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1 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλώς ήρθατε στη Philips AVENT! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που παρέχει η Philips AVENT,
δηλώστε το προϊόν σας στη σελίδα
www.philips.com/welcome. Διαβάστε
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.

Προειδοποίηση
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή,
ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στους
μετασχηματιστές της
μονάδας μωρού και της
μονάδας γονέα αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε μόνο
το τροφοδοτικό που
συνιστά η Philips (μοντέλο
S003Axy0600050, όπου
«xy»= TV ή TB ανάλογα με τον
τύπο βύσματος).
Ονομαστική τιμή
τροφοδοτικού: Είσοδος
100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Έξοδος: 6,0 V 0,5 A, 3W.
Μέση ενεργή απόδοση:
74,38%. Κατανάλωση
ρεύματος χωρίς φορτίο (W):
0,1W ΕΠΙΠΕΔΟ VI).
• Μην τροποποιήσετε ή/και
κόψετε ή/και αλλάξετε κανένα
τμήμα του μετασχηματιστή,
καθώς μπορεί να προκληθεί
κίνδυνος.

2 Σημαντικό
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε ποτέ κανένα
μέρος του βρεφικού
μόνιτορ σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην το τοποθετείτε σε
σημείο όπου μπορεί να
στάξει ή να εκτοξευτεί νερό
ή κάποιο άλλο υγρό. Μην το
χρησιμοποιείτε σε υγρά μέρη
ή κοντά σε νερό.
• Μην τοποθετείτε τίποτα
πάνω στο βρεφικό μόνιτορ
και μην το καλύπτετε.
Μην εμποδίζετε τις οπές
εξαερισμού.
• Τα καλώδια ενέχουν κίνδυνο
πνιγμού. Κρατήστε τα
καλώδια μακριά από παιδιά
(σε απόσταση μεγαλύτερη
από 1 μέτρο). Μην
τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα
μωρού στο κρεβάτι ή στο
πάρκο του μωρού.
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• Μην χρησιμοποιείτε το
βρεφικό μόνιτορ εάν ο
μετασχηματιστής της
μονάδας μωρού ή της
μονάδας γονέα έχει υποστεί
βλάβη. Επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips.
• Μην ξεβιδώνετε το πίσω
κάλυμμα της μονάδας
μωρού, ώστε να αποφύγετε
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Αυτή η συσκευή
δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
από άτομα χωρίς εμπειρία
και γνώση, εκτός και αν
την χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.

• Να χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε θερμοκρασία
μεταξύ 0 °C και 40 °C. Να
αποθηκεύετε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ -25 °C
και 70 °C.
• Μην εκθέτετε τη μονάδα
μωρού και τη μονάδα γονέα
σε υπερβολικό κρύο ή ζέστη
ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Μην τοποθετείτε τη μονάδα
μωρού και τη μονάδα γονέα
κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μην καλύπτετε ποτέ τη
μονάδα γονέα και τη μονάδα
μωρού (π.χ. με πετσέτα ή
κουβέρτα).
• Τοποθετείτε πάντα μπαταρίες
του σωστού τύπου στη
μονάδα γονέα (δείτε την
ενότητα “Τοποθέτηση
μπαταριών” στο κεφάλαιο
“Προετοιμασία για χρήση”).
• Εάν τοποθετήσετε τη
μονάδα γονέα ή τη μονάδα
μωρού δίπλα σε πομπό ή
άλλη συσκευή DECT (π. χ.
τηλέφωνο DECT ή ασύρματο
δρομολογητή Internet), η
σύνδεση μπορεί να χαθεί.
Απομακρύνετε τη μονάδα
μωρού ή τη μονάδα γονέα
από τις άλλες ασύρματες
συσκευές μέχρι να
αποκατασταθεί η σύνδεση.
• Τα ενεργοποιημένα κινητά
τηλέφωνα κοντά στο βρεφικό
μόνιτορ ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές
στη συσκευή.

