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1 Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво 
просимо до клубу Philips AVENT! 
Щоб у повній мірі скористатися 
підтримкою, яку пропонує Philips AVENT, 
зареєструйте свій виріб на веб-сайті 
www.philips.com/welcome� Уважно 
прочитайте цей посібник користувача�

2 Важлива 
інформація

Небезпечно
 • Ніколи не занурюйте жодної 

частини системи контролю 
за дитиною у воду чи іншу 
рідину� Не ставте її там, 
де на неї може потрапити 
вода чи інша рідина� Не 
використовуйте у вологому 
середовищі або біля води�

 • Ніколи не кладіть нічого 
на систему контролю за 
дитиною і не накривайте її� 
Не закривайте вентиляційні 
отвори�

 • Шнури можуть спричинити 
задушення� Тримайте 
кабелі подалі від дітей (на 
відстані понад 1 м)� Ніколи 
не кладіть дитячий блок у 
дитяче ліжко чи манеж�

Попередження
 • Перед тим як під’єднувати 

пристрій до мережі, 
перевірте, чи збігається 
напруга на адаптерах 
дитячого і батьківського 
блоків із напругою у мережі�

 • Використовуйте лише 
рекомендований 
адаптер Philips (модель 
S003Axy0600050 (де 
“xy” може бути TV або TB 
залежно від типу штекера)�  
Характеристики адаптера: 
вхід 100–240 В змінного 
струму, 50/60 Гц, 0,15 А 
вихід: 6,0 В  0,5 А, 
3 Вт� Середня активна 
ефективність: 74,38% 
Споживання енергії без 
навантаження (Вт): 0,1 Вт 
РІВЕНЬ VI)
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 • Не змінюйте та/або не 
обрізайте будь-якої частини 
адаптера, оскільки це може 
спричинити небезпечну 
ситуацію�

 • Ніколи не використовуйте 
систему контролю за 
дитиною, якщо адаптер 
дитячого чи батьківського 
блока пошкоджений� 
Зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів 
Philips�

 • Не відкручуйте задню 
панель дитячого блока, 
щоб запобігти ураженню 
електричним струмом�

 • Цей пристрій не призначено 
для користування 
особами (включаючи 
дітей) із послабленими 
фізичними відчуттями чи 
розумовими здібностями, 
або без належного досвіду 
та знань, крім випадків 
користування під наглядом 
чи за вказівками особи, 
яка відповідає за безпеку їх 
життя� Не дозволяйте дітям 
бавитися пристроєм�

Увага
 • Ця система контролю за 

дитиною є допоміжним 
пристроєм� Не 
використовуйте її для 
заміни відповідального і 
належного батьківського 
нагляду� 

 • Використовуйте пристрій 
за температури від 0 °C до 
40 °C� Зберігайте пристрій 
за температури від -25 °C до 
70 °C�

 • Оберігайте дитячий і 
батьківський блоки від 
надмірного нагрівання 
чи охолодження та від дії 
прямих сонячних променів� 
Не кладіть дитячий та 
батьківський блоки близько 
до джерела тепла�

 • Ніколи нічим не накривайте 
батьківський і дитячий 
блоки (наприклад, 
рушником чи ковдрою)�

 • Завжди вставляйте батареї 
відповідного типу у 
батьківський блок (див� 
“Встановлення батарей” 
у розділі “Підготовка до 
використання”)� 

 • Якщо батьківський або 
дитячий блок поставити 
біля передавача чи 
іншого пристрою DECT 
(наприклад, телефону 
DECT або бездротового 
маршрутизатора Інтернету), 
можна втратити зв’язок� 
Перемістіть дитячий або 
батьківський блок подалі 
від інших бездротових 
пристроїв, щоб відновити 
зв’язок�
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 • Увімкнені мобільні 
телефони поблизу системи 
контролю за дитиною 
можуть перешкоджати її 
роботі�

