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1 Sissejuhatus

• Juhtmed võivad põhjustada
lämbumisohtu. Hoidke
juhtmeid väljaspool laste
käeulatust (rohkem kui
1 meetri kaugusel). Ärge
kunagi pange beebiseadet
beebi voodisse või
mänguaeda.

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame
Philips AVENTi poolt! Selleks, et Philips
AVENTi eeliseid täielikult ära kasutada,
registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome. Lugege seda
kasutusjuhendit hoolikalt.

2 Tähtis
Oht
• Ärge kunagi kastke
beebivahti vette ega mõne
muu vedeliku sisse. Ärge
pange seadet kohta, kus
sellele võib tilkuda või pritsida
vett või muud vedelikku. Ärge
kasutage seadet märgades
kohtades või vee läheduses.
• Ärge kunagi asetage
beebivahile midagi peale
või katke seda kinni.
Ärge blokeerige seadme
ventilatsiooniavasid.

Hoiatus
• Enne seadme ühendamist
kontrollige, kas lapse- ja
keskseadme adapterite
pinged vastavad kohaliku
elektrivõrgu pingele.
• Kasutage ainult
Philipsi soovitatavat adapterit
(mudel S003Axy0600050
(kus “xy” = TV, TB olenevalt
pistiku tüübist). Adapteri
võimsus: sisend 100-240 V ~
50/60 Hz, 0,15 A väljund:
6,0 V 0,5 A, 3W. Keskmine
aktiivne efektiivsus: 74,38 %.
Koormuseta voolutarve (W):
0,1 W TASE VI).
• Ärge modifitseerige ja/
või lõigake ja/või muutke
adapteri ühtegi osa, see võib
tekitada ohtliku olukorra.
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• Ärge kasutage beebivahti,
kui beebi- või keskseadme
adapter on kahjustatud.
Võtke ühendust Philipsi
klienditeeninduskeskusega.
• Elektrilöögi vältimiseks ärge
kruvige lahti beebiseadme
tagapaneeli.
• Seda seadet ei tohi kasutada
füüsilise, meele- või vaimse
häirega isikud ega ka
ebapiisavate kogemuste või
teadmistega isikud (kaasa
arvatud lapsed), välja arvatud
juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik neid seadme
kasutamise juures valvab või
on neid selleks juhendanud.
Lapsed ei tohi seadmega
mängida.

• Ärge beebi- ega keskseadet
millegagi katke
(nt käteräti või tekiga).
• Pange keskseadmesse
alati õiget tüüpi patareid
(vt peatüki „Kasutamiseks
valmistumine” osa „Patareide
paigaldamine” ).
• Kui panete keskseadme või
beebiseadme saatja või mõne
teise DECT-seadme (näiteks
DECT-telefoni või juhtmevaba
internetiruuteri) kõrvale, võib
ühendus kaduda. Liigutage
beebi- või keskseade teistest
juhtmevabadest seadmetest
eemale, kuni ühendus
taastub.
• Beebivahi läheduses asuvad
sisselülitatud mobiiltelefonid
võivad põhjustada häireid
beebivahi töös.

Ettevaatust
• Beebimonitor on abivahend.
See ei asenda korralikku
vastutusvõimelise täiskasvanu
järelevalvet.
• Kasutage seadet
temperatuurivahemikus
0 °C (32 °F) kuni 40 °C
(104 °F). Hoidke seadet
temperatuurivahemikus
-25 °C (-13 °F) kuni
70 °C (158 °F).
• Ärge jätke ei beebi- ega
keskseadet väga külma
või kuuma kohta, ega ka
otsese päikesepaiste kätte.
Ärge pange ei beebi- ega
keskseadet soojusallika
lähedale.

Tähtis teave patareide kohta
• Plahvatusohu vältimiseks
pange keskseadmesse alati
õiget tüüpi patareid.
• Keskseadmel puudub
laadimisfunktsioon. Kui
kasutate keskseadmes akusid,
laadige neid akulaadijas.
• Veenduge, et teie
käed oleksid patareide
sisestamise või välja
vahetamise ajal kuivad.
• Patareide lekkimise,
kahjustuste või plahvatamise
vältimiseks tegutsege
järgnevalt.
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Vastavus standarditele
• See seade vastab
kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste
väljadega käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele
ja õigusnormidele.
• Käesolev seade vastab
Euroopa Ühenduse
kehtestatud nõuetele
raadioside häire kohta.

