אין לחסום - 
פתחי אוורור. יש להתקין לפי הוראות היצרן.

אזהרה
כבל ארוך. סכנת חנק! - 
בדוק אם המתח המצוין על המתאם מתאים למתח החשמל המקומי לפני - 

שאתה מחבר את המכשיר. 
השתמש רק במתאם המצורף.- 

 - S005Bxy0600050 :דגם
 - V~ 50/60 Hz, 0.15 A 100-240 דירוג: קלט 

 V  0.5 A, 3 W 6�0 :פלט
xy=NV)שקע אירופה( או xy=NB)שקע בריטניה( - 
יעילות פעילה ממוצעת: 38%�74 - 
 -VI רמה W(: 0.1 W( צריכת חשמל ללא עומס

אין לשנות או לחתוך חלק כלשהו של המתאם והכבל שלו, מכיוון שהדבר גורם - 
למצב מסוכן. 

אם המתאם פגום, תמיד החליפו אותו באחד מהסוג המקורי כדי למנוע סכנה. - 
מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות - 

או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם הם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי 
שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסיכונים. אסור לילדים לשחק עם 

המכשיר. הילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש, ללא השגחה. 
הגן על כבל החשמל מפני הליכה או צביטה במיוחד בתקעים ובנקודה שבה הם - 

יוצאים מהמכשיר. 
הקפידו למקם את מוניטור התינוק בצורה כזו שהכבל שלו לא יחסום פתח או - 

מעבר. כשמניחים את המוניטור לתינוקות על שולחן או על ארונית נמוכה, יש 
להקפיד שהכבל הראשי לא יהיה תלוי מעל קצה השולחן או הארונית. יש לוודא 

שהכבל לא מונח על הרצפה, כדי למנוע סכנת מעידה. 
הרחק את חומרי האריזה )שקיות ניילון, מאגרי קרטון וכו‘( מהישג ידם של ילדים, - 

שכן הם אינם צעצוע. 
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כדי למנוע התחשמלות, אל תפתח את המארז של יחידת התינוק או יחידת - 
ההורים. הוראות בטיחות סוללה 

השתמש במוצר רק למטרה המיועדת לו. יש לקרוא את המידע שמופיע פה - 
בעיון לפני השימוש במוצר, בסוללות ובאביזרים שלו, ולשמור אותו לעיון בעתיד. 
שימוש לא נאות עלול ליצור סכנות או לגרום פציעות חמורות. ייתכן כי האביזרים 

המצורפים ישתנו ממוצר למוצר. 
 - �40°C-0° לC טענו, השתמשו ואחסנו את המוצר בטמפרטורה שבין
הקפד להשתמש בסוללות הבאות:- 

יחידת תינוקות: סוללות V R6 AA 1�5 אלקליין לא נטענות או סוללות נטענות - 
V AA HR6 1�2. יש לטעון את הסוללות הנטענות במטען נפרד. 

 - Philips 130 AAHC 1.2 V, 1300 mAh )SCD710/SCD711/ :יחידת הורים
 �)SCD713(; GP 180AAHC 1.2 V, 1800 mAh )SCD715

השתמש רק בסוללה הנטענת שסופקה עם יחידת ההורים. - 
אין להטעין סוללות שאינן נטענות ביחידת ההורים.- 

הרחק את המוצר והסוללות מאש ואל תחשוף אותם לאור שמש ישיר או - 
לטמפרטורות גבוהות. 

הרחק תמיד את סוללות המטבע/תאי הכפתור מהישג ידם של ילדים. בליעת - 
סוללות אלה עלולה להסתיים בפציעה חמורה או מוות. 

אם המוצר מתחמם או מסריח בצורה חריגה, משנה צבע או אם הטעינה נמשכת - 
 �Philips זמן רב מהרגיל, הפסק את השימוש והטעינה של המוצר וצור קשר עם

אין להניח מוצרים וסוללותיהם בתנורי מיקרוגל או על תנורי אינדוקציה. - 
אין לפתוח, לשנות, לנקב, לפגוע או לפרק את המוצר או הסוללה כדי למנוע - 

מהסוללות להתחמם או לשחרר חומרים רעילים או מסוכנים. אין ליצור קצר 
בסוללות, לטעון אותן יתר על המידה או להפוך את הקוטביות שלהן. 

