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1 Introduktion

Advarsel
• Kontrollér, om den angivne
netspænding på adapteren
til babyenheden og
forældreenheden svarer til
den lokale netspænding, før
du tilslutter apparatet.
• Brug kun den anbefalede
af Philips- adapter (model
S003Axy0600050 (hvor “xy” =
TV, TB afhængigt af stiktype).
Adapterklassificering:
Indgang 100-240 V~
50/60 Hz, 0,15 A Udgang:
6,0 V 0,5 A, 3 W.
Gennemsnitlig aktiv
udnyttelse: 74,38 %.
Effektforbrug under standby
(W): 0,1 W LEVEL VI).
• Ingen dele af adapteren må
ændres og/eller klippes af,
da dette vil føre til farlige
situationer.
• Brug ikke babyalarmen, hvis
adapteren til babyenheden
eller forældreenheden
er beskadiget. Kontakt Philips
Kundecenter.
• Skru ikke bagsiden af
babyenheden af for at
forhindre elektrisk stød.

Tillykke med dit køb, og velkommen til
Philips AVENT! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips AVENT tilbyder,
skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome. Læs denne
brugervejledning omhyggeligt igennem.

2 Vigtigt
Fare
• Babyalarmen (eller dele af
den) må aldrig kommes ned i
vand eller andre væsker. Den
må ikke anbringes, hvor vand
eller anden væske kan dryppe
eller sprøjte på det. Brug ikke
i fugtige omgivelser eller tæt
på vand.
• Kom aldrig noget oven på
babyalarmen, og dæk ikke til.
Ventilationsåbninger må ikke
blokeres.
• Ledninger udgør en potentiel
risiko for kvælning. Hold
ledninger uden for børns
rækkevidde (mere end
1 meter/3,5 meter væk).
Anbring ikke babyenheden i
barnets seng eller kravlegård.
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• Dette apparat er ikke
beregnet til at blive brugt
af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre
de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets
anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn må ikke lege
med apparatet.

• Benyt altid den rette type
batterier i forældreenheden
(se “Isætning af batterier” i
kapitlet “Klargøring”).
• Hvis forældreenheden eller
babyenheden placeres ved
siden af en sender eller andre
DECT-apparater (f.eks. en
DECT-telefon eller trådløs
router til internettet), kan
forbindelsen blive afbrudt.
Flyt babyenheden eller
forældreenheden længere
væk fra andre trådløse
apparater, indtil forbindelsen
er genoprettet.
• Tændte mobiltelefoner i
nærheden af babyalarmen
kan give interferens med
babyalarmen.

Forsigtig
• Denne babyalarm er beregnet
som et hjælpemiddel. Den
kan aldrig erstatte ansvarlig
og korrekt forældreopsyn
og -overvågning og må ikke
bruges sådan.
• Anvend apparatet ved en
temperatur mellem 0 °C
og 40 °C. Apparatet skal
opbevares ved en temperatur
mellem -25 °C og 70 °C.
• Hverken baby- eller
forældreenheden må
udsættes for ekstrem kulde
eller varme eller for direkte
sollys. Anbring aldrig babyeller forældreenheden i
nærheden af en varmekilde.
• Forældre- og babyenhederne
må aldrig tildækkes (f.eks.
med et håndklæde eller et
tæppe).

Vigtige oplysninger om
batterier
• Benyt altid den rette type
batterier i forældreenheden
for at undgå eksplosionsfare.
• Forældreenheden ikke har
nogen ladefunktion. Hvis
du bruger genopladelige
batterier i forældreenheden,
skal de genoplades i en
batterioplader.
• Sørg for, at dine hænder
er helt tørre, når batterier
isættes eller udskiftes.
• Sådan undgås batterilækage,
beskadigelse eller eksplosion:
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Overholdelse af standarder
• Dette apparat overholder
alle branchens gældende
standarder og regler
angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
• Dette apparat overholder
EU’s krav om radiointerferens.