Важлива інформація про 
батареї

 • Для запобігання вибуху 
завжди встановлюйте у 
батьківський блок батареї 
відповідного типу�

 • Батьківський блок не 
має функції заряджання� 
Якщо Ви використовуєте 
батьківський блок 
з акумуляторними 
батареями, заряджайте їх у 
зарядному пристрої�

 • Коли Ви вставляєте або 
замінюєте батареї, руки 
мають бути сухими�

 • Для запобігання витіканню, 
пошкодженню або вибуху 
батареї:
1 Не піддавайте пристрій 

дії температури вище 
40 °C� Батареї можуть 
вибухнути під впливом 
сонячних променів, 
вогню, високої 
температури�

2 Не перезаряджайте, 
не закорочуйте, не 
пошкоджуйте батареї і 
завжди розташовуйте 
полюси батарей 
правильно� 

3 Виймайте батареї з 
батьківського блока, 
якщо Ви не маєте 
наміру використовувати 
пристрій протягом місяця 
чи довше�

4 Не залишайте 
розряджені батареї в 
батьківському блоці�

 • Утилізуйте звичайні та 
акумуляторні батареї 
належним чином (див� 
розділ “Навколишнє 
середовище”)�

 • Щоб захистити шкіру, 
беручи в руки батареї, які 
пошкоджені або протікають, 
одягайте захисні рукавиці�

 • Для автономної роботи 
до 24 годин вставте у 
батьківський блок батареї 
ємністю 1500 мАгод� чи 
більше�

Відповідність стандартам
 • Цей пристрій відповідає 

усім чинним стандартам 
та правовим нормам, 
що стосуються впливу 
електромагнітних полів�

 • Цей пристрій відповідає 
усім вимогам 
Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод�
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 • Цим повідомленням 
компанія Philips Consumer 
Lifestyle, Tussendiepen 
4, Drachten, Netherlands 
(Нідерланди) стверджує, 
що ця система контролю 
за дитиною відповідає 
важливим вимогам 
та іншим відповідним 
умовам Директиви 
2014/53/EU (DECT: 
робочий діапазон – 1880-
1900 МГц; максимальна 
потужність радіочастотного 
випромінювання – 
250 мВт)� Копію заяви ЄС 
про відповідність можна 
знайти на веб-сайті 
www.philips.com/support.

3 Опис виробу
A Батьківський блок

1 Індикатори рівня звуку
2 Кнопка “увімк�/вимк�” 3
3 Кнопка гучності “-”
4 Індикатор зв’язку
5 Роз’єм для малої вилки адаптера
6 Індикатор батареї
7 Кнопка гучності “+”
8 Кнопка розблокування кришки 

батарейного відсіку
9 Кришка батарейного відсіку
10 Адаптер

B Дитячий блок
1 Кнопка нічника
2 Кнопка “увімк�/вимк�” 3
3 Індикатор роботи
4 Фіксований кабель живлення
5 Адаптер
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Встановлення батарей
Якщо батьківський блок знаходиться 
далеко від розетки, можна вставити в 
нього дві лужні батареї 1,5 В R6 AA або 
дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA 
(не входять у комплект)� Час роботи від 
повністю заряджених батарей становить 
до 24 годин, залежно від типу батарей, 
що використовуються, а також частоти 
використання батьківського блока з 
живленням від батарей� 

D Примітка:
Візьміть до уваги, що коли батьківський 
блок під’єднаний до мережі, батареї не 
заряджаються� У батьківському блоці 
можна використовувати акумуляторні 
батареї, але їх потрібно заряджати в 
окремому зарядному пристрої�

B Попередження:
Від’єднайте батьківський блок і вставте 
батареї, слідкуючи, щоб блок і руки 
були сухими�
 1  Натисніть кнопку розблокування 

(1), щоб розблокувати кришку 
батарейного відсіку, і зніміть кришку 
(2)�

4 Підготовка до 
використання

Дитячий блок
Дитячий блок живиться від 
електромережі і має фіксований кабель 
живлення�
 1  Вставте адаптер кабелю живлення 