1 Ärge jätke seadet
temperatuurile üle 40 °C.
Akud võivad päikese, tule
või kõrge temperatuuri
mõjul plahvatada.
2 Ärge akusid üle laadige,
lühistage, laadige
vale polaarsusega või
vigastage.
3 Kui te ei kavatse seadet
kuu aega või kauem
kasutada, eemaldage
keskseadmest patareid.
4 Ärge jätke keskseadmesse
tühje patareisid.
• Vabanege tavapatareidest ja
akupatareist õigesti (vt ptk
„Keskkonnakaitse”).
• Kandke kahjustatud
või lekkivate patareide
käsitsemisel nahka kaitsvaid
kindaid.
• Kuni 24-tunnise juhtmeta
tööaja saavutamiseks
sisestage keskseadmesse
vähemalt 1500 mAh
mahtuvusega patareid.

• Philips Consumer Lifestyle,
Tussendiepen 4, Drachten,
Madalmaad, teatab, et see
beebivaht vastab direktiivi
2014/53/EL (DECT:
sagedusriba1880-1900 MHz,
maksimaalne
raadiosageduslik
saatevõimsus: 250 mW)
põhinõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
EÜ vastavusdeklaratsiooni
koopia on saadaval veebilehel
www.philips.com/support.
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3 Tootekirjeldus

4 Kasutamiseks
valmistumine

A Keskseade
1 Helitaseme tuled
2 Sisse-/väljalülitamise nupp 3
3 Helitugevuse nupp 4 Side märgutuli
5 Adapteri väikese pistiku pesa
6 Aku märgutuli
7 Helitugevuse nupp +
8 Akulahtri kaane vabastusnupp
9 Akupesa kaas
10 Adapter
B Beebiseade
1 Öötule nupp
2 Sisse-/väljalülitamise nupp 3
3 Toite märgutuli
4 Fikseeritud toitejuhe
5 Adapter

Beebiseade
Beebiseade töötab vooluvõrgust ja sellel on
fikseeritud toitejuhe.
1 Beebiseadme vooluvõrku
ühendamiseks sisestage toitejuhtme
adapter seinakontakti.

Keskseade
Keskseade töötab võrgutoitel. Keskseadme
mobiilseks kasutuseks võite sisestada ka
patareisid.
Võrgutoitel kasutamine
1
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Ühendage väike pistik keskseadme
külgpaneelil olevasse pessa ja adapter
seinakontakti.

Patareide paigaldamine

Kui keskseadme läheduses ei ole
seinakontakti, võib selle toiteks kasutada
kahte 1,5 V R6 AA-tüüpi ühekordset
leelispatareid või kahte 1,2 V R6 AA-tüüpi
akut (ei kuulu komplekti). Täis laetud
akude tööaeg on kuni 24 tundi, sõltuvalt
kasutatavate akude tüübist ja sellest,
kui kaua ja tihti keskseadet akutoitel
kasutatakse.

3

D Märkus.
Pange tähele, et keskseade ei lae akusid,
kui see on elektrivõrku ühendatud. Te võite
kasutada keskseadmes akusid, kuid neid
tuleb laadida eraldi laadijas.
B Hoiatus.
Tõmmake keskseadme pistik
seinakontaktist välja ja veenduge, et
nii käed kui ka seade oleksid patareide
paigaldamise ajal kuivad.
1 Patareipesa kaane lukust lahti tegemiseks
vajutage vabastusnuppu (1) ja
eemaldage kaas (2).

2

Paigaldage ühekordsed patareid või täis
laetud akud.
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D Märkus.
veenduge selles, et patareide + ja poolused oleksid õigesti suunatud.
Patareipesa kaane uuesti kinnitamiseks
sisestage esmalt kinnituskõrvad
patareipesa alumise serva sisse.
Seejärel vajutage kaanele, kuni see
klõpsatusega sulgub.

5 Beebivahi
kasutamine

Kesk- ja beebiseadme
sidumine
1

Vajutage ja hoidke beebiseadmel olevat
3 nuppu kolm sekundit all, kuni süttib
toite märgutuli.

2

Vajutage ja hoidke keskseadmel olevat
3 nuppu kolm sekundit all, kuni side
märgutuli (“Link”) hakkab punaselt
vilkuma.

Beebivahi paigaldamine
B Hoiatus.
Hoidke beebiseade väljaspool beebi
käeulatust. Ärge kunagi pange
beebiseadet beebi voodisse või
mänguaeda.
• Et beebiseadme juhtmega võib
kaasneda lämbumisoht, hoolitsege
selle eest, et beebiseade ja selle juhe on
beebist vähemalt ühe meetri kaugusel.

•

Et ühes või mõlemas seadmes ei tekiks
kiledat heli, veenduge, et keskseade
on vähemalt 1,5 meetri kaugusel
beebiseadmest.

•
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Kui kesk- ja beebiseade on seotud,
muutub side märgutuli püsivalt
roheliseks.

