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1 Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam 
Philips AVENT! Lai pilnībā iegūtu Philips 
AVENT piedāvātās priekšrocības, reģistrējiet 
savu produktu vietnē www.philips.com/
welcome� Rūpīgi izlasiet šo lietošanas 
rokasgrāmatu�

2 Svarīgi!

Briesmas
 • Nekad neiegremdējiet 

mazuļa uzraugu ūdenī 
vai kādā citā šķidrumā� 
Nenovietojiet to vietā, kur 
ierīcei var uzlīt ūdens vai kāds 
cits šķidrums� Neizmantojiet 
uzraugu mitrās vietās vai 
blakus ūdenim�

 • Nekad nelieciet neko 
virsū mazuļa uzraugam 
un neapklājiet to� 
Nenosprostojiet ventilācijas 
atveres�

 • Vadi rada potenciālu 
nožņaugšanās risku� Turiet 
vadus drošā attālumā 
no bērniem (vairāk nekā 
1 metra/3,5 pēdu attālumā)� 
Nekad nenovietojiet mazuļa 
ierīci mazuļa gultiņā vai 
sētiņā�

Brīdinājums!
 • Pirms ierīces 

pievienošanas elektrotīklam 
pārbaudiet, vai uz mazuļa 
ierīces un vecāku ierīces 
adapteriem norādītais 
spriegums atbilst elektrotīkla 
spriegumam jūsu mājā�

 • Izmantojiet tikai 
Philips ieteikto adapteri 
(modelis S003Axy0600050 
(kur “xy” ir TV, TB atkarībā no 
kontaktdakšas tipa)�  
Adaptera nomināli: ieeja 
100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A; 
izeja: 6,0 V  0,5 A, 3 W� 
Vidējā aktīvā efektivitāte: 
74,38 %� Tukšgaitas 
elektroenerģijas patēriņš (W): 
0,1 W, VI LĪMENIS�

 • Neveiciet nevienas adaptera 
daļas modifikāciju, kā arī 
negrieziet un/vai nemainiet 
nevienu tā daļu, jo varat radīt 
bīstamu situāciju�

 • Neizmantojiet mazuļa 
uzraugu, ja mazuļa vai vecāku 
ierīces adapteris ir bojāts� 
Sazinieties ar Philips klientu 
apkalpošanas centru�
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 • Neskrūvējiet vaļā mazuļa 
ierīces aizmugures paneli, lai 
novērstu elektrošoka risku�

 • Šo ierīci nedrīkst izmantot 
personas (tostarp bērni) 
ar fiziskiem, maņu vai 
garīgiem traucējumiem vai 
ar nepietiekamu pieredzi un 
zināšanām, kamēr par viņu 
drošību atbildīgā persona 
nav viņus īpaši apmācījusi šo 
ierīci izmantot� Bērni nedrīkst 
rotaļāties ar ierīci�

Ievērībai
 • Šī mazuļa uzraudzības ierīce 

ir paredzēta kā palīglīdzeklis� 
Neizmantojiet to kā aizstājēju 
atbildīgai un atbilstošai 
uzraudzībai� 

 • Lietojiet ierīci temperatūrā no 
0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F)� 
Uzglabājiet ierīci temperatūrā 
no -25 °C (-13 °F) līdz 70 °C 
(158 °F)�

 • Nepakļaujiet mazuļa ierīci 
un vecāku ierīci spēcīgai 
aukstuma, karstuma vai 
tiešas saules iedarbībai� 
Nenovietojiet mazuļa ierīci 
un vecāku ierīci tuvu siltuma 
avotam�

 • Nekad ne ar ko neapklājiet 
vecāku un mazuļa ierīci 
(piem�, dvieli vai segu)�

 • Vecāku ierīcē vienmēr 
ievietojiet pareizā tipa 
baterijas (skatiet sadaļu 
“Bateriju ievietošana” nodaļā 
“Sagatavošana lietošanai”)� 