1 Apparatet bør ikke
udsættes for temperaturer
over 40 °C. Batterier kan
eksplodere, hvis de bliver
udsat for solskin, brand
eller høje temperaturer.
2 Batterierne må
ikke udsættes for
overopladning,
kortslutning, vendte poler
eller beskadigelse.
3 Fjern batterierne fra
forældreenheden, hvis du
ikke skal bruge apparatet i
en måned eller mere.
4 Lad ikke opbrugte
batterier blive siddende i
forældreenheden.
• Bortskaf ikke-genopladelige
batterier og genopladelige
batterier på korrekt vis (se
kapitlet “Miljøhensyn”).
• Bær beskyttelseshandsker
for at beskytte huden, når du
håndterer beskadigede eller
utætte batterier.
• For at få en ledningsfri
brugstid på op til 24 timer
skal du isætte batterier
med en kapacitet på
1500 mAh eller derover i
forældreenheden.

• Philips Consumer Lifestyle,
Tussendiepen 4, Drachten,
Holland, erklærer hermed,
at denne babyalarm overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU
(DECT: frekvensbånd 18801900 MHz, maksimal radiofrekvenseffekt: 250 mW).
En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) er
tilgængelig online på
www.philips.com/support.
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3 Produktoversigt

4 Klargøring

A Forældreenhed
1 Lys, som indikerer lydniveau
2 On/off-knap 3
3 Lydstyrkeknap
4 Forbindelsesindikator
5 Stik til lille stik på adapteren
6 Batteriindikator
7 Lydstyrke + knap
8 Udløserknap til låget til
batterirummet
9 Låg til batterirum
10 Adapter
B Babyenhed
1 Natlystast
2 On/off-knap 3
3 Strømindikator
4 Fast netledning
5 Adapter

Babyenhed
Babyenheden bruges over lysnettet og har
en fast netledning.
1 Sæt adapteren til netledningen
i en stikkontakt for at slutte
babyalarmenheden til lysnettet.

Forældreenhed
Forældreenheden er tilsluttet lysnettet. Du
kan også isætte batterier for at gøre mobil
anvendelse af forældreenheden mulig.
Brug via lysnet
1
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Sæt det lille stik i sidepanelet på
forældreenheden, og sæt adapteren i
en stikkontakt.

Isætning af batterier

D Bemærk:
Sørg for, at batteriernes poler (+ og -)
vender den rigtige vej.
3 Sæt låget til batterirummet på igen
ved først at indsætte tapperne i den
nederste kant af batterirummet. Skub
derefter låget ind, indtil det låses på
plads med et klik.

Hvis forældreenheden ikke er tæt ved en
stikkontakt, kan du bruge de to 1,5 V R6
AA ikke-genopladelige alkaline-batterier
eller to 1,2 V R6 AA genopladelige
batterier (medfølger ikke). Brugstiden på
fuldt opladede batterier er op til 24 timer,
afhængigt af, hvilken type batterier der
bruges, og hvor længe og hvor ofte du
bruger forældreenheden med batterier.
D Bemærk:
Bemærk, at forældreenheden ikke oplader
batterierne, når den er tilsluttet lysnettet.
Du kan bruge genopladelige batterier i
forældreenheden, men du skal oplade dem
i en separat oplader.
B Advarsel:
Tag forældreenheden ud af
stikkontakten, og sørg for, at dine
hænder og enheden er tørre, når du
isætter batterierne.
1 Tryk på udløserknappen (1), for at låse
låget til batterirummet op igen og tage
låget af (2).

2

Isæt de ikke-genopladelige batterier
eller de fuldt opladede genopladelige
batterier.
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5 Brug af
babyalarmen

Oprettelse af forbindelse
mellem forældre- og
babyenhed
1

Hold knappen 3 på babyenheden nede
i 2 sekunder, indtil strømindikatoren
tændes.

2

Tryk på 3 -knappen på
forældreenheden, og hold den nede
i 3 sekunder, indtil “link”-indikatoren
begynder at blinke rødt.

Placering af babyalarmen
B Advarsel:
Sørg for, at barnet ikke kan nå
babyenheden. Placer ikke babyenheden
i barnets seng eller kravlegård.
• Da ledningen til babyenheden udgør
en potentiel risiko for kvælning, skal
du sørge for, at babyenheden og dens
ledning er mindst 1 meter væk fra
barnet.

•

For at undgå en skinger tone lyd fra
én eller begge enheder, skal du sørge
for, at forældreenheden er mindst
1,5 meter væk fra babyenheden.

•
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Når forældreenheden og
babyenheden har forbindelse med
hinanden, lyser “link”-indikatoren
konstant grønt.

•

Hvis der ikke er etableret
forbindelse, bliver “link”indikatoren ved med at blinke
rødt, og forældreenheden bipper.

