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1 Úvod
Gratulujeme vám k nákupu a vitajte medzi 
zákazníkmi spoločnosti Philips AVENT! Ak 
chcete využiť všetky výhody zákazníckej 
podpory spoločnosti Philips AVENT, 
zaregistrujte kúpený výrobok na webovej 
stránke www.philips.com/welcome� 
Dôkladne si prečítajte tento návod na 
používanie.

2 Dôležité

Nebezpečenstvo
 • Zariadenie na monitorovanie 

dieťaťa sa nikdy nesmie 
ponárať do vody ani inej 
kvapaliny. Zariadenie 
neumiestňujte na miesta, 
kde naň môže kvapkať 
alebo špliechať voda alebo 
iná kvapalina. Nepoužívajte 
zariadenie na vlhkých 
miestach ani v blízkosti vody.

 • Nikdy neukladajte žiadne 
predmety na zariadenie 
na monitorovanie dieťaťa ani 
ho neprikrývajte. Neblokujte 
žiadny z ventilačných otvorov.

 • Káble predstavujú 
potenciálne riziko uškrtenia. 
Sieťové káble udržujte 
mimo dosahu detí (viac 
ako 1 m/3,5 stopy). Detskú 
jednotku nikdy nedávajte do 
detskej postieľky ani detskej 
ohrádky.

Varovanie
 • Pred pripojením zariadenia 

do siete skontrolujte, či 
je napätie uvedené na 
adaptéroch detskej jednotky 
a rodičovskej jednotky 
rovnaké ako napätie v 
miestnej sieti�

 • Používajte iba 
adaptér odporúčaný 
spoločnosťou Philips (model 
S003Axy0600050 (kde „xy“ = 
TV, TB v závislosti od typu 
zástrčky). Údaje adaptéra: 
Vstup 100 – 240 V ~ 
50/60 Hz, 0,15 A Výstup: 
6,0 V  0,5 A, 3 W Priemerná 
účinnosť v aktívnom režime: 
74,38 %. Spotreba energie 
bez záťaže (W): 0,1 W LEVEL 
VI).
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 • Neupravujte, neodrezávajte 
ani nijakým spôsobom 
nemeňte akékoľvek časti 
adaptéra, inak by mohla 
vzniknúť nebezpečná situácia.

 • Nepoužívajte zariadenie 
na monitorovanie dieťaťa, 
ak je adaptér detskej 
alebo rodičovskej jednotky 
poškodený. Obráťte sa 
na Stredisko starostlivosti 
o zákazníkov spoločnosti 
Philips.

 • Neodstraňujte skrutky na 
zadnom paneli detskej 
jednotky, aby nedošlo k 
zásahu elektrickým prúdom.

 • Tento spotrebič nie je určený 
na používanie osobami 
(vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, 
pokiaľ im osoba zodpovedná 
za ich bezpečnosť 
neposkytuje dohľad alebo 
ich nepoučila o používaní 
spotrebiča. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať.

Výstraha
 • Toto zariadenie je navrhnuté 

ako pomocník pri opatrovaní 
dieťaťa. Nepoužívajte ho ako 
náhradu za zodpovedný a 
dôsledný dohľad zo strany 
dospelej osoby. 

 • Zariadenie používajte 
pri teplote v rozmedzí 
od 0 °C (32 °F) do 40 °C 
(104 °F). Zariadenie skladujte 
pri teplote v rozmedzí 
od –25 °C (–13 °F) do 70 °C 
(158 °F).

 • Detskú ani rodičovskú 
jednotku nevystavujte 
extrémnemu chladu alebo 
teplote, prípadne priamemu 
slnečnému svetlu. Detskú 
ani rodičovskú jednotku 
nedávajte do blízkosti zdroja 
tepla�

 • Rodičovskú jednotku a 
detskú jednotku nikdy ničím 
nezakrývajte (napr. uterákom 
alebo prikrývkou).

 • Do rodičovskej jednotky vždy 
vkladajte batérie správneho 
typu (pozrite si „Vloženie 
batérií“ v kapitole „Príprava 
na použitie“). 

 • Ak umiestnite rodičovskú 
alebo detskú jednotku 
do blízkosti vysielača alebo 
iného zariadenia DECT 
(napr. telefónu DECT alebo 
bezdrôtového internetového 
smerovača), môže dôjsť 
k strate spojenia. Presuňte 
rodičovskú alebo detskú 
jednotku ďalej od ostatných 
bezdrôtových prístrojov, až 
kým sa spojenie neobnoví.
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 • Zapnuté mobilné telefóny 
v blízkosti zariadenia na 
monitorovanie dieťaťa 
môžu spôsobovať rušenie 
zariadenia�

�Dôležité�informácie�
o batériách

 • V rodičovskej jednotke vždy 
používajte batérie správneho 
typu, aby ste predišli riziku 
explózie.