 • Ja vecāku ierīci vai mazuļa 
ierīci novietojat blakus 
raidītājam vai citai DECT 
ierīcei (piemēram, DECT 
tālrunim vai bezvadu 
interneta maršrutētājam), 
savienojums var tikt 
pārtraukts� Pārvietojiet 
mazuļa ierīci vai vecāku ierīci 
prom no citām bezvadu 
ierīcēm, līdz savienojums tiek 
atjaunots�

 • Ja mazuļa uzrauga tuvumā 
atrodas ieslēgts mobilais 
tālrunis, tas var radīt 
traucējumus uzrauga darbībā�

�Svarīga�informācija�par�
baterijām

 • Lai izvairītos no sprādziena 
riska, vienmēr vecāku 
ierīcē ievietojiet atbilstošas 
baterijas�

 • Vecāku ierīcei nav uzlādes 
funkcijas� Ja vecāku ierīcē 
izmantojat uzlādējamas 
baterijas, uzlādējiet tās 
bateriju lādētājā�

 • Ievietojot ierīcē baterijas un 
izņemot tās, rokām ir jābūt 
sausām�
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 • Lai novērstu bateriju noplūdi, 
bojājumus vai sprādzienu�
1 Neglabājiet ierīci 

temperatūrā, kas augstāka 
par 40 °C� Baterijas var 
uzsprāgt, ja tās tiek 
pakļautas saules gaismai, 
ugunij vai augstai 
temperatūrai�

2 Nepārlādējiet baterijas, 
neizraisiet īsslēgumu, 
atgriezenisku uzlādi, kā arī 
nenodariet tām bojājumus� 

3 Izņemiet baterijas 
no vecāku ierīces, ja 
negrasāties izmantot ierīci 
vienu mēnesi vai ilgāk�

4 Neatstājiet vecāku ierīcē 
tukšas baterijas�

 • Parastās baterijas un 
akumulatoru baterijas jāizmet 
tām paredzētā vietā (skatiet 
nodaļu “Vides aizsardzība”)�

 • Lai aizsargātu ādu, rīkojoties 
ar bojātām vai tekošām 
baterijām, valkājiet 
aizsargcimdus�

 • Lai nodrošinātu 24 stundu 
darbības laiku bez vada, 
vecāku ierīcē ievietojiet 
baterijas ar kapacitāti 
1500 mAh vai lielāku�

Atbilstība�standartiem
 • Šī ierīce atbilst visiem 

piemērojamiem standartiem 
un noteikumiem, kas attiecas  
uz elektromagnētisko lauku 
iedarbību�

 • Šī ierīce atbilst Eiropas 
Kopienas izvirzītajām radio 
interferences prasībām�

 • Ar šo Philips Consumer 
Lifestyle, Tussendiepen 
4, Drachten, Nīderlande 
apliecina, ka šī mazuļa 
uzraudzības ierīce ir saderīga 
ar direktīvas 2014/53/ES  
(DECT: frekvenču joslu 
1880-1900 MHz, maksimālo 
pārraidītā signāla jaudu: 
250 mW) pamata prasībām 
un citiem atbilstošiem 
nosacījumiem� EK atbilstības 
deklarācija (DoC) ir 
pieejama tiešsaistē vietnē 
www.philips.com/support.
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3 Produkta�pārskats
A Vecāku ierīce

1 Skaņas līmeņa indikatori
2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 3
3 Skaļuma samazināšanas poga
4 Savienojuma indikators
5 Adaptera spraudnīša ligzda
6 Baterijas indikators
7 Skaļuma palielināšanas poga
8 Bateriju nodalījuma vāciņa 

noņemšanas poga
9 bateriju nodalījuma vāciņš�
10 Adapteris

B Mazuļa ierīce
1 Naktslampiņas poga
2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 3
3 Ieslēgšanas indikators
4 Fiksēts strāvas vads
5 Adapteris

