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1 Вовед

• Каблите претставуваат
потенцијална опасност
од задавување. Чувајте
ги каблите подалеку
од дофат на деца (на
растојание поголемо
од 1 метар/3,5 стапки).
Никогаш не ставајте го
делот за бебето во неговото
креветче или неговиот
ограден простор за играње.

Ви честитаме за купувањето и добре
дојдовте во Philips AVENT! За да целосно
ја искористите поддршката што ја
нуди Philips AVENT, регистрирајте го
вашиот производ на www.philips.com/
welcome. Внимателно прочитајте го
упатствово за користење.

2 Леток со
Опасност
• Никогаш не потопувајте
ниту еден дел од мониторот
за бебе во вода или какви
било други течности.
Немојте да го ставате на
места каде што постои
можност врз него да капе
вода или друга течност или
да биде испрскан. Немојте
да го користите на влажни
места или во близина на
вода.
• Никогаш не ставајте ништо
врз мониторот за бебе
и не покривајте го. Не
блокирајте ги отворите за
вентилација.

Предупредување
• Пред да го приклучите
апаратот, проверете
дали напонот наведен
на адаптерот за делот
за бебето и делот за
родителот одговара на
напонот на локалната
електрична мрежа.
• Користете само адаптери
препорачани од Philips
(модел S003Axy0600050
(каде што „xy“ = TV, TB во
зависност од видот на
приклучокот))
Ознака на адаптерот: Влез
100-240 V ~ 50/60 Hz,
0,15 A Излез: 6,0 V 0,5 A,
3 W Просечна активна
ефикасност: 74,38 %
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•

•

•

•

Внимание
• Овој монитор за бебе е
предвиден да се користи
како помошен уред.
Немојте да го користите
како замена за одговорен
и соодветен надзор од
возрасно лице.
• Користете го уредот на
температура од 0 °C и 40 °C.
Складирајте го уредот на
температура помеѓу -25 °C
и 70 °C.
• Не изложувајте ги
единиците за бебето и за
родителите на екстремен
студ или топлина или на
директна сончева светлина.
Не ставајте ги единиците
за бебето и за родителите
блиску до извор на топлина.
• Никогаш не покривајте ги
уредот за родителот и за
бебето со ништо (на пр.,
крпа или ќебе).
• Секогаш ставајте батерии
од соодветниот тип во
уредот за родителот (видете
„Вметнување на батериите“
во поглавјето „Подготовка
за употреба“).

Потрошувачка на енергија
во мирување (W): 0,1 W
НИВО VI.
Немојте да модифицирате,
сечете и/или менувате
ниту еден дел од адаптерот
бидејќи тоа е опасно.
Немојте да го користите
мониторот за бебето ако
адаптерот на уредот за
бебето или за родителот
е оштетен. Обратете се на
центарот за корисничка
поддршка на Philips.
Немојте да ја одвртувате
задната плоча на делот
за бебето за да спречите
струен удар.
Овој уред не е наменет за
користење од страна на
лица (вклучително и деца)
со намалени физички,
сензорни или ментални
способности или со
недостаток на искуство и
знаење, освен ако не се под
надзор или не добиваат
инструкции за користењето
на уредот од страна на
лице кое е одговорно за
нивната безбедност. Децата
не смеат да си играат со
апаратот.
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• Ако го поставите уредот за
родителот или за бебето
веднаш до предавател или
друг DECT-уред (на пр. DECTтелефон или безжичен
рутер за интернет), врската
може да се прекине.
Преместете го уредот
за бебето или уредот за
родителот подалеку од
другите безжични уреди
сè додека повторно не се
воспостави врската.
• Вклучените мобилни
телефони во близина на
мониторот за бебето може
да предизвикаат пречки во
работата на мониторот за
бебето.

1 Немојте да го изложувате
апаратот на температури
повисоки од 40 °C.
Батериите може да
експлодираат ако се
изложени на сончеви
зраци, оган или високи
температури.
2 Немојте прекумерно
да ги полните, да им
правите краток спој, да
ги полните со обратен
поларитет ниту да ги
оштетувате батериите.
3 Извадете ги батериите
ако не планирате да
го користите уредот за
родителот еден месец
или повеќе.
4 Не оставајте празни
батерии во уредот за
родителот.
• Фрлете ги батериите што
не се наменети за полнење
и батериите на полнење на
соодветен начин (видете
го поглавјето „Животна
средина“).
• Кога ракувате со оштетени
батерии или батерии
што протекуваат, носете
заштитни ракавици за да си
ја заштитите кожата.
• За да можете безжично
да го користите уредот
за родителот до 24 часа,
ставете батерии со
капацитет од 1500 mAh или
повеќе.