Προσοχή
• Αυτό το βρεφικό μόνιτορ
προορίζεται για βοήθημα.
Μην το χρησιμοποιείτε
ως υποκατάστατο της
υπεύθυνης και σωστής
επιτήρησης που πρέπει να
διεξάγεται από ενήλικες.
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• Για εξοπλισμό που μπορεί
να συνδεθεί στο ρεύμα, ο
τροφοδότης θα πρέπει να
τοποθετηθεί κοντά στον
εξοπλισμό και να είναι εύκολα
προσβάσιμος.

2 Μην υπερφορτώνετε,
βραχυκυκλώνετε,
φορτίζετε αντίστροφα
ή καταστρέφετε τις
μπαταρίες.
3 Αφαιρέστε τις μπαταρίες
της μονάδας γονέα
εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για περισσότερο
από ένα μήνα.
4 Μην αφήνετε άδειες
μπαταρίες μέσα στη
μονάδα γονέα.
• Να απορρίπτετε τις μη
επαναφορτιζόμενες και
τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες όπως
προβλέπεται (βλ. κεφάλαιο
“Περιβάλλον”).
• Για την προστασία του
δέρματός σας, να φοράτε
προστατευτικά γάντια όταν
πιάνετε μπαταρίες που έχουν
καταστραφεί ή παρουσιάζουν
διαρροή.
• Για να έχετε αυτονομία
λειτουργίας έως και 24 ώρες,
τοποθετήστε μπαταρίες
χωρητικότητας 1500 mAh
ή μεγαλύτερης στη μονάδα
γονέα.

Σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με τις μπαταρίες
• Να τοποθετείτε πάντα
μπαταρίες σωστού τύπου
στη μονάδα γονέα, ώστε
να αποφύγετε τον κίνδυνο
έκρηξης.
• Η μονάδα γονέα δεν διαθέτει
λειτουργία φόρτισης.
Αν χρησιμοποιείτε
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες στη μονάδα γονέα,
φορτίστε τις με ένα φορτιστή
μπαταριών.
• Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια
σας είναι στεγνά κατά
την τοποθέτηση ή την
αντικατάσταση των
μπαταριών.
• Προς αποφυγή διαρροής,
φθοράς ή έκρηξης των
μπαταριών:
1 Μην εκθέτετε τη συσκευή
σε θερμοκρασίες
υψηλότερες των 40 °C. Οι
μπαταρίες ενδέχεται να
εκραγούν αν εκτεθούν σε
ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά
ή υψηλές θερμοκρασίες.
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3 Επισκόπηση
προϊόντος

 υμμόρφωση με πρότυπα
Σ
• Η συγκεκριμένη συσκευή
συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία.
• Η συγκεκριμένη συσκευή
συμμορφώνεται με
τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
ραδιοφωνικές παρεμβολές.

A Μονάδα γονέα
1 Λυχνίες στάθμης ήχου
2 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 3
3 Κουμπί μείωσης (-) έντασης του
ήχου
4 Λυχνία σύνδεσης
5 Υποδοχή μικρού βύσματος ή
μετασχηματιστή
6 Λυχνία μπαταρίας
7 Κουμπί αύξησης (+) έντασης του
ήχου
8 Κουμπί απασφάλισης για το καπάκι
της θήκης μπαταριών
9 Καπάκι θήκης μπαταριών
10 Τροφοδοτικό
B Μονάδα μωρού
1 Κουμπί νυχτερινού φωτός
2 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 3
3 Λυχνία λειτουργίας
4 Σταθερό καλώδιο
5 Τροφοδοτικό

• Με το παρόν η Philips
Consumer Lifestyle
(Tussendiepen 4, Drachten,
Netherlands) δηλώνει
ότι το βρεφικό μόνιτορ
συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις και
με τις υπόλοιπες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας
2014/53/ΕΕ (DECT: ζώνες
συχνοτήτων 1880-1900 MHz,
μέγιστη ραδιοηλεκτρική
ισχύς: 250 mW). Η Δήλωση
Συμμόρφωσης ΕΕ (DoC)
είναι διαθέσιμη και
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
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4 Προετοιμασία για
χρήση

Τοποθέτηση των μπαταριών

Εάν η μονάδα γονέα δεν είναι κοντά σε
πρίζα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
δύο μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές
μπαταρίες 1,5 V R6 AA ή δύο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V R6 AA
(δεν παρέχονται). Ο χρόνος λειτουργίας με
γεμάτες μπαταρίες είναι έως και 24 ώρες,
ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών,
καθώς και με τη συχνότητα και τη διάρκεια
χρήσης της μονάδας γονέα με μπαταρίες.