4 Sagatavošana�
lietošanai

Mazuļa�ierīce
Mazuļa ierīce darbojas ar strāvu, un tai ir 
fiksēts strāvas vads�
 1  Pievienojiet strāvas vada adapteri sienas 

kontaktligzdā, lai pieslēgtu mazuļa ierīci 
elektropadevei�

Vecāku�ierīce
Vecāku ierīce darbojas ar elektrību� Jūs 
varat arī ievietot baterijas, lai nodrošinātu 
mobilu vecāku ierīces izmantošanu�

Ierīces�izmantošana,�pieslēdzot�to�
elektrotīklam
 1  Ievietojiet mazo kontaktdakšu vecāku 

ierīces sānu panelī un pievienojiet 
adapteri sienas kontaktligzdā�
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 2  Ievietojiet vienreizlietojamās baterijas 
vai pilnībā uzlādētas lādējamās 
baterijas�

D�Piezīme.
Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli 
tiek ievietoti pareizā virzienā�

 3  Lai uzliktu bateriju nodalījuma vāciņu, 
vispirms ievietojiet izvirzījumus 
bateriju nodalījuma apakšējā malā� 
Pēc tam iestumiet vāciņu vietā, līdz tas 
nofiksējas savā vietā ar klikšķi�

Bateriju�ievietošana
Ja vecāku ierīce nav novietota blakus 
sienas kontaktligzdai, varat to darbināt 
ar divām 1,5 V R6 AA sārma vienreizējas 
lietošanas baterijām vai divām 1,2 V R6 AA 
lādējamām baterijām (netiek piegādātas)� 
Darbības laiks ar pilnām baterijām ir līdz 
24 stundām atkarībā no izmantoto bateriju 
tipa un tā, cik ilgi un bieži lietojat vecāku 
ierīci ar baterijām� 

D�Piezīme.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka vecāku ierīce 
neuzlādē baterijas, kad tā ir pievienota 
elektrotīklam� Vecāku ierīcē varat izmantot 
lādējamās baterijas, taču tās ir jāuzlādē 
atsevišķā lādētājā�

B�Brīdinājums!
Atvienojiet vecāku ierīci un 
pārliecinieties, ka jūsu rokas un ierīce ir 
sausa, pirms ievietot baterijas�
 1  Nospiediet atbrīvošanas pogu (1), lai 

atbloķētu bateriju nodalījuma vāciņu, 
un noņemiet vāciņu (2)�
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Vecāku�ierīces�un�mazuļa�
ierīces�savienošana
 1  Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu 

3 uz mazuļa ierīces, līdz iedegas strāvas 
lampiņa� 

 2  Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu 
3 uz mazuļa ierīces, līdz “savienojuma” 
lampiņa sāk mirgot sarkanā krāsā� 

 • Kad vecāku ierīce un mazuļa 
ierīce ir savienotas, “savienojuma” 
lampiņa nepārtraukti deg zaļā 
krāsā.

5 Mazuļa�uzrauga�
izmantošana

Mazuļa�uzrauga�novietošana

B�Brīdinājums!
Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā 
vietā� Nekādā gadījumā neievietojiet 
mazuļa ierīci mazuļa gultā vai sētiņā�

 • Tā ka mazuļa ierīces vads rada 
potenciālu nožņaugšanās risku, 
pārliecinieties, vai mazuļa ierīce un tās 
vads atrodas vismaz 1 metra/3,5 pēdu 
attālumā no mazuļa�

 • Lai novērstu augstas tonalitātes 
skaņu no vienas vai abām ierīcēm, 
nodrošiniet, ka vecāku ierīce atrodas 
vismaz 1,5 metru/4,9 pēdu attālumā no 
mazuļa ierīces�
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Darbības�diapazons
 • Darbības diapazons ir līdz 300 metriem/ 