у розетку для під’єднання дитячого 
блока до мережі�

Батьківський блок
Батьківський блок живиться від 
електромережі� Крім того, можна 
вставити у батьківський блок батареї 
і використовувати його як мобільний 
пристрій�

Робота від мережі
 1  Вставте малу вилку в роз’єм на бічній 

панелі батьківського блока, а адаптер 
вставте в розетку на стіні�
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5 Використання 
системи контролю 
за дитиною

Встановлення дитячого 
блока

B Попередження:
Дитячий блок має бути подалі від 
дитини� У жодному разі не кладіть 
дитячий блок у дитяче ліжко чи 
манеж�

 • Оскільки кабель дитячого блока 
може спричинити задушення, 
дитячий блок і його кабель мають 
знаходитися на відстані щонайменше 
1 м від дитини�

 • Щоб один чи обидва блоки не 
видавали пронизливих звуків, 
ставте батьківський блок на відстані 
щонайменше 1,5 м від дитячого 
блока�

 2  Вставте звичайні батареї або 
повністю заряджені акумуляторні 
батареї�

D Примітка:
Перевірте, чи полюси батарей “+” і “-” 
розташовані правильно�

 3  Щоб встановити кришку батарейного 
відсіку на місце, спочатку вставте 
виступи в нижній отвір на 
батарейному відсіку� Потім посуньте 
кришку до фіксації з клацанням�
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 • Якщо зв’язок не буде 
встановлено, індикатор зв’язку 
продовжуватиме блимати 
червоним світлом, а батьківський 
блок почне видавати звукові 
сигнали.

Що робити, як не вдається 
встановити з’єднання

 • Якщо батьківський блок 
знаходиться поза межами 
діапазону, перемістіть його 
ближче до дитячого блока�

 • Якщо дитячий або 
батьківський блок знаходиться 
надто близько до іншого 
пристрою DECT (наприклад, 
бездротового телефону), 
вимкніть цей пристрій чи 
перемістіть блок подалі від 
цього пристрою� 

 • Якщо дитячий блок вимкнено, 
ввімкніть його�

Встановлення з’єднання 
між батьківським блоком і 
дитячим блоком
 1  Натисніть та утримуйте кнопку 3 на 

дитячому блоці протягом 3 секунд, 
поки не засвітиться індикатор 
роботи� 

 2  Натисніть та утримуйте кнопку 3 
на батьківському блоці протягом 
3 секунд, поки індикатор зв’язку не 
почне блимати червоним світлом� 

 • Коли батьківський і дитячий 
блоки буде з’єднано, індикатор 
зв’язку засвітиться зеленим 
світлом.
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6 Характеристики

Режим розумної економії 
енергії
Ця система контролю за дитиною має 
стандартний режим розумної економії 
енергії� Цей режим завжди активний та 
автоматично знижує сигнал DECT від 
дитячого блока до батьківського для 
заощадження енергії та зменшення 
радіопередачі�

Дитячий блок

Нічник
Нічник світиться м’яким світлом, яке 
заспокоює дитину�
 1  Щоб увімкнути або вимкнути нічник, 

натисніть кнопку нічника вгорі на 
дитячому блоці�

Робочий діапазон
 • Робочий діапазон становить до 

300 метрів на повітрі та до 50 метрів 
у приміщенні�

 • Робочий діапазон системи контролю 
за дитиною різниться залежно від 
оточення і факторів, які можуть 
спричиняти послаблення сигналу� 
Мокрі та вологі матеріали створюють 
таке сильне послаблення сигналу, 
що втрата діапазону становить до 
100%� Якщо послаблення сигналу 
створюють сухі матеріали, дивіться 
таблицю нижче�

Сухі матеріали Товщина 
матеріалів

Втрата 
діапазону

Дерево, 
штукатурка, 
картон, скло 
(без металу, 
дротів або 
свинцю)