Μονάδα μωρού
Η μονάδα μωρού λειτουργεί με ρεύμα και
έχει σταθερό καλώδιο.
1 Για να συνδέσετε τη μονάδα μωρού στο
ρεύμα, βάλτε το μετασχηματιστή του
καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

D Σημείωση:
Λάβετε υπόψη ότι η μονάδα γονέα
δεν φορτίζει τις μπαταρίες όταν είναι
συνδεδεμένη στο ρεύμα. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες στη μονάδα γονέα, αλλά θα
πρέπει να τις φορτίζετε σε ξεχωριστό
φορτιστή.
B Προειδοποίηση:
Αποσυνδέστε τη μονάδα γονέα από
την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι τα χέρια
σας και η μονάδα είναι στεγνά όταν
τοποθετείτε τις μπαταρίες.
1 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1) για
να απασφαλίσετε το καπάκι της θήκης
μπαταριών και αφαιρέστε το καπάκι (2).

Μονάδα γονέα
Η μονάδα γονέα λειτουργεί με ρεύμα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε
μπαταρίες για να τη χρησιμοποιήσετε
ασύρματα.
Λειτουργία με ρεύμα
1

Τοποθετήστε το μικρό βύσμα στην
υποδοχή που βρίσκεται στο πλαϊνό
τμήμα της μονάδας γονέα και βάλτε το
μετασχηματιστή στην πρίζα.
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2

5 Χρήση του
βρεφικού μόνιτορ

Τοποθετήστε μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή γεμάτες
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τοποθέτηση του βρεφικού
μόνιτορ
B Προειδοποίηση:
Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε
σημείο όπου δεν έχει πρόσβαση το
μωρό. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα
μωρού μέσα στο κρεβάτι ή στο πάρκο
του μωρού.
• Επειδή το καλώδιο της μονάδας μωρού
ενέχει κίνδυνο πνιγμού, βεβαιωθείτε ότι
η μονάδα μωρού και το καλώδιό της
απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από το
μωρό σας.

D Σημείωση:
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των
μπαταριών δείχνουν προς τη σωστή
κατεύθυνση.
3 Για να ξαναβάλετε το καπάκι της θήκης
μπαταριών, τοποθετήστε πρώτα τις
προεξοχές στο κάτω χείλος της θήκης
μπαταριών. Στη συνέχεια, πιέστε το
καπάκι μέχρι να εφαρμόσει στη θέση
του και να ακουστεί ένα κλικ.

•
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Για να μην ακούγονται παράσιτα
(διαπεραστικός ήχος) από τη μία ή και
από τις δύο μονάδες, βεβαιωθείτε ότι
η μονάδα γονέα απέχει τουλάχιστον
1,5 μέτρο από τη μονάδα μωρού.

Σύνδεση μονάδας γονέα και
μονάδας μωρού
1

Πατήστε το κουμπί 3 στη μονάδα
μωρού για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να
ανάψει η λυχνία λειτουργίας.