 • Rodičovská jednotka nemá 
funkciu nabíjania. Ak 
používate nabíjateľné batérie 
v rodičovskej jednotke, 
dobíjajte ich v nabíjačke 
batérií.

 • Dbajte na to, aby ste pri 
vkladaní alebo výmene batérií 
mali ruky suché.

 • Aby ste predišli vytečeniu 
batérií, poškodeniu alebo 
výbuchu:
1 Zariadenie nevystavujte 

teplotám vyšším ako 40 °C. 
Batérie môžu explodovať, 
ak budú vystavené 
slnečnému žiareniu, ohňu 
alebo vysokej teplote.

2 Batérie nadmerne 
nenabíjajte, neskratujte, 
nevkladajte ich pri nabíjaní 
s opačnou polaritou ani ich 
nepoškodzujte. 

3 Ak nebudete zariadenie 
používať jeden mesiac 
alebo dlhšie, vyberte 
z rodičovskej jednotky 
batérie.

4 Vybité batérie 
nenechávajte v rodičovskej 
jednotke�

 • Nenabíjateľné a nabíjateľné 
batérie vždy zlikvidujte 
správnym spôsobom 
(pozrite si kapitolu „Životné 
prostredie“).

 • Pri manipulácii s poškodenými 
alebo vytekajúcimi batériami 
používajte na ochranu 
pokožky ochranné rukavice.

 • Ak chcete rodičovskú 
jednotku používať bez 
pripojenia do siete až 
24 hodín, vložte do nej 
batérie s kapacitou aspoň 
1500 mAh.

Súlad�zariadenia�s�normami
 • Tento spotrebič vyhovuje 

všetkým príslušným 
normám a smerniciam 
týkajúcim sa vystavenia 
elektromagnetickým poliam.

 • Tento spotrebič spĺňa 
požiadavky Európskeho 
spoločenstva týkajúce sa 
rádiového rozhrania.
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 • Spoločnosť Philips Consumer 
Lifestyle, Tussendiepen 
4, Drachten, Holandsko, 
týmto vyhlasuje, že toto 
zariadenie na monitorovanie 
dieťaťa spĺňa základné 
požiadavky a ostatné 
príslušné ustanovenia 
Smernice 2014/53/EÚ 
(DECT: frekvenčné pásmo 
1880-1900 MHz, maximálny 
vysokofrekvenčný výkon: 
250 mW). Kópia Vyhlásenia 
o zhode ES (DoC) je dostupná 
online na webovej stránke  
www.philips.com/support.

3 Prehľad�produktu
A Rodičovská jednotka

1 Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti
2 Vypínač 3
3 Tlačidlo zníženia hlasitosti
4 Kontrolné svetlo „link“ (spojenie)
5 Zásuvka pre malú koncovku 

adaptéra
6 Kontrolné svetlo batérií
7 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
8 Tlačidlo na uvoľnenie krytu 

priečinka na batérie
9 Kryt priečinka na batérie
10 Adaptér

B Detská jednotka
1 Tlačidlo nočného osvetlenia
2 Vypínač 3
3 Kontrolné svetlo zapnutia
4 Pevný sieťový kábel
5 Adaptér
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Vloženie�batérií
Ak rodičovská jednotka nie je blízko 
elektrickej zásuvky, môžete ju napájať 
pomocou dvoch 1,5 V nenabíjateľných 
alkalických batérií typu R6 AA alebo dvoch 
1,2 V nabíjateľných batérií typu R6 AA 
(nie sú súčasťou balenia). Prevádzkový čas 
zariadenia s úplne nabitými batériami je až 
24 hodín, v závislosti od typu používaných 
batérií a od toho, ako dlho a ako často sa 
v rodičovskej jednotke používajú. 

D�Poznámka:
Upozorňujeme, že rodičovská jednotka 
nenabíja batérie, keď je pripojená 
k elektrickej sieti. V rodičovskej jednotke 
môžete používať nabíjateľné batérie, ale 
musíte ich nabíjať v samostatnej nabíjačke.

B�Varovanie:
Odpojte rodičovskú jednotku 
a pri vkladaní batérií sa uistite, že vaše 
ruky aj jednotka sú suché�
 1  Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 

(1) otvorte kryt priečinka na batérie 
a zložte veko (2).