אם הסוללות פגומות או דולפות, הימנע ממגע עם העור או העין. אם נוצר מגע - 
כזה, יש לשטוף את העיניים היטב מיד ולפנות לטיפול רפואי. 

כאשר אתה מטפל בסוללות, ודא שהידיים, המוצר והסוללות יבשות. - 
הכנס סוללות כשהקטבים + ו-- מצביעים לכיוון המצוין בתא הסוללות או - 

במחזיק. 
אין לערבב בין מותגים וסוגים שונים של סוללות, אל תערבב סוללות חדשות - 

ומשומשות ואל תשתמש בסוללות עם קודי תאריך שונים. 
הסר סוללות מהמוצר אם אינך מתכוון להשתמש בו במשך זמן מה. - 
כדי למנוע קצר בשוגג של הסוללות לאחר הסרה, אל תתנו למקומי הסוללה - 

לבוא במגע עם חפצי מתכת )כגון מטבעות, סיכות ראש, טבעות(. אין לעטוף 
את הסוללות בנייר אלומיניום. יש לכסות את מגעי הסוללות בסרט הדבקה או 

להכניס את הסוללות לשקית פלסטיק לפני שמשליכים אותן. 
אל תשאיר סוללות חד פעמיות ריקות בתוך המוצר. - 
לסוללות נטענות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה. חיי הסוללה ומספר מחזורי - 

הטעינה משתנים בהתאם לשימוש ולהגדרות. 
החלף את הסוללה הנטענת כאשר קיבולת הסוללה יורדת באופן משמעותי.- 
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זהירות
אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כלשהם כגון רדיאטורים, אורגי - 

חום, תנורים או מכשירים אחרים )כולל מגברים( המפיקים חום. 
וודאו שהידיים שלכם יבשות כשאתם מטפלים במתאמים, בתקעים ובכבל - 

החשמל. 
כל הסימונים הנדרשים על יחידת התינוק, יחידת ההורים ומתאם החשמל - 

ממוקמים בתחתית יחידת התינוק, יחידת ההורים ומתאם החשמל.

הצהרת תאימות
Philips Electronics Hong Kong Limited מצהירה בזאת כי מוצר זה עומד 

בדרישות היסודיות ובתנאים הרלוונטיים האחרים של הנחיה 2014/53/
EU. עותק של הצהרת התאימות של ה-EC )DoC( זמין באינטרנט בכתובת 

�www�philips�com/support

EMF תאימות לתקן
מכשיר זה מבית עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות 

אלקטרומגנטיים.
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מבוא 
יש לעבור לאתר www�philips�com/welcome כדי לרשום את המוצר 

ולקרוא את המדריך למשתמש המפורט.

תצוגה של יחידת ההורים )איור 1(
  מחוון עוצמת אות 1
2 Eco Max מחוון
סמל השתקה 3
מחוון מצב הסוללה 4
מחוון רגישות המיקרופון 5
סמל שיר ערש 6
סמל מנורת לילה 7
סמל טיימר 8
סמל טמפרטורה 9

חץ ניווט 10
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הכנה לקראת שימוש
חשוב: קרא בעיון את מידע הבטיחות החשוב לפני השימוש במוניטור התינוק 

ושמור אותם לעיון עתידי.

יחידת תינוק
אנו ממליצים לך להשתמש ביחידת התינוק המחוברת לרשת החשמל. כדי להבטיח 

גיבוי חשמל אוטומטי במקרה של תקלה ברשת, אתה יכול להכניס ארבע סוללות 
1.5V AA אלקליין )לא כלולות(.

יש לטעון את הסוללות הנטענות במטען נפרד. ליחידת התינוק אין פונקציית טעינה 
וסוללות נטענות מתרוקנות לאט כשהן אינן בשימוש.