Senderækkevidde

•
•

Senderækkevidden er 300 meter
udendørs og op til 50 meter indendørs.
Babyalarmens rækkevidde varierer
afhængig af omgivelserne og faktorer,
der kan forårsage signaldæmpning.
Våde og fugtige materialer forårsager
så meget signaldæmpning, at det kan
betyde op til 100 % tab af rækkevidde.
Se tabellen nedenfor for at få
oplysninger om interferens forårsaget
af tørre materialer.

Tørre
Materialets Tab af
materialer
tykkelse
rækkevidde
Træ, gips, pap, < 30 cm
0-10%
glas (uden
metal, ledninger eller bly)

Hvad gør man, hvis der ikke
oprettes forbindelse
• Hvis forældreenheden er uden
for rækkevidde, skal du placere
den tættere på babyenheden.
• Hvis babyenheden eller
forældreenheden er for tæt på
et andet DECT-apparat (f.eks. en
trådløs telefon), skal du slukke
for dette eller flytte enheden
væk fra apparatet.
• Hvis babyenheden er slukket,
skal du tænde den.
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Mursten, kryds- < 30 cm
finer

5-35%

Armeret beton < 30 cm

30-100%

Metalgitter
eller -stænger

< 1 cm

90-100%

Metal- eller
aluminiumsplader

< 1 cm

100%

6 Funktioner

Forældreenhed

Smart Eco-tilstand

Batteriindikator
1

Denne babyalarm har Smart Eco-tilstande
som standardfunktion. Denne tilstand
er altid aktiv og reducerer automatisk
DECT-signalet fra babyenheden til
forældreenheden for at spare energi og
reducere radiotransmission.

2

Batteriindikatoren er slukket, når
forældreenheden er sluttet til lysnettet,
eller batterierne indeholder nok energi.
Når batterierne er ved at løbe tør for
strøm, blinker batteriindikatoren rødt,
og forældreenheden bipper.

Babyenhed
Natlampe

Natlampen giver et blødt skær, der
beroliger din baby.
1 Tryk på knappen til natlampen på
babyenheden for at tænde eller slukke
natlampen.

3

Udskift batterierne, når de er ved at
løbe tør (se “Isætning af batterier” i
kapitlet “Klargøring”).

Indstilling af lydstyrken
1

Tryk på knappen + for at øge lydstyrken.

•
•
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Du kan høre et bip, hver gang du
trykker på knappen for at øge eller
mindske lydstyrken med ét niveau
Indikatorerne for lydstyrke lyser
et øjeblik for at vise den aktuelle
lydstyrke.

2

Tryk på knappen - for at mindske
lydstyrken. Hvis du holder knappen nede i 2 sekunder, sætter du lydstyrken
på lydløs.

7 Rengøring og
vedligeholdelse
•
•
•

D Bemærk:
Hvis lydstyrken er sat på lydløs, viser
indikatorerne for lydstyrke, at babyen
siger lyde. Jo højere lyd fra babyen, jo
flere indikatorer for lydstyrke lyser.

Anvend aldrig rengøringsmidler
i spraydåse eller flydende
rengøringsmidler.
Tag stikket ud af forældreenheden og
babyenheden før rengøring.
Rengør forældreenheden, babyenheden
og adapterne med en tør klud.

8 Opbevaring
•
•

Fjern batterierne fra forældreenheden,
hvis du ikke bruger den i mere end en
måned.
Opbevar forældreenheden, dens
adapter og babyenheden på et køligt
og tørt sted.

9 Bestilling af
tilbehør
For at købe tilbehør eller
reservedele kan du besøge
www.shop.philips.com/service eller
gå til din Philips-forhandler. Du kan også
kontakte det lokale Philips Kundecenter
i dit land (se folderen “World-Wide
Guarantee” for at få kontaktoplysninger).

10 Sikkerhed og
support
Hvis du brug for hjælp eller support,
bedes du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller læse i
folderen “World-Wide Guarantee”.
- 12 -

11 Miljøhensyn
•

•

Dette symbol betyder, at du ikke må
smide apparatet ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald. Aflever
det på et officielt indsamlingssted
for elektriske apparater. Korrekt
bortskaffelse er med til at beskytte
miljøet.

Denne affaldsspand med et kryds
betyder, at apparatet indeholder
engangsbatterier, som ikke
må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaf batterierne på et officielt
indsamlingssted for batterier. Korrekt
bortskaffelse af batterier er med til at
beskytte miljøet.