985 pēdām ārpus telpām un līdz  
50 metriem/150 pēdām iekštelpās�

 • Mazuļa uzrauga darbības diapazons 
atšķiras atkarībā no apkārtējās vides 
un apstākļiem, kas izraisa signāla 
vājināšanos� Mitri un slapji materiāli 
izraisa tik ievērojamu signāla 
vājināšanos, ka diapazona zudums 
iespējams līdz 100% apjomā� Lai 
uzzinātu par signāla vājināšanos, ko 
izraisa sausi materiāli, skatiet tālāk 
esošo tabulu�

Sausi materiāli Materiālu 
biezums

Diapazona 
traucējumi

Koks, ģipsis, 
kartons, stikls 
(bez metāla, 
vadiem vai 
svina)

< 30 cm  
(12 collas)

0-10%

Ķieģeļi, 
saplāksnis

< 30 cm  
(12 collas)

5-35%

Dzelzsbetons < 30 cm  
(12 collas)

30-100%

Metāla režģi 
vai stieņi

< 1 cm 90-100%

Metāla vai 
alumīnija 
loksnes

< 1 cm 100%

 • Ja savienojumu netiek izveidots, 
“savienojuma” lampiņa turpina 
mirgot sarkanā krāsā un vecāku 
ierīce pīkst.

Kā�rīkoties,�ja�netiek�izveidots�
savienojums

 • Ja vecāku ierīce atrodas ārpus 
diapazona, novietojiet to tuvāk 
mazuļa ierīcei�

 • Ja mazuļa vai vecāku ierīce ir 
pārāk tuvu citai DECT ierīcei 
(piem�, bezvadu tālrunim), 
izslēdziet šo ierīci vai pārvietojiet 
tālāk no šīs ierīces� 

 • Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, 
ieslēdziet to�
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Vecāku�ierīce

Baterijas�indikators
 1  Baterijas indikators ir izslēgts, kad 

vecāku ierīce ir pieslēgta elektrotīklam 
vai baterijās ir pietiekami daudz 
enerģijas�

 2  Kad bateriju uzlādes līmenis ir zems, 
bateriju indikators mirgo sarkanā krāsā 
un vecāku ierīce pīkst�

 3  Nomainiet baterijas, ja tām ir zems 
līmenis (skatiet sadaļu “Bateriju 
ievietošana” nodaļā “Sagatavošana 
lietošanai”)�

Skaļuma�iestatīšana
 1  Nospiediet + pogu, lai palielinātu 

skaļumu�

 • Jūs dzirdat pīkstienu katru reizi, 
kad nospiežat pogu, lai palielinātu 
vai samazinātu skaļumu par vienu 
līmeni.

 • Īslaicīgi iedegas skaņas līmeņa 
lampiņa, lai norādītu pašreizējo 
skaļumu.

6 Funkcijas

Smart�Eco�režīms
Šai mazuļa uzraudzības ierīcei ir Smart Eco 
režīms kā standarta funkcija� Šis režīms ir 
vienmēr aktīvs un automātiski samazina 
DECT signālu no mazuļa ierīces uz vecāku 
ierīci, lai ietaupītu enerģiju un samazinātu 
radio pārraidi�

Mazuļa�ierīce

Naktslampiņa
Naktslampiņa rada neuzkrītošu mirdzumu,  
kas nomierina mazuli�
 1  Nospiediet naktslampiņas pogu uz 

mazuļa ierīces, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
naktslampiņu�
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7 Tīrīšana�un�kopšana
 • Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai 

šķidrus tīrīšanas līdzekļus�
 • Pirms tīrīšanas atvienojiet vecāku ierīci 

un mazuļa ierīci no elektrotīkla�
 • Tīriet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un 

adapterus ar sausu drānu�

8 Uzglabāšana
 • Izņemiet baterijas no vecāku ierīces, ja 

to neizmantojat ilgāk nekā mēnesi�
 • Uzglabājiet vecāku ierīci, tās adapteri 

un mazuļa ierīci vēsā un sausā vietā�

9 Piederumu 
pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves 
daļas, apmeklējiet vietni  
www.shop.philips.com/service vai 
vērsieties pie sava Philips izplatītāja� 
Varat arī sazināties ar Philips klientu 
apkalpošanas centru savā valstī 
(kontaktinformāciju skatiet pasaules 
garantijas bukletā)� 