< 30 см 0-10%

Цегла, клеєна 
фанера

< 30 см 5-35%

Залізобетон < 30 см 30-100%
Металеві 
решітки або 
бруски

< 1 см 90-100%

Металеві або 
алюмінієві 
листи

< 1 см 100%
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 2  Для зменшення гучності натисніть 
кнопку “-”� Якщо утримувати кнопку 
“-” натисненою понад 2 секунди, 
можна повністю вимкнути гучність�

D Примітка:
Якщо гучність вимкнено, індикатори 
рівня звуку показують, що дитина 
видаватиме звуки� Чим гучніший звук 
подає дитина, тим більше індикаторів 
рівня звуку світяться�

Батьківський блок

Індикатор батареї
 1  Індикатор батареї згасає, коли 

батьківський блок під’єднано до 
мережі або батареї містять достатньо 
енергії�

 2  Коли батареї розряджаються, 
індикатор батареї блимає червоним 
світлом, а батьківський блок починає 
видавати звукові сигнали�

 3  Заміняйте батареї, коли вони 
розряджаються (див� “Встановлення 
батарей” у розділі “Підготовка до 
використання”)�

Налаштування гучності
 1  Натисніть кнопку +, щоб збільшити 

рівень гучності�

 • Щоразу після натиснення кнопки 
для збільшення або зменшення 
гучності на один рівень лунає 
звуковий сигнал.

 • На короткий час засвітяться 
індикатори рівня звуку для 
відображення поточного рівня 
гучності.
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7 Чищення та догляд
 • Не використовуйте жодних 

розпилювачів чи рідких засобів для 
чищення�

 • Від’єднайте батьківський і дитячий 
блоки перед тим, як їх чистити�

 • Чистіть батьківський блок, дитячий 
блок та адаптери сухою ганчіркою�

8 Зберігання
 • Вийміть батареї з батьківського 

блока, якщо Ви не користуватиметеся 
ним понад місяць�

 • Зберігайте батьківський блок, 
його адаптер і дитячий блок у 
прохолодному й сухому місці�

9 Замовлення 
приладь

Щоб придбати приладдя чи запасні 
частини, відвідайте веб-сайт  
www.shop.philips.com/service 
або зверніться до дилера Philips� 
Можна також звернутися до Центру 
обслуговування клієнтів Philips у Вашій 
країні (контактну інформацію шукайте в 
гарантійному талоні)� 

10 Гарантія та 
підтримка

Якщо Вам необхідна інформація 
чи підтримка, відвідайте веб-сайт 
Philips www.philips.com/support чи 
прочитайте окремий гарантійний талон�
Компанія Philips встановлює строк 
служби на даний виріб – не менше 
3 років 
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11 Навколишнє 
середовище

 • Цей символ означає, що пристрій 
не можна викидати разом зі 
звичайними побутовими відходами� 
Здавайте його в офіційний пункт 
прийому електропристроїв� Належна 
утилізація допомагає зберегти 
довкілля�

 • Символ перекресленого кошика 
на колесах означає, що пристрій 
містить одноразові батареї, які не 
можна утилізувати зі звичайними 
побутовими відходами� Використані 
батареї слід здавати в офіційний 
пункт прийому батарей� Належна 
утилізація батарей допоможе 
захистити довкілля�

12 Запитання, що 
часто задаються

Чому після натиснення на блоках 
кнопок “увімк�/вимк�” на дитячому 
блоці не засвічується індикатор 
роботи, а на батьківському – індикатор 
зв’язку?

 • Можливо, один або обидва блоки 
не під’єднано до мережі належним 
чином� Під’єднайте блоки до мережі 
і натисніть кнопку “увімк�/вимк�” на 
обох блоках протягом 3 секунд, щоб 
встановити зв’язок між батьківським та 
дитячим блоками�

 • Якщо батьківський блок живиться 
від батарей, батареї батьківського 
блока розрядилися або їх немає у 
батарейному відсіку�

Чому індикатор зв’язку на 
батьківському блоці постійно блимає 
червоним світлом? 