 2  Vložte nenabíjateľné batérie alebo 
úplne nabité nabíjateľné batérie.

4 Príprava�na�použitie

Detská�jednotka
Detská jednotka je napájaná z elektrickej 
siete a má pevný sieťový kábel.
 1  Pripojte adaptér sieťového kábla 

do siete, čím detskú jednotku pripojíte 
do elektrickej siete.

Rodičovská�jednotka
Rodičovskú jednotka sa napája z elektrickej 
siete. Takisto môžete do zariadenia vložiť 
batérie, vďaka čomu budete môcť mobilne 
používať rodičovskú jednotka.

Prevádzka�na�elektrický�prúd
 1  Malú koncovku zastrčte do zásuvky 

na bočnom paneli rodičovskej jednotky 
a adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
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5 Používanie�
zariadenia�na�
monitorovanie�
dieťaťa

Umiestnenie�zariadenia�na�
monitorovanie�dieťaťa

B�Varovanie:
Detskú jednotku umiestnite mimo 
dosahu dieťaťa� Detskú jednotku nikdy 
nepoložte do detskej postieľky ani 
detskej ohrádky�

 • Keďže kábel detskej jednotky 
predstavuje potenciálne riziko 
uškrtenia, uistite sa, že detská 
jednotka a kábel sú umiestnené aspoň 
1 meter/3,5 stopy od dieťaťa.

 • Uistite sa, že je rodičovská jednotka 
umiestnená aspoň 1,5 metra/4,9 stopy 
od detskej jednotky, aby ste zabránili 
pískaniu z jedného alebo obidvoch 
jednotiek�

D�Poznámka:
Uistite sa, že ste batérie vložili v súlade s 
označením + a - pólov.

 3  Ak chcete znova nasadiť kryt priečinka 
na batérie, najprv zasuňte výstupky 
do spodného okraja priečinka 
na batérie. Potom zatlačte kryt, až kým 
s cvaknutím nezapadne na miesto.
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 • Ak sa pripojenie nevytvorí, 
kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
bude ďalej blikať načerveno a 
rodičovská jednotka bude pípať.

Čo�robiť�v�prípade,�ak�sa�spojenie�
nevytvorilo

 • Ak je rodičovská jednotka mimo 
dosahu, premiestnite ju bližšie k 
detskej jednotke�

 • Ak je detská jednotka alebo 
rodičovská jednotka príliš 
blízko k inému zariadeniu DECT 
(napr. bezdrôtovému telefónu), 
vypnite toto zariadenie alebo 
premiestnite jednotku ďalej od 
tohto zariadenia. 

 • Ak je detská jednotka vypnutá, 
zapnite ju�

Prepojenie�rodičovskej�a�
detskej�jednotky
 1  Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo 

3 na detskej jednotke, až kým sa 
nerozsvieti kontrolné svetlo zapnutia. 

 2  Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo 
3 na rodičovskej jednotke, až kým 
kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
nezačne blikať načerveno. 

 • Keď sú rodičovská a detská 
jednotka vzájomne prepojené, 
kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
začne nepretržite svietiť nazeleno.
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6 Vlastnosti

Režim�Smart�Eco
Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa 
ponúka ako súčasť štandardnej výbavy 
režimy Smart Eco. Tento režim je neustále 
aktívny a automaticky znižuje intenzitu 
signálu DECT z detskej jednotky do 
rodičovskej jednotky, aby tak šetril energiu 
a znížil mieru rádiového prenosu.

Detská�jednotka

Nočné�osvetlenie
Nočné osvetlenie vytvára jemné svetlo, 
ktoré upokojuje Vaše dieťa.
 1  Stlačením tlačidla nočného osvetlenia 

na vrchu detskej jednotky zapnete 
alebo vypnete nočné osvetlenie.

Prevádzkový�dosah
 • Prevádzkový dosah je 

max. 300 metrov/985 stôp v exteriéri 
a maximálne 50 metrov/150 stôp v 
interiéri.

 • Prevádzkový dosah zariadenia 
na monitorovanie dieťaťa sa môže 
líšiť v závislosti od okolia a faktorov, 
ktoré spôsobujú zoslabenie signálu. 
Mokré a vlhké materiály spôsobujú 
také výrazné zoslabenie signálu, že sa 
dosah skracuje až o 100 %. Hodnoty 
zoslabenia signálu pôsobením suchých 
materiálov nájdete v nižšie uvedenej 
tabuľke.