10 Garantija�un�
atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, 
lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļ vietni 
adresē www.philips.com/support vai 
izlasiet atsevišķo pasaules garantijas 
bukletu� 

 2  Nospiediet - pogu, lai samazinātu 
skaļumu� Ja turat - pogu nospiestu 
2 sekundes, skaņa tiek izslēgta�

D�Piezīme.
Ja skaņa ir izslēgta, skaņas līmeņa 
lampiņas norāda, ka mazulis rada 
skaņas� Jo skaļākas ir mazuļa radītās 
skaņas, jo vairāk skaņas līmeņa lampiņu 
iedegas�
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11 Vide
 • Šis simbols nozīmē, ka jūs nedrīkstat 

izmest ierīci kopā ar sadzīves 
atkritumiem� Nododiet ierīci oficiālā 
elektroierīču savākšanas vietā� Pareiza 
utilizācija palīdz saudzēt apkārtējo vidi�

 • Šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes 
simbols nozīmē, ka ierīcē iekļautas 
vienreizlietojamas baterijas, ko nevar 
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem� 
Atbrīvojieties no baterijām oficiālā 
savākšanas vietā� Pareiza bateriju 
utilizācija palīdz saudzēt apkārtējo vidi�

12 Biežāk�uzdotie�
jautājumi

Kāpēc neiedegas barošanas indikators uz 
mazuļa ierīces un savienojuma indikators 
uz vecāku ierīces, kad tiek nospiesta 
ieslēgšanas/izslēgšanas poga uz abām 
ierīcēm?

 • Iespējams, viena vai abas ierīces nav 
pareizi pievienotas elektropadevei� 
Pievienojiet ierīces elektropadevei un 
3 sekundes nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogas uz abām ierīcēm, lai 
izveidotu savienojumu starp vecāku ierīci 
un mazuļa ierīci�

 • Ja lietojat vecāku ierīci ar baterijām, 
vecāku ierīces baterijas ir tukšas vai 
bateriju nodalījumā nav bateriju�

Kāpēc savienojuma lampiņa uz vecāku 
ierīces nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā? 

 • Iespējams, vecāku ierīce un mazuļa 
ierīce ir ārpus savstarpēja uztveršanas 
diapazona� Pievirziet vecāku ierīci tuvāk 
mazuļa ierīcei�

 • Mazuļa ierīce iespējams ir izslēgta� 
Ieslēdziet mazuļa ierīci�

Kāpēc vecāku ierīce izdod skaņas 
signālus?

 • Ja vecāku ierīce pīkst, kamēr savienojuma 
lampiņa nepārtraukti mirgo sarkanā 
krāsā, savienojums ar mazuļa ierīci ir 
zaudēts� Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk 
mazuļa ierīcei vai ieslēdziet mazuļa ierīci, 
ja tā bija izslēgta�

 • Mazuļa ierīce iespējams ir izslēgta� 
Ieslēdziet mazuļa ierīci�

Kāpēc ierīce rada augstfrekvences 
skaņas?

 • Iespējams, ka ierīces atrodas pārāk tuvu� 
Pārliecinieties, vai vecāku ierīce ir vismaz  
1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa 
ierīces�
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Kāpēc es nedzirdu skaņu/Kāpēc es 
nedzirdu sava mazuļa raudas?