12 Ofte stillede
spørgsmål
Hvorfor lyser strømindikatoren
på babyenheden og forbindelsesindikatoren på forældreenheden ikke,
når jeg trykker på enhedernes on/offknapper?
• Måske er en eller begge enheder ikke
tilsluttet korrekt. Tilslut enhederne til
lysnettet, og tryk på on/off-tasterne
på begge enheder i 3 sekunder
for at etablere forbindelse mellem
forældreenheden og babyenheden.
• Hvis du bruger forældreenheden
med batterier, er batterierne i
forældreenheden tomme, eller der er
ingen batterier i batterirummet.
Hvorfor blinker forbindelsesindikatoren
på forældreenheden rødt ?
• Baby- og forældreenheden er placeret for
langt fra hinanden. Flyt forældreenheden
tættere på babyenheden.
• Babyenheden er muligvis slukket. Tænd
for den.
Hvorfor bipper forældreenheden?
• Hvis forældreenheden bipper, mens
forbindelsesindikatoren blinker rødt,
bliver forbindelsen til babyenheden
afbrudt. Flyt forældreenheden tættere
på babyenheden, eller tænd for
babyenheden, hvis den blev slukket.
• Babyenheden er muligvis slukket. Tænd
for den.
Hvorfor afgiver apparatet en skinger
tone?
• Enhederne er muligvis placeret for tæt
på hinanden. Kontroller, at forældreog babyenheden er mindst 1 meter
fra hinanden.
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Hvorfor hører jeg ingen lyde/Hvorfor
kan jeg ikke høre mit barn græde?
• Baby- og forældreenheden er muligvis
placeret for langt fra hinanden. Gør
afstanden mellem enhederne mindre.
• Du har muligvis indstillet lydstyrken til
det laveste niveau (lydløs). Skru op for
lyden.

Er min babyalarm sikret mod aflytning
og interferens?
• DECT-teknologien i denne babyalarm
garanterer, at der ikke vil forekomme
interferens fra andet udstyr eller
aflytning.

Hvorfor reagerer forældreenheden alt
for hurtigt på lyde fra omgivelserne?
• Babyenheden opfanger også andre lyde
end dem fra dit barn. Flyt babyenheden
tættere på barnet (men vær opmærksom
på minimumsafstanden på mindst
1 meter).
Den specificerede rækkevidde på
babyenheden er 300 meter. Hvorfor
kan min babyenhed kun klare en meget
kortere afstand?
• Den specificerede rækkevidde gælder
kun udendørs under åben himmel. Inde i
huset begrænses rækkevidden af antallet
og typen af vægge og/eller lofter mellem
enhederne. Indendørs vil rækkevidden
være op til 50 meter.
Hvorfor bliver forbindelsen afbrudt, eller
hvorfor er der lydafbrydelser af og til?
• Baby- og forældreenheden er
sandsynligvis lige på grænsen
af rækkevidden. Forsøg med en anden
placering eller gør afstanden mellem
enhederne mindre. Bemærk, at det
hver gang tager ca. 30 sekunder,
før forbindelsen mellem enhederne
genetableres.
• Du har måske anbragt enheden ved
siden af en sender eller et andet DECTapparat, f.eks. en DECT-telefon eller en
anden 1,8 GHz/1,9 GHz babyalarm. Flyt
enheden væk fra de andre apparater,
indtil forbindelsen genoprettes.

Hvorfor løber batterierne i
forældreenheden tør så hurtigt, når jeg
bruger enheden med batterier?
• Brugstiden på batterier kan være op til
24 timer, men dette afhænger af,
hvilken type batterier der bruges, og
hvor ofte og hvor længe du bruger
forældreenheden med batterier.
Bemærk, at batterierne ikke er opladet,
når forældreenheden er tilsluttet
lysnettet. Tilslut forældreenheden, når en
stikkontakt er tilgængelig tæt på for at
spare på batteriet.
• Sørg for at bruge 1,5 V R6 AA ikkegenopladelige alkaline-batterier eller
opladede 1,2 V R6 AA genopladelige
batterier. Genoplad de genopladelige
batterier i en separat batterioplader.
Kan jeg bruge babyenheden med
batterier?
• Nej, du kan ikke bruge babyenheden
med batterier. Babyenheden kan kun
tilsluttes lysnettet.
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