2

Πατήστε το κουμπί 3 στη μονάδα
γονέα επί 3 δευτερόλεπτα μέχρι
η λυχνία σύνδεσης να αρχίσει να
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

•

•

Αν δεν επιτευχθεί σύνδεση,
η λυχνία σύνδεσης συνεχίζει
να αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα και από τη μονάδα γονέα
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

Τι να κάνετε εάν δεν επιτευχθεί
σύνδεση
• Αν η μονάδα γονέα βρίσκεται
εκτός εμβέλειας, τοποθετήστε
την πιο κοντά στη μονάδα
μωρού.
• Αν η μονάδα μωρού ή η
μονάδα γονέα βρίσκονται πολύ
κοντά σε άλλη συσκευή DECT
(π.χ. ασύρματο τηλέφωνο),
απενεργοποιήστε αυτήν τη
συσκευή ή απομακρύνετε τη
μονάδα από αυτήν τη συσκευή.
• Αν η μονάδα μωρού
είναι απενεργοποιημένη,
ενεργοποιήστε την.

Μόλις η μονάδα γονέα και η
μονάδα μωρού συνδεθούν, η
λυχνία σύνδεσης ανάβει σταθερά
με πράσινο χρώμα.
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Εμβέλεια λειτουργίας

•
•

Η εμβέλεια λειτουργίας είναι έως και
300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο ή έως και
50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο.
Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού
μόνιτορ διαφέρει ανάλογα με το
περιβάλλον και τους παράγοντες που
μπορεί να προκαλέσουν εξασθένηση
του σήματος. Τα υγρά υλικά
εξασθενούν το σήμα προκαλώντας
απώλεια εμβέλειας έως και 100%.
Για πληροφορίες σχετικά με την
εξασθένηση του σήματος από στεγνά
υλικά, ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα.

Στεγνά υλικά

Πάχος
υλικών
< 30 εκ.

Απώλεια
εμβέλειας
0-10%

Τούβλο,
κοντραπλακέ

< 30 εκ.

5-35%

Ενισχυμένο
τσιμέντο

< 30 εκ.

30-100%

Μεταλλικές
γρίλιες ή μπάρες

< 1 εκ.

90-100%

Ξύλο, γύψος,
χαρτόνι, γυαλί
(χωρίς μέταλλο,
καλώδια ή
μόλυβδο)

Φύλλα μετάλλου ή < 1 εκ.
αλουμινίου

6 Χαρακτηριστικά
Λειτουργία Smart Eco
Στις βασικές δυνατότητες αυτού του
βρεφικού μόνιτορ συγκαταλέγονται και
οι λειτουργίες Smart Eco, οι οποίες είναι
συνεχώς ενεργές και μειώνουν αυτόματα
το σήμα DECT από τη μονάδα μωρού
στη μονάδα γονέα, για εξοικονόμηση
ενέργειας και μείωση της εκπομπής
ραδιοεπικοινωνίας.

Μονάδα μωρού
Νυχτερινό φως

Το νυχτερινό φως εκπέμπει απαλή λάμψη
που ηρεμεί το μωρό σας.
1 Πατήστε το κουμπί του νυχτερινού
φωτός που βρίσκεται πάνω στη μονάδα
μωρού για να ανάψετε ή να σβήσετε το
νυχτερινό φως.

100%
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Μονάδα γονέα
Λυχνία μπαταρίας
1

2

3

Η λυχνία μπαταρίας σβήνει όταν η
μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα ή οι μπαταρίες έχουν αρκετή
ενέργεια.
Όταν η ισχύς των μπαταριών
είναι χαμηλή, η λυχνία μπαταρίας
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και από
τη μονάδα γονέα ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν
αποφορτιστούν (δείτε την ενότητα
“Τοποθέτηση μπαταριών” στο
κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”).
Πατήστε το κουμπί + για να αυξήσετε
την ένταση του ήχου.

•

2

D Σημείωση:
Όταν η συσκευή τίθεται σε σίγαση, οι
λυχνίες έντασης ήχου υποδεικνύουν
τους ήχους που κάνει το μωρό σας. Όσο
πιο δυνατός είναι ο ήχος που ακούγεται
από το μωρό, τόσο περισσότερες
λυχνίες έντασης ήχου ανάβουν.