 ажни информации за
В
батериите
• Секогаш ставајте батерии
од соодветниот тип во
делот за родителот за
да избегнете ризик од
експлозија.
• Делот за родителот не е
предвиден да се полни.
Ако користите батерии на
полнење од 1,5 V во уредот
за родителот, полнете ги во
полнач на батерии.
• Внимавајте рацете да ви
бидат суви кога ставате или
менувате батерии.
• За да избегнете
протекување на батериите,
оштетување или експлозија:
-6-

3 Преглед на
производот

Усогласеност со стандарди
• Овој апарат е усогласен со
сите важечки стандарди и
прописи што се однесуваат
на изложеноста на
електромагнетни полиња.
• Овој апарат е усогласен
со барањата на
Европската заедница за
радиофреквентни пречки.

•

А Уред за родителот
1 Индикатори за ниво на звук
2 Копче за вклучување/
исклучување 3
3 Копче за намалување јачина на
звук
4 индикатор за „поврзување“
5 Приклучница за мал приклучок на
адаптерот
6 Индикатор за батерии
7 Копче за зголемување јачина на
звук
8 Копче за отпуштање на капакот од
преградата за батерии
9 Капак на преградата за батерии
10 Адаптер
B Дел за бебето
1 Копче за ноќно светло
2 Копче за вклучување/
исклучување 3
3 Индикатор за вклучено
4 Фиксен кабел за напојување
5 Адаптер

Со ова, компанијата
Philips Consumer Lifestyle,
Tussendiepen 4, Drachten,
Netherlands изјавува дека
овој монитор за бебе е
усогласен со неопходните
предуслови и другите
важни предуслови на
директивата 2014/53/EU
(DECT: појас на фреквенција
1880 – 1900 MHz,
максимална моќност на
радиофреквенцијата:
250 mW). Копија од
декларацијата за
усогласеност EC (DoC) е
достапна на интернет на
www.philips.com/support
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4 Подготовка за
употреба

Вметнување на батериите

Ако уредот за родителот не е во
близина на штекер, може да користите
две алкални батерии R6 AA од 1,5 V
што не се наменети за полнење или
две батерии на полнење R6 AA од
1,2 V (не се испорачуваат). Времето на
работа со потполно наполнети батерии
е до 24 часа, во зависност од типот
на батериите и колку долго и често
го користите уредот за родителот со
батерии.

Дел за бебето
Делот за бебето се напојува од
електричната мрежа и има фиксен кабел
за напојување.
1 Поврзете го адаптерот на кабелот
за напојување во штекер за да
го поврзете уредот за бебето на
напојување.

D Забелешка:
Имајте предвид дека уредот за
родителот не ги полни батериите кога
е приклучен на струјната мрежа. Може
да користите батерии на полнење во
уредот за родителот, но треба да ги
наполните во одделен полнач.
B Предупредување:
Исклучете го уредот за родителот од
струја и осигурете дека и рацете и
уредот се суви кога ќе ги вметнувате
батериите.
1 Притиснете го копчето за отпуштање
(1) за да го отклучите капакот за
одделот на батериите и отстранете го
капакот (2).

Дел за родителот
Делот за родителот се напојува од
електричната мрежа. Може да ставите
и батерии за да овозможите мобилна
употреба на делот за родителот.
Напојување
1

Ставете го малиот приклучок во
приклучницата на страничниот панел
од уредот за родителот и приклучете
го адаптерот во штекер.
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2

5 Користење на
мониторот за бебе

Вметнете ги батериите што не се
полнат или целосно наполнети
батерии на полнење.

Позиционирање на
мониторот за бебе
B Предупредување:
Поставете го делот за бебето подалеку
од дофатот на бебето. Никогаш не
ставајте го делот за бебето во неговото
креветче или неговиот ограден
простор за играње.
• Бидејќи кабелот на уредот за
бебето претставува потенцијална
опасност од задавување, осигурете
се дека уредот за бебето и кабелот
се најмалку 1 метар/3,5 стапки
подалеку од бебето.

D Забелешка:
Осигурете се дека половите + и - на
батериите се свртени во правилната
насока.
3 За да го вратите капакот на одделот
за батерии, прво вметнете ги запците
во долниот раб од одделот за
батерии. Потоа туркајте го капакот
сè додека не легне на место со
кликнување.

•
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За да се избегнат пиштење од едниот
или од двата уреда, осигурете се
дека уредот за родителот е најмалку
1,5 метри/4,9 стапки подалеку од
уредот за бебето.

Поврзување на делот за
родителот со делот за
бебето
1

2

•

Притиснете го копчето на уредот за
бебето и задржете го 3 3 секунди сè
додека не се вклучи индикаторот за
вклучено.