יחידת הורים
יחידת ההורים פועלת על שתי סוללות נטענות המסופקות עם מוניטור התינוק. טען 

את יחידת ההורים בטרם תשתמש בה בפעם הראשונה וכאשר הסוללות חלשות.
שים לב שעבור SCD710/SCD711/SCD713, עליך לטעון את יחידת ההורים 

במשך 10 השעות המלאות כדי לקבל זמן הפעלה אלחוטי של 18 שעות. 
)עבור SCD715: זמן הטעינה הוא 14 שעות וזמן ההפעלה הוא 25 שעות.

לתשומת לבכם: כאשר תתחיל להשתמש במוניטור התינוק, יידרשו 4 מחזורי טעינה 
ופריקה עד שהסוללות הנטענות יגיעו לקיבולת המלאה שלהן.

השימוש במוניטור לתינוקות
הצבת המוניטור לתינוקות

הרחיקי את יחידת התינוק מהישג ידיו של התינוק. לעולם אל תניח 
את יחידת התינוק בתוך המיטה או הלול של התינוק.

מאחר שהחוט של יחידת התינוק מהווה סכנת חנק פוטנציאלית, ודא שיחידת - 
התינוק והחוט שלה נמצאים במרחק של מטר אחד לפחות מהתינוק.

כדי למנוע צליל גבוה מיחידה אחת או משתיהן, ודא שיחידת ההורים נמצאת - 
במרחק מטר אחד לפחות מיחידת התינוק.

קישור יחידת הורים ויחידת תינוק/ת
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  שביחידת התינוק במשך 2 שניות, עד שנורית  1

ההפעלה תאיר.
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  ביחידת ההורים במשך 2 שניות, עד שהתצוגה  	

תאיר. נורית 'קישור' ביחידת ההורים תתחיל להבהב באדום וההודעה 'קישור' 
תופיע בתצוגה.

כאשר יחידת ההורים ויחידת התינוק מקושרים, נורית ה'קישור' תאיר בירוק 
קבוע. מחוון עוצמת האות וההודעה 'LINKED' מופיעים בתצוגה.

אם לא נוצר חיבור, ההודעה 'NOT LINKED' תופיע ויחידת ההורים תופעל, היא 
תתחיל לצפצף.
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מה לעשות אם לא נוצר קישור
אם יחידת ההורים תהיה מחוץ לטווח, הצב אותה קרוב יותר ליחידת התינוק, אך - 

לא קרוב ממטר אחד.
אם יחידת התינוק או ההורים קרובים מדי, במרחק של פחות משני מטר - 

ממכשיר DECT אחר )למשל טלפון אלחוטי(, כבה את המכשיר או הרחק את 
היחידה מהמכשיר הזה.

אם יחידת התינוק/ת מכובה, יש להדליק אותה.- 

טווח פעולה
טווח הפעולה הוא 330 מטר בחוץ ועד 50 מטר רגל בתוך הבית.- 
טווח הפעולה של מוניטור התינוק משתנה בהתאם לסביבה ולגורמים הגורמים - 

להפרעה. חומרים רטובים ולחים גורמים כל כך הרבה הפרעות עד שאובדן 
הטווח הוא עד 100%. להפרעות מחומרים יבשים, עיין בטבלה למטה.

אובדן טווחעובי החומרחומרים יבשים

עץ, גבס, קרטון, זכוכית )ללא מתכת, 
חוטים או עופרת(

0-10 %פחות מ-30 ס"מ

5-35 %פחות מ-30 ס"מלבנים, דיקט

30-100 %פחות מ-30 ס"מבטון מזוין

90-100 %פחות מסנטימטר אחדסבכה או סורגים ממתכת

100 %פחות מסנטימטר אחדיריעות מתכת או אלומיניום
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פונקציות ומשוב על יחידת התינוק
אורות לילה

אור הלילה מייצר זוהר רך שמרגיע את התינוקות.
לחץ על הלחצן  ביחידת התינוק כדי להפעיל או לכבות את מנורת הלילה. 1

פונקציית שיר ערש
לחץ על הלחצן  ביחידת התינוק כדי להשמיע את שיר הערש האחרון שנבחר.  1

שיר הערש שנבחר חוזר על עצמו במשך 15 דקות.