Suché 
materiály

Hrúbka 
materiálov

Skrátenie 
dosahu

Drevo, omietka, 
lepenka, sklo 
(bez kovu, 
káblov alebo 
vedenia)

< 30 cm 
(12 palcov)

0 – 10 %

Tehla, preglejka < 30 cm 
(12 palcov)

5 – 35 %

Železobetón < 30 cm 
(12 palcov)

30 – 100 %

Kovové mriežky 
alebo tyče

< 1 cm  
(0,4 palca)

90 – 100 %

Kovové alebo 
hliníkové 
platne

< 1 cm  
(0,4 palca)

100 %
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 2  Stlačením tlačidla – znížite hlasitosť. 
Ak podržíte tlačidlo – stlačené 
na 2 sekundy, stlmíte hlasitosť úplne.

D�Poznámka:
Ak je hlasitosť stlmená, kontrolné svetlá 
úrovne hlasitosti ukážu, keď bude dieťa 
vydávať zvuky. Čím bude zvuk vydávaný 
dieťaťom hlasnejší, tým viac kontrolných 
svetiel úrovne hlasitosti sa rozsvieti.

Rodičovská�jednotka

Kontrolné�svetlo�batérie
 1  Kontrolné svetlo batérií nesvieti, keď 

je rodičovská jednotka pripojená do 
siete alebo batérie majú dostatočné 
množstvo energie.

 2  Keď sú batérie takmer vybité, kontrolné 
svetlo batérií bliká načerveno a 
rodičovská jednotka pípa.

 3  Keď sa batérie vybijú, vymeňte ich 
(pozrite si časť „Vloženie batérií“ 
v kapitole „Príprava na použitie“).

Nastavenie�hlasitosti
 1  Stlačením tlačidla + zvýšte hlasitosť.

 • Po každom stlačení tlačidla 
na zvýšenie alebo zníženie 
hlasitosti o jednu úroveň budete 
počuť pípnutie.

 • Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti 
sa na krátky čas rozsvietia a 
zobrazia aktuálnu hlasitosť.
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7 Čistenie�a�údržba
 • Nepoužívajte čistiaci sprej ani tekuté 

čistiace prostriedky.
 • Pred čistením zariadenia odpojte 

rodičovskú a detskú jednotku.
 • Rodičovskú jednotku, detskú jednotku a 

adaptéry očistite suchou handričkou.

8 Odkladanie
 • Vyberte batérie z rodičovskej jednotky, 

ak ju nepoužívate viac ako mesiac.
 • Rodičovskú jednotku, jej adaptér a 

detskú jednotku odložte na chladné a 
suché miesto.

9 Objednávanie�
príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo  
náhradné diely, navštívte webovú stránku  
www.shop.philips.com/service, prípadne 
sa obráťte na predajcu výrobkov značky 
Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko 
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti 
Philips vo vašej krajine (podrobnosti 
nájdete v priloženom celosvetovo platnom 
záručnom liste). 

10 Záruka�a�podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, 
navštívte webovú stránku spoločnosti 
Philips na adrese www.philips.com/
support alebo si preštudujte informácie v 
priloženom celosvetovo platnom záručnom 
liste� 

11 Životné�prostredie
 • Tento symbol znamená, že pokazené 

zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu 
s bežným komunálnym odpadom. 
Zariadenie odovzdajte na mieste 
oficiálneho zberu elektrických zariadení. 
Správna likvidácia pomáha chrániť 
životné prostredie.

 • Tento symbol prečiarknutého 
kontajnera na kolieskach znamená, 
že zariadenie obsahuje jednorazové 
batérie, ktoré sa nesmú likvidovať 
s bežným komunálnym odpadom. 
Batérie odovzdajte na mieste 
oficiálneho zberu batérií. Správna 
likvidácia batérií pomáha chrániť 
životné prostredie.
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12 Často�kladené�
otázky

Prečo sa kontrolné svetlo zapnutia 
na detskej jednotke a kontrolné svetlo 
„link“ (spojenie) na rodičovskej jednotke 
nezapnú, keď stlačím vypínače na oboch 
jednotkách?

 • Jedna alebo obe jednotky možno 
nie sú správne pripojené. Pripojte 
jednotky do elektrickej siete a stlačte 
tlačidlo vypínača na oboch jednotkách 
na 3 sekundy, aby ste vytvorili spojenie 
medzi rodičovskou a detskou jednotkou.

 • Ak je rodičovská jednotka napájaná 
z batérií, batérie rodičovskej jednotky sú 
vybité alebo v priečinku na batérie nie sú 
vložené batérie.

Prečo kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
na rodičovskej jednotke nepretržite 
bliká? 