Ρύθμιση έντασης
1

Οι λυχνίες έντασης ήχου ανάβουν
στιγμιαία, υποδεικνύοντας την
τρέχουσα ένταση ήχου.
Πιέστε το κουμπί - για να μειώσετε την
ένταση του ήχου. Κρατώντας πατημένο
το κουμπί - για 2 δευτερόλεπτα, η
συσκευή τίθεται σε σίγαση.
•

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
για να αυξήσετε ή να μειώσετε
την ένταση του ήχου κατά ένα
επίπεδο.
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7 Καθαρισμός και
συντήρηση

9 Παραγγελία
εξαρτημάτων

•

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή
ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε
επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης).

•
•

Μη χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
ή καθαριστικά υγρά.
Αποσυνδέστε τη μονάδα γονέα και τη
μονάδα μωρού πριν τις καθαρίσετε.
Καθαρίστε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα
μωρού και τους μετασχηματιστές με
ένα στεγνό πανί.

8 Συστήματα
αποθήκευσης
•

•

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από
τη μονάδα γονέα αν δεν την
χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από
ένα μήνα.
Αποθηκεύστε τη μονάδα γονέα,
τη μονάδα μωρού και τους
μετασχηματιστές σε δροσερό μέρος
χωρίς υγρασία.

10 Εγγύηση και
υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη,
επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/support
ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
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11 Περιβάλλον

12 Συχνές ερωτήσεις

•

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι δεν
πρέπει να πετάξετε τη συσκευή μαζί
με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά σε κάποιο
επίσημο σημείο συλλογής για
ηλεκτρικές συσκευές. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στη διαφύλαξη
του περιβάλλοντος.

•

Αυτή η ένδειξη του διαγραμμένου
τροχήλατου κάδου απορριμμάτων
υποδηλώνει ότι η συσκευή περιέχει
μπαταρίες μίας χρήσης που δεν
μπορούν να απορριφθούν μαζί με
τα συνηθισμένα απορρίμματα του
σπιτιού σας. Απορρίψτε τις μπαταρίες
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
για μπαταρίες. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει
στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Γιατί η λυχνία λειτουργίας της μονάδας
μωρού και η λυχνία σύνδεσης της
μονάδας γονέα δεν ανάβουν όταν
πατάω τα κουμπιά ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης των μονάδων;
• Πιθανόν η μία ή και οι δύο μονάδες να
μην είναι σωστά συνδεδεμένες στην
πρίζα. Συνδέστε τις μονάδες στο ρεύμα
και πατήστε τα κουμπιά on/off και στις
δύο μονάδες για 3 δευτερόλεπτα, για
να δημιουργηθεί σύνδεση ανάμεσα στη
μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού.
• Αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα γονέα
με μπαταρίες, πιθανόν οι μπαταρίες
της μονάδας γονέα να είναι άδειες ή
να μην υπάρχουν μπαταρίες στη θήκη
μπαταριών.
Γιατί η λυχνία “Link” (Σύνδεση) στη
μονάδα γονέα αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα;
• Η μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα
είναι εκτός εμβέλειας η μια από την
άλλη. Μετακινήστε τη μονάδα γονέα πιο
κοντά στη μονάδα μωρού.
• Ενδέχεται η μονάδα μωρού να είναι
απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα μωρού.
Γιατί ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από τη
μονάδα γονέα;
• Εάν ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από
τη μονάδα γονέα και η λυχνία “Link”
(Σύνδεση) αναβοσβήνει συνεχώς με
κόκκινο χρώμα, έχει χαθεί η σύνδεση
με τη μονάδα μωρού. Μετακινήστε τη
μονάδα γονέα πιο κοντά στη μονάδα
μωρού ή ενεργοποιήστε τη μονάδα
μωρού εάν ήταν απενεργοποιημένη.
• Ενδέχεται η μονάδα μωρού να είναι
απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα μωρού.
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Γιατί η συσκευή παράγει έναν
διαπεραστικό ήχο;
• Ενδέχεται οι μονάδες να βρίσκονται
πολύ κοντά η μια στην άλλη. Φροντίστε
η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού να
βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον
1 μέτρου η μια από την άλλη.