Што да направите ако не се
воспостави врска
• Ако делот за родителот е
надвор од опсегот, поставете
го поблиску до делот за
бебето.
• Ако делот за бебето или
делот за родителот се наоѓа
премногу блиску до друг
DECT-уред (на пр. безжичен
телефон), исклучете го тој уред
или оддалечете го делот за
бебето од него.
• Ако уредот за бебето е
исклучен, вклучете го.

Притиснете и задржете го копчето
на уредот за родителот и задржете
го 3 секунди сè додека индикаторот
за поврзување не почне да трепка
црвено.

3
•

Ако не се воспостави врска,
индикаторот за „поврзување“
продолжува да трепка црвено, а
уредот за родителот титка.

Кога уредот за родителот и
уредот за бебето ќе се поврзат,
индикаторот за „поврзување“
свети постојано зелено.
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Работен опсег

Намалување на
опсегот

Суви
материјали

•

Работниот опсег е до
300 метри/985 стапки на отворен
простор и до 50 метри/150 стапки во
затворен простор.
Работниот опсег на уредот за
бебето е различен во зависност
од опкружувањето и факторите
што предизвикуваат пречки во
сигналот. Мокрите и влажните
материјали предизвикуваат толку
големо слабеење на сигналот што
опсегот може да се намали до 100
%. Информации за слабеењето на
сигналот предизвикано од суви
материјали побарајте во табелата
подолу.
Дебелина на
материјалот

•

Дрво, гипс,
< 30 cm
картон, стакло
(12 in)
(без метал, жици
или кабли)

0-10%

Цигла, иверка

< 30 cm
(12 in)

5-35%

Армиран бетон

< 30 cm
(12 in)

30-100%

Метални
решетки или
шипки

< 1cm
(0,4 in)

90-100%

Метални или
алуминиумски
плочи

< 1cm
(0,4 in)

100%

6 Функции
Режим Smart Eco
Режимите Smart Eco се стандардни
функции на овој монитор за бебе. Овој
режим е постојано активен и автоматски
го намалува DECT-сигналот помеѓу
уредот за бебето и уредот за родителот
за да заштеди енергија и да го намали
преносот на радиобранови.

Дел за бебето
6.2.1

Ноќно светло

Ноќното светло овозможува нежно
осветлување што го смирува бебето.
1 Притиснете го копчето за ноќно
светло на врвот од уредот за бебето
за да го вклучите или исклучите
ноќното светло.
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Дел за родителот

2

Индикатор за батерии
1

2

Индикаторот за батерии е исклучен
кога уредот за родителот е
приклучен на електричната мрежа
или кога батериите се доволно
полни.
Кога батериите се речиси испразнети,
индикаторот за батерии трепка
црвено, а уредот за родителот титка.

Притиснете го копчето - за да ја
намалите јачината на звукот. Ако го
притиснете копчето - и го задржите
2 секунди, звукот ќе се исклучи.

D Забелешка:
Ако звукот е исклучен, индикаторите
за ниво на звук покажуваат дека
бебето испушта звуци. Колку
погласни звуци ќе испушта бебето,
толку повеќе индикатори за ниво на
звук ќе се осветлат.
3

Заменете ги батериите кога се слаби
(видете „Вметнување на батериите“
во поглавјето „Подготовка за
употреба“).

Поставување јачина на звук
1

Притиснете го копчето + за да ја
зголемите јачината на звукот.

•

•

Ќе слушнете титкање секој пат
кога ќе го притиснете копчето
за да ја зголемите или намалите
јачината на звукот за едно ниво.
Индикаторите за ниво на звук ќе
засветат кратко за да ја прикажат
тековната јачина на звукот.
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7 Чистење и
одржување

10 Гаранција и
поддршка

•

Доколку ви се потребни информации
или поддршка, посетете ја вебстраницата www.philips.com/support
на Philips на или прочитајте го посебниот
меѓународен гарантен лист.

•
•

Не користете спрејови за чистење
или течни средства за чистење.
Исклучете го делот за родителот од
штекер пред чистењето.
Исчистете ги делот за родителот,
делот за бебето и адаптерите со сува
крпа.

8 Складирање
•
•

11 Животна средина
•

Овој симбол означува дека не смеете
да го фрлате апаратот со обичниот
отпад од домаќинствата. Фрлете
го апаратот на официјално место
за собирање електрични апарати.
Правилното фрлање придонесува за
заштита на животната средина.

•

Овој симбол на пречкртана канта за
отпад означува дека апаратот содржи
батерии за еднократна употреба што
не смеат да се фрлаат со обичниот
отпад од домаќинствата. Фрлете
ги батериите на официјално место
за собирање батерии. Правилното
фрлање на батериите придонесува
за заштита на животната средина.

Извадете ги батериите од делот за
родителот ако нема да го користите
повеќе од еден месец.
Складирајте ги делот за родителот,
неговиот адаптер и делот за бебето
на ладно и суво место.