 • Detská a rodičovská jednotka sú 
navzájom mimo dosahu. Rodičovskú 
jednotku premiestnite bližšie k detskej 
jednotke�

 • Detská jednotka je možno vypnutá.  
Zapnite detskú jednotku�

Prečo rodičovská jednotka pípa?
 • Ak rodičovská jednotka pípa, zatiaľ 
čo kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
bliká nepretržite načerveno, prerušilo 
sa spojenie s detskou jednotkou� 
Rodičovskú jednotku presuňte bližšie 
k detskej jednotke, prípadne zapnite 
detskú jednotku, ak bola vypnutá.

 • Detská jednotka je možno vypnutá.  
Zapnite detskú jednotku�

Prečo zariadenie vydáva vysoký tón?
 • Jednotky sa môžu nachádzať príliš blízko 
vedľa seba. Zaistite, aby rodičovská a 
detská jednotka boli od seba vzdialené 
aspoň 1 meter/3,5 stopy.

Prečo nepočujem žiaden zvuk/plač môjho 
dieťaťa?

 • Detská a rodičovská jednotka sú mimo 
dosahu. Zmenšite vzdialenosť medzi 
jednotkami�

 • Možno ste nastavili hlasitosť na najnižšiu 
úroveň (stlmenie). Zvýšte hlasitosť.

Prečo rodičovská jednotka reaguje príliš 
rýchlo na iné zvuky?

 • Detská jednotka zachytáva okrem 
zvukov, ktoré vydáva Vaše dieťa, aj iné 
zvuky. Premiestnite detskú jednotku 
bližšie k dieťaťu (ale dodržujte minimálnu 
vzdialenosť 1 meter/3,5 stopy).

Uvedený prevádzkový dosah 
zariadenia na monitorovanie dieťaťa 
je 300 metrov/985 stôp� Prečo moje 
zariadenie na monitorovanie dieťaťa má 
podstatne menší prevádzkový dosah?

 • Uvedený dosah platí len v exteriéri 
pod holým nebom. V domácnosti 
je prevádzkový dosah obmedzený 
počtom/typom stien a/alebo stropov 
medzi jednotkami. V domácnosti 
je prevádzkový dosah max. 
50 metrov/150 stôp.

Prečo sa z času na čas preruší spojenie 
alebo v jednotke vypadáva zvuk?

 • Detská a rodičovská jednotka sa 
pravdepodobne nachádzajú na hranici 
prevádzkového dosahu. Vyskúšajte 
iné miesto alebo znížte vzdialenosť 
medzi jednotkami. Nezabúdajte, že 
trvá približne 30 sekúnd, kým sa vytvorí 
spojenie medzi jednotkami�

 • Pravdepodobne ste umiestnili jednotku 
do blízkosti vysielača alebo iného 
zariadenia DECT, ako napr. telefónu DECT 
alebo iného zariadenia na monitorovanie 
dieťaťa s frekvenciou 1,8 GHz/1,9 GHz. 
Presuňte jednotku ďalej od ostatných 
zariadení, až kým sa spojenie neobnoví.
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Je moje zariadenie na monitorovanie 
dieťaťa zaistené proti odpočúvaniu a 
rušeniu?

 • Technológia DECT tohto zariadenia na 
monitorovanie dieťaťa garantuje nulové 
rušenie od iného vybavenia a zabraňuje 
odpočúvaniu.

Prečo sa batérie rodičovskej jednotky 
vybíjajú tak rýchlo, keď je zariadenie 
napájané z batérií?

 • Prevádzkový čas zariadenia s batériami 
je max. 24 hodín, a to v závislosti 
od typu používaných batérií a toho, 
ako dlho a ako často sa v rodičovskej 
jednotke používajú. Upozorňujeme, že 
keď je rodičovská jednotka pripojená 
do elektrickej siete, batérie sa 
nenabíjajú. Zapojte rodičovskú jednotku 
do elektrickej siete, ak je v blízkosti 
k dispozícii elektrická zásuvka, aby sa tým 
šetrila energia batérie.

 • Uistite sa, že používate 1,5 V 
nenabíjateľné alkalické batérie typu 
R6 AA alebo 1,2 V nabíjateľné batérie 
typu R6 AA. Nabíjateľné batérie vždy 
nabíjajte v samostatnej nabíjačke batérií.

Môžem napájať detskú jednotku 
z batérií?

 • Nie, detskú jednotku nie je možné 
napájať z batérií. Detskú jednotku je 
možné napájať iba z elektrickej siete.
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