 • Можливо, дитячий і батьківський 
блоки не потрапляють в діапазон 
прийому� Підсуньте батьківський блок 
ближче до дитячого�

 • Можливо, дитячий блок вимкнено� 
Увімкніть дитячий блок�

Чому батьківський блок видає 
сигнали?

 • Якщо батьківський блок видає звукові 
сигнали, а індикатор зв’язку блимає 
червоним світлом, це означає, що 
втрачено зв’язок з дитячим блоком� 
Перемістіть батьківський блок ближче 
до дитячого або ввімкніть дитячий 
блок, якщо його вимкнено�

 • Можливо, дитячий блок вимкнено� 
Увімкніть дитячий блок�
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Чому батьківський блок видає 
пронизливі звуки?

 • Можливо, блоки знаходяться надто 
близько один від одного� Батьківський 
і дитячий блоки повинні бути один 
від одного на відстані щонайменше 
1 метр�

Чому я не чую звуків/Чому я не можу 
чути, як плаче дитина?

 • Можливо, дитячий і батьківський 
блоки не потрапляють в діапазон 
прийому� Зменшіть відстань між 
блоками�

 • Можливо, встановлено найнижчий 
рівень гучності (вимкнено звук)� 
Збільшіть гучність�

Чому батьківський блок надто швидко 
реагує на інші звуки?

 • Дитячий блок вловлює також інші 
звуки, крім тих, що видає дитина� 
Підсуньте дитячий блок ближче до 
дитини (але зберігайте мінімальну 
відстань 1 метр)�

Визначений робочий діапазон 
дитячого блока становить 300 метрів� 
Чому система контролю за дитиною 
працює на меншій відстані?

 • Визначений діапазон є таким лише 
на вулиці� У приміщенні робочий 
діапазон обмежується кількістю та 
типом стін та/або стель між блоками� 
У будинку робочий діапазон становить 
до 50 метрів (150 футів)�

Чому час від часу зв’язок втрачається 
або переривається звук?

 • Можливо, дитячий і батьківський 
блоки є близько до зовнішніх меж 
робочого діапазону� Спробуйте 
використовувати обидва блоки в 
іншому місці або зменшіть відстань 
між ними� Майте на увазі, що для 

повторного встановлення зв’язку 
знадобиться приблизно 30 секунд�

 • Можливо, блок знаходиться біля 
передавача або іншого пристрою 
DECT, наприклад телефону DECT чи 
іншої системи контролю за дитиною 
з діапазоном частот 1,8 ГГц/1,9 ГГц� 
Перемістіть блок подалі від інших 
пристроїв, щоб відновити зв’язок�

Чи система контролю за дитиною є 
захищена від “прослуховування” та 
перешкод?

 • Технологія DECT цієї системи контролю 
за дитиною гарантує відсутність 
перешкод від іншого обладнання та 
захист від “прослуховування”�

Чому батареї батьківського блока так 
швидко розряджаються, коли блок 
живиться від батарей?

 • Час роботи від батарей може 
становити до 24 годин, залежно від 
типу батарей і частоти використання 
батьківського блока з живленням від 
батарей� Візьміть до уваги, що коли 
батьківський блок під’єднаний до 
мережі, батареї не заряджаються� 
Для заощадження ресурсу батарей, 
якщо поруч є розетка, під’єднайте 
батьківський блок до мережі�

 • Обов’язково використовуйте 
звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA 
або заряджені акумуляторні батареї 
1,2 В R6 AA� Заряджайте акумуляторні 
батареї в окремому зарядному 
пристрої�

Чи може дитячий блок працювати від 
батарей?

 • Ні, дитячий блок не може працювати 
від батарей� Дитячий блок може 
працювати лише з живленням від 
електромережі�
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