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1 Introduktion

Varning
• Kontrollera att den
nätspänning som anges på
adaptrarna till babyenheten
och föräldraenheten
motsvarar den lokala
nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
• Använd endast adaptern som
rekommenderas av Philips
(modell S003Axy0600050
(där xy = TV, TB beroende på
kontakttyp).
Adapterklassificering: Ineffekt
100–240 V ~ 50/60 Hz,
0,15 A Uteffekt: 6,0 V
0,5 A, 3 W Genomsnittlig
aktiv effektivitet: 74,78 %.
Strömförbrukning för
obelastad effekt (W):
0,1 W LEVEL VI).
• Du ska inte ändra på,
eller skära i, någon
adapterkomponent eftersom
det kan vara riskfyllt.
• Använd inte babyvakten
om adaptern till baby- eller
föräldraenheten är skadad.
Kontakta Philips kundtjänst.
• Undvik att lossa på den bakre
panelen på babyenheten
eftersom det kan orsaka en
elektrisk stöt.

Grattis till inköpet och välkommen till
Philips AVENT! För att dra full nytta
av den support som Philips AVENT
erbjuder kan du registrera din produkt
på www.philips.com/welcome. Läs
användarhandboken noggrant.

2 Viktigt
Fara
• Sänk aldrig ned någon del
av babyvakten i vatten eller
någon annan vätska. Placera
inte babyvakten så att du
kan spilla vatten eller annan
vätska på den. Använd den
inte på fuktiga platser eller i
närheten av vatten.
• Du ska aldrig lägga något
ovanpå babyvakten eller
täcka den med något.
Blockera inte några
ventilationsöppningar.
• Sladdar kan utgöra en
strypningsrisk. Håll sladdar
ur räckhåll för barn (på minst
1 meters avstånd). Placera
aldrig babyenheten inne i
barnets säng eller lekhage.
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• Apparaten är inte avsedd
för användning av personer
(inklusive barn) med
olika funktionshinder,
eller av personer som
inte har kunskap om hur
apparaten används, om
de inte övervakas eller får
instruktioner angående
användning av apparaten av
en person som är ansvarig för
deras säkerhet. Barn får inte
leka med apparaten.

• Om du placerar
föräldraenheten eller
babyenheten vid en sändare
eller en annan DECT-apparat
(till exempel en DECT-telefon
eller trådlös internet-router)
kan anslutningen förloras.
Flytta babyenheten eller
föräldraenheten längre bort
från övriga trådlösa apparater
tills anslutningen återställs.
• Påslagna mobiltelefoner i
närheten av babyvakten kan
göra att babyvakten drabbas
av störningar.

Försiktighet
• Den här babyvakten är
avsedd som ett hjälpmedel.
Använd den inte som ett
substitut för vuxen tillsyn.
• Använd apparaten vid en
temperatur på mellan 0 °C
och 40 °C. Förvara apparaten
vid en temperatur på mellan
-25 °C och 70 °C.
• Utsätt inte baby- och
föräldraenheten för extrem
kyla, värme eller direkt solljus.
Placera inte baby- eller
föräldraenheten nära en
värmekälla.
• Täck aldrig över föräldra- eller
babyenheten med någonting
(t.ex. en handduk eller en filt).
• Använd alltid batterier av
rätt typ i föräldraenheten
(se ”Sätta i batterierna” i
kapitlet ”Förberedelser inför
användning”).

Viktig information om
batterier
• Använd bara batterier av rätt
typ i föräldraenheten för att
undvika risk för explosion.
• Föräldraenheten har inte
någon laddningsfunktion.
Om du använder
laddningsbara batterier i
föräldraenheten laddar du
dem i en batteriladdare.
• Se till att händerna och
apparaten är torra när du
sätter i eller byter ut batterier.
• Undvika batteriläckage, skada
och explosion:
1 Utsätt inte apparaten för
temperaturer över 40 °C.
Batterier kan explodera om
de utsätts för solsken, eld
eller höga temperaturer.
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Överensstämmelse med
standarder
• Den här apparaten
uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler
gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
• Den här apparaten uppfyller
kraven i EU:s förordningar om
radiostörningar.