לחץ על הלחצן  כדי לבחור שיר ערש אחר מהרשימה. 	

כדי לכוונן את רמת הקול של שיר הערש, לחץ על עוצמת הקול או על עוצמת  3
הקול - כפתור יחידת התינוק.

לתשומת לבכם: אתה יכול להגדיר את עוצמת הקול של הרמקול ביחידת התינוק 
רק כאשר שיר ערש מתנגן. אם תגדיר את עוצמת הקול עבור שיר הערש גבוה 

יותר, הצליל יהיה חזק יותר גם כאשר תשתמש בפונקציית הדיבור ביחידת 
ההורים.

כדי להפסיק השמעת שיר ערש, לחץ על הלחצן  ביחידת התינוק. 	
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החלפת יחידת ההורים
אם איבדת את יחידת ההורים, תוכל להשתמש בלחצן FIND ביחידת התינוק כדי 
לאתר את יחידת ההורים. פונקציה זו פועלת רק כאשר יחידת ההורים מופעלת 

ונמצאת בטווח.
לחץ על FIND ביחידת התינוק. יחידת ההורים תפיק צליל התראת החלפה. 1
כדי להפסיק את צליל התראת ההחלפה, לחץ שוב על FIND ביחידת התינוק  	

או לחץ על לחצן כלשהו ביחידת ההורים. צליל התראת ההחלפה מפסיק 
אוטומטית לאחר 2 דקות.

נורית מצב הסוללה
נורית מצב הסוללה תאיר בירוק קבוע כאשר יחידת התינוק פועלת על סוללה  1

והסוללות מכילות מספיק אנרגיה.
נורית מצב הסוללה תהבהב באדום במהירות כאשר הסוללות מתרוקנות בזמן  	

שיחידת התינוק פועלת על סוללה. החלף את הסוללות כשהן מתרוקנות.

פונקציות ומשוב על יחידת ההורים
עוצמת הקול

ניתן להגדיר את עוצמת הקול אם התפריט אינו פעיל. קיימות שבע רמות עוצמת קול 
והגדרת 'נפח כבוי'.

הגדרת עוצמת הקול
לחץ על הלחצן + או על הלחצן - פעם אחת. 1

עוצמת הקול הקיימת מופיעה בתצוגה.
לחץ על הלחצן + כדי להגביר את עוצמת הקול או לחץ על הלחצן - כדי להנמיך  	

את עוצמת הקול.
אם לא תלחץ על לחצן במשך יותר מ-2 שניות, חיווי עוצמת הקול ייעלם 

מהתצוגה והגדרת עוצמת הקול תישמר.

עוצמת הקול כבויה
מתחת להגדרת עוצמת הקול הנמוכה ביותר, יש הגדרה של 'נפח כבוי'.

לחץ על הלחצן + או על הלחצן - פעם אחת. 1
עוצמת הקול הקיימת מופיעה בתצוגה.

לחץ והחזק את הלחצן - במשך יותר מ-2 שניות כדי לכבות את עוצמת הקול. 	
ההודעה 'MUTE' וסמל ההשתקה מופיעים בתצוגה. רק נוריות רמת הקול יראו 

שהתינוק מפיק צלילים.
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פונקציית דיבור
אם ברצונך לנחם את תינוקך, לחץ על TALK ביחידת ההורים ודבר ברור אל  1

המיקרופון בחזית ממרחק של 15-30 ס"מ.
נורית 'קישור' תתחיל להבהב בירוק ו-'TALK' תיראה בתצוגה.

לתשומת לבכם: אם הגדרת את עוצמת הקול של שיר הערש גבוה יותר ביחידת 
התינוק, הצליל יהיה חזק יותר גם כאשר אתה משתמש בפונקציית הדיבור 

ביחידת ההורים.

שחרר את TALK כשתסיים לדבר. 	