•

Kui ühenduse loomine ei õnnestu,
jääb side märgutuli punaselt
vilkuma ja keskseade hakkab
piiksuma.

Tegevusraadius

•
•

Mida teha, kui ühendust ei
loodud?
• Kui keskseade on
tegevusraadiusest väljas, pange
see lapseseadmele lähemale.
• Kui beebi- või keskseade on
liiga lähedal mõnele teisele
DECT-seadmele (nt juhtmeta
telefonile), lülitage see seade
välja või viige beebi- või
keskseade sellest eemale.
• Kui beebiseade on välja
lülitatud, lülitage see sisse.
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Tegevusraadius on õues kuni
300 meetrit ja siseruumides kuni
50 meetrit.
Beebivahi tegevusraadius sõltub
ümbruskonnast ja signaali sumbuvust
põhjustavatest teguritest. Märjad ja
niisked materjalid põhjustavad nii palju
signaali sumbuvusi, et tegevusraadius
väheneb kuni 100 %. Kuivade
materjalide põhjustatud signaali
sumbuvusi vt allolevast tabelist.

Kuivad
materjalid

Materjalide
paksus

Tegevusraadiuse vähenemine

Puit, kipsplaat,
kartong, klaas
(ilma metallita,
traatideta või
raamideta).
Telliskivi,
vineer
Armatuuriga
betoon
Metallvõred
või trellid
Metall- või
alumiiniumplaadid

< 30 cm
(12 tolli)

0 – 10%

< 30 cm
(12 tolli)
< 30 cm
(12 tolli)
< 1 cm
(0,4 tolli)
< 1 cm
(0,4 tolli)

5 – 35%
30 – 100%
90 – 100%
100%

6 Omadused

Keskseade

Smart Eco-režiim

Aku märgutuli
1

Beebivahi standardfunktsiooniks
on Smart Eco-režiimid. See režiim
vähendab automaatselt beebiseadmelt
keskseadmesse edastatava DECT-signaali
tugevust, et säästa energiat ja piirata
raadiosidet.

2

Aku märgutuli ei põle, kui keskseade
on elektrivõrku ühendatud või akud
sisaldavad piisavalt energiat.
Kui akud on tühjad, vilgub aku
märgutuli punaselt ja keskseade annab
helisignaali.

Beebiseade
Öötuli

Öötuli tekitab maheda kuma, mis rahustab
teie beebit.
1 Öötule sisse- või väljalülitamiseks
vajutage beebiseadme peal olevat
öötule nuppu.

3

Vahetage akud välja, kui need hakkavad
tühjenema (vt peatüki „Kasutamiseks
valmistumine” osa „Patareide
paigaldamine” ).

Helitugevuse reguleerimine
1

Helitugevuse suurendamiseks vajutage
nuppu +.

•

•
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Te kuulete piiksu iga kord, kui
vajutate nuppu helitugevuse ühe
astme võrra suurendamiseks või
vähendamiseks.
Praeguse helitugevuse kuvamiseks
süttivad korraks helitaseme tuled.

2

Helitugevuse vähendamiseks vajutage
nuppu -. Kui hoiate nuppu - kaks
sekundit all, lülitate helitugevuse välja.

7 Puhastamine ja
hooldus
•
•
•

D Märkus.
Kui helitugevus on välja lülitatud,
annavad beebi häälitsemisest märku
helitaseme tuled. Mida valjemat häält
beebi teeb, seda rohkem helitaseme
tulesid süttib.

Ärge kasutage pihustatavaid või
vedelaid puhastusvahendeid.
Ühendage kesk- ja beebiseade enne
puhastamist vooluvõrgust lahti.
Puhastage keskseadet, beebiseadet ja
adaptereid kuiva lapiga.

8 Hoiundamine
•
•

Eemaldage keskseadmest akud, kui te
ei kavatse seda rohkem kui kuu vältel
kasutada.
Pange keskseade, selle adapter ja
beebiseade jahedasse kuiva kohta
hoiule.

9 Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks
külastage veebilehte
www.shop.philips.com/service või
pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole.
Võite samuti ühendust võtta oma riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt
kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

10 Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage
palun Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või lugege
läbi üleilmne garantiileht.
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11 Keskkond
•

•

See sümbol tähendab, et seadet ei tohi
visata tavaliste majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade ametlikku
elektriseadmete kogumispunkti.
Korrektne utiliseerimine aitab säästa
keskkonda.

Läbikriipsutatud prügikasti märk
tähendab, et seade sisaldab
ühekordselt kasutatavaid patareisid,
mida ei tohi visata olmeprügi hulka.
Viige patareid vastavasse ametlikku
kogumispunkti. Patareide korrektne
utiliseerimine aitab säästa keskkonda.