2 Du ska inte ladda
batterierna för länge eller
försöka kortsluta dem,
ladda dem med omvänd
polaritet eller skada dem.
3 Ta ur batterierna ur
föräldraenheten om du
inte kommer att använda
apparaten på en månad
eller mer.
4 Lämna inte kvar urladdade
batterier i föräldraenheten.
• Kassera icke laddningsbara
och laddningsbara batterier
på rätt sätt (läs kapitlet
Miljön).
• Skydda huden genom att
alltid bära skyddshandskar
när du hanterar skadade
batterier eller batterier som
läcker.
• Sätt i batterier om minst
1 500 mAh i föräldraenheten
för en sladdlös drifttid på upp
till 24 timmar.

• Philips Consumer Lifestyle,
Tussendiepen 4, Drachten,
Nederländerna förklarar
härmed att den här
babyvakten uppfyller alla
nödvändiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet
2014/53/EU(DECT:frekvensband
1880-1900 MHz, maximala
radiofrekvenseffekt:
250 mW). En kopia
av EG-försäkran om
överensstämmelse
finns tillgänglig på
www.philips.com/support.
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3 Produktöversikt

4 Förberedelser inför
användning

A Föräldraenhet
1 Ljudnivålampor
2 På/av-knapp 3
3 Knappen Volym 4 anslutningslampa
5 Uttag för adapterns lilla kontakt
6 Batterilampa
7 Knappen Volym +
8 Frigöringsknapp för lock till
batterifack
9 Lock till batterifack
10 Adapter
B Babyenhet
1 Knapp för nattlampa
2 På/av-knapp 3
3 Strömlampa
4 Fast nätsladd
5 Adapter

Babyenhet
Babyenheten ansluts till elnätet och har en
fast nätsladd.
1 Sätt adaptern till nätsladden i ett
vägguttag för att ansluta babyenheten
till elnätet.

Föräldraenhet
Föräldraenheten drivs via elnätet. Du kan
även sätta i batterier om du vill använda
föräldraenheten utan sladd.
Elnätsdrift
1
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Anslut den lilla kontakten till uttaget på
föräldraenhetens sidopanel och anslut
adaptern till vägguttaget.

Sätta i batterierna

Om föräldraenheten inte är nära ett
vägguttag kan du sätta i två ickeladdningsbara, alkaliska 1,5 V R6 AAbatterier eller två laddningsbara 1,2 V R6
AA-batterier (medföljer inte). Drifttiden
för fulladdade batterier är upp 24 timmar,
beroende på typen av batteri och hur länge
föräldraenheten drivs med batterier.

3

D Obs!
Tänk på att föräldraenheten inte laddar
batterierna när den är ansluten till elnätet.
Du kan använda laddningsbara batterier i
föräldraenheten men du måste ladda dem i
en separat laddare.
B Varning!
Dra ur föräldraenheten och se till att
dina händer och enheten är torra när du
sätter i batterierna.
1 Tryck på frigöringsknappen (1) för att
låsa upp locket till batterifacket och ta
sedan bort locket (2).

2

Sätt i de icke-laddningsbara batterierna
eller fulladdade laddningsbara
batterier.
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D Obs!
Kontrollera att batteriets poler (+ och -)
är placerade åt rätt håll.
Du sätter tillbaka locket till batterifacket
genom att föra in piggarna i
nederdelen av batterifacket. För sedan
in locket tills det låses på plats med ett
klickande ljud.

5 Använda
babyvakten

Ansluta föräldraenheten och
babyenheten
1

Håll knappen 3 på babyenheten
nedtryckt i 3 sekunder tills strömlampan
tänds.

2

Håll knappen 3 på föräldraenheten
nedtryckt i 3 sekunder tills
anslutningslampan börjar blinka rött.

Placering av babyvakten
B Varning!
Se till att babyenheten är utom räckhåll
för barnet. Placera aldrig babyenheten i
barnets säng eller lekhage.
• Eftersom babyenhetens sladd kan
utgöra en strypningsrisk ska du se till att
babyenheten och dess sladd befinner
sig minst 1 meter från barnet.