חיווי מצב הסוללה
סוללה חלשה

כאשר הסוללות הנטענות חלשות, 'BATTERY LOW' יופיע בתצוגה, מחוון המצב 
ריק ומהבהב, ויחידת ההורים תצפצף. זמן הפעולה הנותר הוא 30 דקות, לפחות.

סוללה ריקה
אם הסוללות הנטענות כמעט ריקות, נורית מצב הסוללה תהבהב באדום  1

במהירות.
אם לא תחבר את יחידת ההורים לרשת החשמל, היא תעבור למצב כבוי. 	

תפריט יחידת ההורים
ניווט בתפריט

לתשומת לבכם: חלק מפונקציות התפריט פועלות רק כאשר יחידת התינוק ויחידת 
ההורים מקושרות.

לחץ על הלחצן MENU כדי לפתוח את התפריט וכדי להציג את האפשרות  1
הראשונה בתפריט.
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השתמש בלחצן + כדי לעבור לאפשרות הבאה או בלחצן - כדי לעבור לאפשרות  	
הקודמת. החץ בתצוגה מציין לאיזה כיוון ניתן לנווט.

לחץ על OK כדי לאשר את בחירתך. 3

לתשומת לבכם: לחץ על לחצן MENU אם ברצונך לצאת מהתפריט בלי לבצע 
שינויים. אם לא תהיה הזנה בתפריט במשך יותר מ-20 שניות, התפריט ייסגר 

אוטומטית.

רגישות
אפשרות זו בתפריט יחידת ההורים מאפשרת להגדיר את רגישות המיקרופון של 

 יחידת התינוק.
רגישות המיקרופון קובעת איזו רמת רעש קולטת יחידת התינוק, למשל, תרצו 

לשמוע כשהתינוק שלכם בוכה, אבל ייתכן שתתעניינו פחות בפטפוטים שלו.
בחר 'רגישות' בתפריט עם הלחצן + והלחצן - ולחץ על OK לאישור. 1
השתמש בלחצן + ובלחצן - כדי להגביר או להנמיך את רגישות המיקרופון. מספר  	

הקטעים המלאים מציג את רמת הרגישות שנבחרה. לחץ על OK כדי לאשר את 
ההגדרה.

רמות רגישות וחיוויים
תיאוררגישותאייקון

שמע הכול מהתינוק שלך. הרמקול של יחידת גבוה ביותר
ההורים פועל ללא הרף.

שמע את כל הצלילים מפטפוטים רכים וחזקים גבוה
יותר. אם התינוק שלך לא משמיע שום צליל, 

הרמקול של יחידת ההורים כבוי.

שמע קולות מבכי חרישיים וחזקים יותר. אם בינוני
התינוק שלך משמיע צלילים רכים יותר, הרמקול 

של יחידת ההורים לא פועל.

הרמקול של יחידת ההורים פועל רק אם התינוק נמוך
משמיע קולות חזקים, למשל בגלל שהוא בוכה.
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Eco Max מצב
Smart Eco היא תכונה סטנדרטית במוניטור התינוק. היא מקטינה אוטומטית את 

אות ה-DECT מיחידת התינוק כדי לחסוך באנרגיה. כדי לחסוך עוד באנרגיה, הפעל 
את מצב Eco Max. במצב זה, אות ה-DECT של יחידת התינוק כבוי כל עוד התינוק 

אינו משמיע צליל.
זהירות: במצב Eco Max, יחידת ההורים מקבלת משוב מיחידת 

התינוק באיחור. כאשר התינוק שלך משמיע צליל, תחילה יש להפעיל 
מחדש את שידור הרדיו ביחידת התינוק לפני שהיא תוכל לשלוח 

משוב ליחידת ההורים.
בבקשה שים לב לדברים הבאים:

במצב Eco Max לא תקבל משוב כאשר יחידת ההורים תימצא מחוץ לטווח - 
של יחידת התינוק. ניתן לבדוק את הקישור על ידי לחיצה על כל לחצן ביחידת 

ההורים.
לא ניתן להפעיל את מצב Eco Max אם רגישות המיקרופון מוגדרת לרמה - 

הגבוהה ביותר.