μονάδων. Σημειώστε ότι κάθε φορά
χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα
μέχρι να επιτευχθεί σύνδεση.
• Ενδέχεται να έχετε τοποθετήσει τη
μονάδα γονέα δίπλα σε πομπό ή άλλη
συσκευή DECT, όπως το τηλέφωνο
DECT ή κάποιο άλλο βρεφικό μόνιτορ
1,8 GHz/1,9 GHz. Απομακρύνετε τη
μονάδα γονέα από τις άλλες συσκευές
μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση.

Γιατί δεν ακούγεται ήχος/Γιατί δεν
ακούγεται το κλάμα του μωρού μου;
• Ενδέχεται η μονάδα μωρού και η μονάδα
γονέα να βρίσκονται εκτός εμβέλειας
η μία από την άλλη. Μειώστε την
απόσταση μεταξύ τους.
• Πιθανόν να έχετε ρυθμίσει την ένταση
ήχου στο κατώτερο επίπεδο (Σίγαση).
Αυξήστε την ένταση του ήχου.
Γιατί η μονάδα γονέα αντιδρά τόσο
γρήγορα σε άλλους ήχους;
• Η μονάδα μωρού ανιχνεύει και άλλους
ήχους εκτός από αυτούς που ακούγονται
από το μωρό σας. Μετακινήστε τη
μονάδα μωρού πιο κοντά στο μωρό
(αλλά διατηρήστε την ελάχιστη
απόσταση του 1 μέτρου).
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προϊόντος, η εμβέλεια λειτουργίας του
βρεφικού μόνιτορ είναι 300 μέτρα. Γιατί
το δικό μου βρεφικό μόνιτορ καλύπτει
πολύ μικρότερη απόσταση;
• Η καθορισμένη εμβέλεια ισχύει μόνο
για υπαίθριους εξωτερικούς χώρους.
Μέσα στο σπίτι, η εμβέλεια λειτουργίας
περιορίζεται από τον αριθμό και τον
τύπο των τοίχων ή/και ταβανιών που
παρεμβάλλονται. Στο εσωτερικό του
σπιτιού, η εμβέλεια λειτουργίας είναι
μέχρι 50 μέτρα/150 πόδια.
Γιατί κατά διαστήματα χάνεται η
σύνδεση ή παρατηρούνται διακοπές
στον ήχο;
• Η μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα
βρίσκονται μάλλον κοντά στα όρια της
εμβέλειας λειτουργίας. Αλλάξτε θέση
ή μειώστε την απόσταση μεταξύ των

Είναι ασφαλής η συσκευή από τις
παρεμβολές; Υπάρχει η πιθανότητα να
κρυφακούσει κάποιος;
• Η τεχνολογία DECT του συγκεκριμένου
βρεφικού μόνιτορ εγγυάται μηδενική
παρεμβολή από άλλη συσκευή και
προστασία από ωτακουστές.
Γιατί οι μπαταρίες της μονάδας γονέα
αποφορτίζονται τόσο γρήγορα όταν
χρησιμοποιώ τη μονάδα με μπαταρίες;
• Ο χρόνος λειτουργίας με μπαταρίες
είναι έως και 24 ώρες. Αυτό, ωστόσο,
εξαρτάται από τον τύπο των μπαταριών,
καθώς και από τη συχνότητα και τη
διάρκεια χρήσης της μονάδας γονέα
με μπαταρίες. Λάβετε υπόψη ότι οι
μπαταρίες δεν φορτίζονται όταν η
μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα. Για να διατηρήσετε την ισχύ της
μπαταρίας, συνδέστε τη μονάδα γονέα
στο ρεύμα αν υπάρχει κοντά κάποια
πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες
αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V R6 AA ή
γεμάτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
1,2 V R6 AA. Επαναφορτίστε τις
μπαταρίες σε ξεχωριστό φορτιστή
μπαταριών.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα
μωρού με μπαταρίες;
• Όχι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη μονάδα μωρού με μπαταρίες. Η
μονάδα μωρού λειτουργεί μόνο με
ρεύμα.
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