•

För att förhindra att en eller båda
enheterna ger ifrån sig högfrekventa
ljud ska du se till att föräldraenheten
befinner sig minst 1,5 meter från
babyenheten.

•
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När föräldraenheten och
babyenheten har anslutits till
varandra lyser anslutningslampan
med ett fast, grönt sken.

•

Om ingen anslutning upprättas
fortsätter anslutningslampan att
blinka rött och föräldraenheten
piper.

Räckvidd

•
•

Räckvidden är upp till 300 meter
utomhus och upp till 50 meter
inomhus.
Babyvaktens räckvidd varierar
beroende på omgivningen och
faktorer som orsakar störning. Våta
och fuktiga material orsakar så mycket
signalförsvagning att räckvidden kan
minska med upp till 100 %. Uppgifter
om signalförsvagning från torra
material hittar du i tabellen nedan.

Torra material

Så här gör du om ingen
anslutning upprättas
• Om föräldraenheten är utom
babyenhetens räckvidd placerar
du den närmare babyenheten.
• Om baby- eller föräldraenheten
är för nära en annan DECTapparat (till exempel en sladdlös
telefon) stänger du av den
apparaten eller flyttar enheten
så att den inte står för nära
apparaten.
• Om babyenheten är avstängd
startar du den.

Trä, murbruk,
papp, glas (utan
metall, ledningar
eller bly)
Tegel, plywood

Materialtjocklek
< 30 cm

Sämre
räckvidd
0-10%

< 30 cm

5-35%

Armerad betong < 30 cm

30-100%

Metallgaller

90-100%

< 1 cm

Metall- eller alu- < 1 cm
miniumplattor
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100%

6 Funktioner

Föräldraenhet

Smart ekoläge

Batterilampa
1

Den här babyvakten har smarta ekolägen
som standardfunktion. Läget är alltid
aktiverat och reducerar automatiskt
DECT-signalen från babyenheten till
föräldraenheten för att spara energi och
för att reducera radioöverföring.

2

Batterilampan lyser inte när
föräldraenheten är ansluten till elnätet
eller när batterierna har tillräckligt med
energi.
När batterinivån är låg blinkar
batterilampan rött och föräldraenheten
piper.

Babyenhet
Nattlampa

Nattlampan ger ett mjukt sken som lugnar
barnet.
1 Tryck på knappen till nattlampan på
ovansidan av babyenheten för att slå på
eller stänga av nattlampan.
3

Byt ut batterierna när nivån är
låg (se ”Sätta i batterier” i kapitlet
”Förberedelser inför användning”).

Ställa in volymen
1

Tryck på knappen + för att höja
ljudvolymen.

•
•

- 11 -

Du hör att ett pip varje gång du
trycker på knappen för att öka
eller sänka volymen en nivå.
Ljudnivålamporna tänds kort för
att visa den aktuella volymen.

2

Tryck på knappen - för att minska
volymen. Om du håller ned knappen - i
2 sekunder stängs ljudet av.

7 Rengöring och
underhåll
•
•
•

D Obs!
När ljudet är avstängt anger
ljudnivålamporna att barnet ger ljud
ifrån sig. Ju högre barnets ljudnivå är,
desto starkare lyser ljudnivålamporna.

Använd inte rengöringsspray eller
flytande rengöringsmedel.
Koppla bort föräldraenheten och
babyenheten innan rengöring.
Rengör föräldraenheten, babyenheten
och adaptrarna med en torr trasa.

8 Förvaring
•
•

Ta ur batterierna ur föräldraenheten om
du inte kommer att använda apparaten
på en månad eller mer.
Förvara föräldraenheten, dess adapter
och babyenheten på en sval och torr
plats.

9 Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar
kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan även kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).

10 Garanti och support
Om du behöver information eller support
kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
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11 Miljön

12 Vanliga frågor

•

Den här symbolen betyder att du inte
får kasta apparaten i hushållssoporna.
Kassera apparaten på en godkänd
återvinningsstation för elektriska
apparater. Med en korrekt kassering
bidrar du till att skydda miljön.