Eco Max הפעלת מצב
בחר 'Eco Max' בתפריט עם הלחצן + והלחצן - ולחץ על OK לאישור. 1
	 �Eco Max כדי להפעיל את מצב OK כאשר התצוגה תציגה 'הפעל', לחץ על
הודעת האזהרה 'אין התראה אם מחוץ לטווח, בסדר' מופיעה על הצג. לחץ על  3

OK כדי לאשר.
לתשומת לבכם: הודעת האזהרה גוללת על פני הצג פעמיים. אם לא תלחץ על 

OK, יחידת ההורים תעזוב את התפריט ומצב Eco Max יישאר כבוי.

חיווי Eco Max מהבהב בתצוגה. נורית 'קישור' מהבהבת בירוק באיטיות כאשר  	
יחידת התינוק לא משדרת אותות כלשהם ליחידת ההורים.

כאשר יחידת ההורים מקבלת אות מיחידת התינוק מפני ששידור הרדיו הופעל  	
מחדש, נורית 'קישור' תאיר בירוק קבוע.

Eco Max נטרול מצב
1 �MENU לחץ על הלחצן
השתמש בלחצן + ובלחצן - כדי לבחור 'Eco Max' ולחץ על OK לאישור. 	
כאשר התצוגה תציג 'כבה', לחץ על OK לאישור. 3

אורות לילה
כדי להפעיל את מנורת הלילה ביחידת התינוק, בחר 'אור לילה' בתפריט עם  1

הלחצן + והלחצן - ולחץ על OK לאישור.
לחץ על אישור כדי לבחור 'הפעל'. סמל מנורת הלילה  מופיע בתצוגה. 	
כאשר מנורת הלילה פועלת וברצונך לכבות אותה, בחר 'אור לילה' בתפריט  3

ולחץ OK כדי לבחור 'כיבוי'. סמל מנורת הלילה  נעלם מהתצוגה.
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שיר ערש
כדי להשמיע שיר ערש אחד או יותר ביחידת התינוק, בחר 'שיר ערש' בתפריט  1

עם הלחצן + והלחצן -. לחץ על OK כדי לאשר.
לחץ שוב על OK כדי להשמיע את שיר הערש הראשון. השתמש בלחצן +  	

ובלחצן - כדי לבחור אחד משירי הערש או 'הפעל הכול'.
התצוגה מציגה את סמל שיר הערש ואת מספר שיר הערש שמתנגן. שיר 

הערש שנבחר חוזר על עצמו ברציפות במשך 15 דקות, אלא אם תבחר 'עצור' 
בתפריט.

אם תבחר 'הפעל הכול', כל שירי הערש המאוחסנים מראש ינוגנו במשך 
15 דקות. התצוגה מציגה את מספר שיר הערש שמתנגן.

כדי להפסיק את הנגינה, בחר 'עצור' בתפריט ולחץ על OK לאישור. 3

טיימר האכלה
אתה יכול להגדיר את טיימר ההאכלה כדי להתריע על כך שהגיע הזמן להאכיל את 

תינוקך. ניתן להגדיר את הטיימר בין דקה אחת ל-23 שעות ו-59 דקות.
כדי לפתוח את תפריט המשנה של טיימר האכלה, בחר 'טיימר האכלה'  1

בתפריט. לחץ על OK כדי לאשר.
בחר 'הגדר טיימר' בתפריט המשנה של טיימר ההאכלה. לחץ על OK כדי  	

להתחיל בהגדרת הטיימר.
הגדר את השעה והדקות ולחץ על OK לאישור. 3
כדי להפעיל את טיימר ההאכלה, בחר ‚xx:xx Start' בתפריט המשנה של טיימר  	

ההאכלה. לחץ על OK כדי לאשר. סמל הטיימר מופיע בתצוגה והטיימר מתחיל 
לספור לאחור.