12 Korduma kippuvad
küsimused
Miks ei hakka beebiseadme sisselülitatud
toite ja keskseadme märgutuli “LINK”
(side) põlema, kui ma vajutan seadmete
sisse-/väljalülitamisnuppe?
• Võib-olla ei ole üks või kumbki seade
õigesti vooluvõrku ühendatud.
Ühendage seadmed vooluvõrku ja
vajutage beebi- ja keskseadme vahelise
ühenduse loomiseks mõlema seadme
toitenuppu kolm sekundit.
• Kui keskseade töötab patareitoitel, on
keskseadme patareid tühjaks saanud või
ei ole patareisid patareipesas.
Miks vilgub keskseadme märgutuli
„LINK” (side) pidevalt punaselt?
• Beebiseade ja keskseade on teineteise
tööpiirkonnast väljas. Viige keskseade
beebiseadmele lähemale.
• Võib-olla on beebiseade välja lülitatud.
Lülitage beebiseade sisse.
Miks teeb keskseade katkendlikku heli?
• Kui keskseade annab märgutule
„LINK” (side) pideva punaselt
vilkumise ajal helisignaali, on ühendus
beebiseadmega katkenud. Viige
keskseade beebiseadmele lähemale või
lülitage beebiseade sisse, kui see oli välja
lülitatud.
• Võib-olla on beebiseade välja lülitatud.
Lülitage beebiseade sisse.
Miks teeb seade kiledat häält?
• Seadmed on teineteisele liiga lähedal.
Hoolitsege selle eest, et beebi- ja
keskseadme vaheline kaugus oleks
vähemalt 1 m.
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Miks ma heli ei kuule?/Miks ma beebi
nuttu ei kuule?
• Võib-olla on keskseade ja beebiseade
teineteise tööpiirkonnast väljas.
Vähendage seadmetevahelist kaugust.
• Te olete seadistanud helitugevuse
madalaimale tasemele (vaigistus).
Suurendage helitugevust.

Kas beebivaht on piisavalt turvaline
nii pealtkuulamise kui ka interferentsi
suhtes?
• Beebivahis kasutatud DECT-tehnoloogia
kindlustab, et teised seadmed ei tekita
mingit interferentsi ja pealtkuulamine
pole võimalik.
Miks keskseadme akud tühjenevad nii
kiiresti, kui ma kasutan seadet akutoitel?
• Akude tööaeg võib olla kuni 24 tundi,
kuid see sõltub akude tüübist ja sellest,
kui tihti ja kaua keskseadet akutoitel
kasutatakse. Pange tähele, et akusid
ei laeta, kui keskseade on elektrivõrku
ühendatud. Aku energia säästmiseks
ühendage keskseade vooluvõrku, kui
läheduses on seinakontakt.
• Veenduge, et kasutate 1,5 V R6 AA-tüüpi
ühekordseid leelispatareisid või laetud
1,2 V R6 AA-tüüpi akusid. Laadige akusid
eraldi akulaadijas.

Miks reageerib keskseade teistele
helidele liiga kiiresti?
• Beebiseade võtab vastu helisid, mis ei
kuulu teie beebile. Liigutage beebiseade
beebile lähemale (kuid järgige
minimaalse 1 m kauguse nõuet).
Beebivahi määratud tegevusraadius
on 300 m. Miks minu beebivaht
töötab sellest palju väiksema
tegevusraadiusega?
• Spetsifitseeritud tööpiirkond
kehtib õues ja vabas õhus. Maja
sees on tegevuspiirkond piiratud
seadmetevaheliste seinte ja/või lagede
arvuga. Maja sees on tegevusraadius
kuni 50 meetrit.
Miks kaob aeg-ajalt ühendus
beebiseadmega või on heli katkendlik?
• Beebiseade ja keskseade töötavad
tõenäoliselt tööpiirkonna piirialal.
Katsuge muuta seadmete asukohta või
vähendage seadmetevahelist kaugust.
Palun pidage silmas, et seadmetevahelise
ühenduse taasloomine toimub umbes 30
sekundi jooksul.
• Võib-olla olete asetanud seadme
raadiosaatja või muu DECTtehnoloogiaga varustatud seadme,
näiteks DECT-telefoni või teise
1,8 GHz / 1,9 GHz beebivahi lähedusse.
Viige seade teistest seadmetest eemale,
kuni ühendus taastub.

Kas ma saan beebiseadet kasutada
akutoitel?
• Ei, beebiseadet ei saa kasutada akutoitel.
Beebiseadet saab kasutada ainult
võrgutoitel.

- 14 -

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud.
(01/04/2022)