•

Den här överkryssade papperskorgen
innebär att apparaten innehåller
engångsbatterier som inte får kasseras
i hushållssoporna. Kassera batterierna
på en godkänd återvinningsstation
för batterier. Med en korrekt
batterikassering bidrar du till att skydda
miljön.

Varför tänds inte strömlampan på
babyenheten och anslutningslampan på
föräldraenheten när jag trycker på på/
av-knapparna på enheterna?
• Någon av enheterna eller båda kan vara
felaktigt anslutna. Anslut enheterna till
elnätet och håll på/av-knapparna på
båda enheterna nedtryckta i 3 sekunder
för att upprätta en anslutning mellan
föräldraenheten och babyenheten.
• Om du använder föräldraenheten med
batterier är batterierna i föräldraenheten
tomma eller så finns det inga batterier i
batterifacket.
Varför blinkar anslutningslampan på
föräldraenheten rött hela tiden?
• Baby- och föräldraenheten är för långt
ifrån varandra. Flytta föräldraenheten
närmare babyenheten.
• Babyenheten kanske är avstängd. Slå på
babyenheten.
Varför piper föräldraenheten?
• Om föräldraenheten piper medan
anslutningslampan blinkar rött
kontinuerligt har anslutningen till
babyenheten gått förlorad. Flytta
föräldraenheten närmare babyenheten
eller slå på babyenheten om den var
avstängd.
• Babyenheten kanske är avstängd. Slå på
babyenheten.
Varför ger apparaten ifrån sig ett
högfrekvent ljud?
• Enheterna kan vara för nära varandra.
Se till att föräldra- och babyenheten är
minst en meter ifrån varandra.
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Varför hör jag ingenting/Varför kan jag
inte höra mitt barn gråta?
• Avståndet mellan baby- och
föräldraenheten kan vara för långt.
Minska avståndet mellan enheterna.
• Du kanske har ställt in volymen på den
lägsta nivån (tyst). Öka volymen.
Varför reagerar föräldraenheten för
snabbt på omgivande ljud?
• Babyenheten fångar även upp andra
ljud än dem som kommer från ditt barn.
Flytta babyenheten närmare barnet
(men kom ihåg att minsta avståndet är 1
meter).
Babyvaktens angivna räckvidd är 300
meter. Varför klarar min babyvakt bara
en bråkdel av det avståndet?
• Den angivna räckvidden gäller
utomhus vid fri sikt. Inomhus begränsas
räckvidden av antalet väggar och typ av
väggar och/eller tak mellan enheterna.
Inomhus är räckvidden upp till
50 meter.
Varför förloras anslutningen eller varför
blir det ljudavbrott då och då?
• Babyenheten och föräldraenheten är
förmodligen i utkanten av räckvidden.
Prova ett annat ställe eller minska
avståndet mellan enheterna. Observera
att det varje gång tar ungefär
30 sekunder innan anslutningen är
upprättad.
• Du kanske har placerat enheten
bredvid en sändare eller någon annan
DECT-apparat, som en DECT-telefon
eller någon annan 1,8 GHz/1,9 GHz
babyvakt. Flytta enheten bort från de
övriga apparaterna tills anslutningen är
återupprättad.

Är min babyvakt säker mot störningar
och avlyssning?
• DECT-tekniken i den här babyvakten
garanterar att den inte störs av annan
utrustning och att den är omöjlig att
avlyssna.
Varför laddas batterierna till
föräldraenheten ur så fort när jag
använder enheten med batterier?
• Drifttiden på batterier kan vara upp till
24 timmar men det beror på typ av
batterier och hur ofta och hur länge du
använder föräldraenheten med batterier.
Tänk på att batterierna inte laddas när
föräldraenheten är ansluten till elnätet.
Anslut föräldraenheten till ett vägguttag
när du har möjlighet för att spara
batteriström.
• Se till att du använder icke-laddningsbara
alkaliska 1,5 V R6 AA-batterier eller
laddade laddningsbara 1,2 V R6 AAbatterier. Ladda de laddningsbara
batterierna i en separat batteriladdare.
Kan jag använda babyenheten med
batterier?
• Nej, du kan inte använda babyenheten
med batterier. Babyenheten kan bara
användas när den är ansluten till elnätet.

- 14 -

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
(02/04/2022)