כאשר הטיימר יגיע לשעה 00:00, התראת טיימר ההאכלה תעבור למצב כבוי,  	
סמל הטיימר יתחיל להבהב בתצוגה וההודעה 'TIMER END' גוללת על פני 

התצוגה.
כדי לעצור את הטיימר, בחר 'עצירה ואיפוס' בתפריט המשנה של טיימר האכלה  6

ולחץ על OK לאישור.
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הגדרת חזרה בטיימר ההאכלה
כדי לגרום לטיימר ההאכלה לכבות לאחר אותה שעה מוגדרת, בחר 'חזרה על  1

טיימר' בתפריט המשנה של טיימר ההאכלה לאחר שהגדרת את הטיימר. לחץ 
על OK כדי לאשר.

בחר 'Repeat ON' או 'Repeat OFF' ולחץ על OK לאישור. סמל החזרה על  	
הטיימר מופיע בתצוגה.

אם 'Repeat ON' מוגדר, טיימר ההאכלה מתחיל לספור שוב לאחור לאחר  3
הפסקת ההתראה.

טמפרטורת חדר
תינוק ישן בנוחות בטמפרטורה שבין C° 16 לבין C° 20. ניתן להגדיר טווח 

טמפרטורות מינימום ומקסימום. אתה יכול גם להגדיר התראת טמפרטורה.
כדי לפתוח את תפריט המשנה של הטמפרטורה, בחר 'טמפרטורה' בתפריט.  1

לחץ על OK כדי לאשר.
	  OK בחר 'טווח טמפרטורה' בתפריט המשנה של הטמפרטורה ולחץ על

לאישור.
השתמש בלחצן + ובלחצן - כדי להגדיר את טווח הטמפרטורה המינימלי בין  3

C° 10 לבין C° 19 ואת טווח הטמפרטורה המקסימלי בין C° 22 לבין C° 37. לחץ 
על OK כדי לאשר.

בחר 'התראה' בתפריט המשנה של הטמפרטורה. לחץ על OK כדי לאשר. 	
בחר 'התראה מופעלת' או 'התראה כבויה'. לחץ על OK כדי לאשר. 	
בחר 'Temp Scale' בתפריט המשנה של הטמפרטורה. לחץ על OK כדי לאשר. 6
בחר 'צלזיוס' או 'פרנהייט' ולחץ על OK לאישור. הטמפרטורה בסולם שנקבע  7

מופיעה בתצוגה. 
אם הטמפרטורה מחוץ לטווח שנקבע, סמל התראת הטמפרטורה בתצוגה 

יהבהב וההודעה 'TOO COLD' או 'TOO HOT' תופיע בתצוגה. אם תגדיר את 
ההתראה למצב ON, גם יחידת ההורים מצפצפת.

שעון
הגדרת ברירת המחדל של השעון מוסתרת. ניתן לבחור להציג את השעון ולקבוע 

את זמן השעון בתפריט של יחידת ההורים.
בעזרת הלחצן + והלחצן - בחר 'שעון' בתפריט. לחץ על OK כדי לאשר. 1
בחר 'הצג זמן' ולחץ על OK לאישור. 	
בחר 'הגדר זמן' ולחץ על OK לאישור. 3
הגדר את השעה והדקות ולחץ על OK לאישור. 	

זמן השעון מתחלף עם חיוויים אחרים בשדה ההודעה של התצוגה.
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שפה
אתה יכול להשתמש באפשרות תפריט זו כדי לשנות את הגדרת השפה.

בעזרת הלחצן + והלחצן - בחר 'שפה' בתפריט. לחץ על OK כדי לאשר. 1
השתמש בלחצן + ובלחצן - כדי לבחור את השפה שלך ולחץ על OK לאישור. 	

מידע סביבתי
כל חומר אריזה מיותר סולק. ניסינו להפוך את האריזה בקלות להפרדה לשני 

חומרים: קופסת קרטון ופוליאתילן )שקיות, יריעת קצף מגן(.

מחזור
סמל זה אומר שלא יזרקו מוצרים חשמליים וסוללות יחד עם האשפה 

הביתית הרגילה.
יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים 

וסוללות.

תמיכה
לכל תמיכה במוצר כגון שאלות נפוצות, אנא בקר בכתובת 

�www�philips�com/support
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