 • Iespējams, vecāku ierīce un mazuļa 
ierīce ir ārpus savstarpēja uztveršanas 
diapazona� Samaziniet atstatumu starp 
abām ierīcēm�

 • Iespējams, esat iestatījis skaļumu 
zemākajā līmenī (izslēgta skaņa)� 
Palieliniet skaļumu�

Kāpēc vecāku ierīce reaģē pārāk ātri uz 
citām skaņām?

 • Mazuļa ierīce arī uztver citas, ne tikai 
mazuļa izdotās skaņas� Pievirziet mazuļa 
ierīci tuvāk mazulim (bet ievērojiet 
minimālo 1 metra/3,5 pēdu atstatumu)�

Mazuļu uzrauga norādītais darbības 
diapazons ir 300 metri/985 pēdas� 
Kāpēc mazuļa uzraugs darbojas mazākā 
diapazonā nekā minētais?

 • Noteiktais diapazons ir spēkā tikai ārā� 
Mājā darbības diapazonu ierobežo 
dažādu veidu sienas un/vai griesti� 
Darbības diapazons mājā būs līdz 
50 metriem/150 pēdām�

Kāpēc savienojums ir zaudēts vai ik pa 
laikam rodas skaņas pārrāvumi?

 • Iespējams, mazuļa ierīce un vecāku 
ierīce ir pārāk tuvu darbība diapazona 
gala robežām� Pamēģiniet citā vietā 
vai samaziniet atstatumu starp abām 
ierīcēm� Lūdzu, ņemiet vērā, ka katru reizi 
paiet apmēram 30 sekundes, kamēr starp 
abām ierīcēm tiek atjaunots savienojums�

 • Iespējams, ierīce ir novietota blakus 
raidītājam vai citai DECT iekārtai, 
piemēram, DECT tālrunim vai citam 
1,8 GHz/1,9 GHz mazuļa uzraugam� 
Pārvietojiet ierīci prom no citām ierīcēm, 
līdz savienojums tiek atjaunots�

Vai mans mazuļa uzraugs ir nodrošināts 
pret slepenu noklausīšanos un 
traucējumiem?

 • Šī mazuļa uzrauga DECT tehnoloģija 
nodrošina pret citas ierīces radītiem 
traucējumiem un slepenu noklausīšanos�

Kāpēc vecāku ierīces baterijas izbeidzas 
tik ātri, izmantojot ierīci ar baterijām?

 • Darbības laiks ar baterijām var būt līdz 
24 stundām, taču tas ir atkarīgs no 
bateriju tipa un tā, cik bieži un cik ilgi 
izmantojat vecāku ierīci ar baterijām� 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka baterijas netiek 
uzlādētas, kad vecāku ierīce ir pievienota 
elektropadevei� Pievienojiet vecāku ierīci 
elektropadevei, kad tuvumā pieejama 
sienas kontaktligzda, lai taupītu bateriju 
enerģiju�

 • Noteikti izmantojiet 1,5 V R6 AA sārma 
vienreizlietojamās baterijas vai uzlādētas 
1,2 V R6 AA lādējamās baterijas� 
Uzlādējiet lādējamās baterijas atsevišķā 
bateriju lādētājā�

Vai es varu izmantot mazuļa ierīci ar 
baterijām?

 • Nē, mazuļa ierīci nevar izmantot ar 
baterijām� Mazuļa ierīci var izmantot tikai 
no elektropadeves tīkla�



© 2022 Koninklijke Philips N�V�
Visas tiesības paturētas�
(01/04/2022)


	Ievads
	Svarīgi!
	Produkta pārskats
	Sagatavošana lietošanai
	Mazuļa ierīce
	Vecāku ierīce

	Mazuļa uzrauga izmantošana
	Mazuļa uzrauga novietošana
	Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

	Funkcijas
	Smart Eco režīms
	Mazuļa ierīce
	Vecāku ierīce

	Tīrīšana un kopšana
	Uzglabāšana
	Piederumu pasūtīšana
	Garantija un atbalsts
	Vide
	Biežāk uzdotie jautājumi