9 Нарачување
додатоци
За да купите додатоци или резервни
делови, посетете ја веб-страницата
www.shop.philips.com/service или
посетете го продавачот на производи
од Philips. Можете да контактирате и со
центарот за корисничка поддршка на
Philips во вашата земја (податоците за
контакт ќе ги најдете во меѓународниот
гарантен лист).
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12 Често поставувани
прашања
Зошто индикаторот за вклучување
на уредот за бебето и индикаторот
за „поврзување“ на уредот за
родителот не се вклучуваат кога ќе ги
притиснам копчињата за вклучување/
исклучување на уредите?
• Можеби едниот или двата уреда не се
приклучени правилно. Приклучете ги
уредите на напојување и притиснете
ги копчињата за вклучување/
исклучување на двата уреда 3 секунди
за да се воспостави врска помеѓу нив.
• Ако го користите уредот за родителот
на батерии, тогаш тие се празни или
нема батерии во одделот за батерии.
Зошто индикаторот за „поврзување“
на уредот за родителот трепка
постојано во црвена боја?
• Уредите за родителот и за бебето
се надвор од меѓусебниот опсег.
Доближете го уредот за родителот до
уредот за бебето.
• Уредот за бебето може да е исклучен.
Вклучете го уредот за бебето.
Зошто делот за родителот генерира
звучен сигнал?
• Уредот за бебето може да е исклучен.
Вклучете го уредот за бебето.
• Ако уредот за родителот титка додека
индикаторот за „поврзување“ трепка
црвено, поврзувањето со уредот за
бебето е прекинато. Доближете го
уредот за родителот поблиску до
уредот за бебето или вклучете го
уредот за бебето ако бил исклучен.

Зошто апаратот создава
високофреквентен шум?
Можно е уредите да се преблиску
еден до друг. Погрижете се уредот за
родителот и уредот за бебето да бидат
на меѓусебно растојание од најмалку
1 метар/ 3,5 стапки.
Зошто не слушам звук/Зошто не го
слушам бебето дека плаче?
• Уредите за родителот и за бебето
може да се надвор од меѓусебниот
опсег. Намалете го растојанието
помеѓу уредите.
• Можеби сте ја поставиле јачината на
звукот на најниско ниво (исклучен
звук). Зголемете ја јачината на звукот.
Зошто уредот за родителот реагираа
премногу брзо на други звуци?
• Делот за бебето ги открива и другите
звуци покрај звуците од вашето
бебе. Приближете го уредот за
бебето до бебето (но, запазете го
минималното растојание од 1 метар/
3,5 стапки).
Назначениот работен опсег на
мониторот за бебе е 300 метри/985
стапки. Зошто мојот монитор за бебе
работи на многу помало растојание од
тоа?
• Назначениот опсег важи само за
надвор на отворени места. Во вашиот
дом, работниот опсег е ограничен
од бројот и типот на ѕидовите и/
или таваните помеѓу уредите. Во
домот, работниот опсег е најмногу
50 метри/150 стапки.
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Зошто се прекинува поврзувањето или
повремено има прекини на звукот?
• Најверојатно уредот за бебето и
уредот за родителот се блиску до
надворешните граници на работниот
опсег. Пробајте на друга локација
или намалете го растојанието помеѓу
уредите. Имајте предвид дека може
да поминат околу 30 секунди секој
пат пред повторно да се воспостави
врската помеѓу уредите.
• Можеби сте го поставиле уредот до
предавател или друг DECT-уред како
на пр. DECT-телефон или друг монитор
за бебе од 1,8 GHz/1,9GHz. Преместете
го уредот подалеку од другите уреди
сè додека повторно не се воспостави
врската.

Може ли да го користам уредот за
бебето со батерии?
• Не, не може да го користите уредот за
бебето со батерии. Уредот за бебето
може да се користи само приклучен на
електрична мрежа.

Дали мојот монитор за бебе е
безбеден во поглед на прислушување
и пречки?
• DECT-технологијата на овој монитор
за бебе гарантира дека нема да има
пречки од друга опрема и нема да има
прислушување.
Зошто батериите на уредот за
родителот се празнат толку брзо кога
го користам уредот со батерии?
• Времето на работа со батерии може
да биде до 24 часа, но ова зависи од
типот на батериите и колку често и
колку долго го користите уредот за
родителот со батерии. Имајте предвид
дека батериите не се полнат кога
уредот за родителот е приклучен на
струјната мрежа. Приклучете го уредот
за родителот во штекер кога има
штекер во близина за да заштедите
батерии.
• Погрижете се да користите алкални
батерии што не се полнат R6 AA
од 1,5 V или наполнети батерии на
полнење AA R6 од 1,2 V. Полнете ги
батериите што се полнат со посебен
полнач на батерии.
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