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1 Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips 
AVENT! Da biste na najbolji način iskoristili 
podršku koju nudi kompanija Philips 
AVENT, registrujte proizvod na adresi 
www.philips.com/welcome. Pažljivo 
pročitajte ovaj korisnički priručnik.

2 Važno

Opasnost
 • Nikada nemojte da uranjate 

ni jedan deo baby monitora 
u vodu ili u neku drugu 
tečnost. Nemojte da stavljate 
aparat na mesta gde postoji 
mogućnost da voda ili neka 
druga tečnost kaplje na njega 
ili da ga poprska. Nemojte 
da ga koristite na vlažnim 
mestima ili blizu vode�

 • Nikada nemojte ništa da 
stavljate na baby monitor niti 
da ga prekrivate. Nemojte 
da blokirate nijedan otvor za 
ventilaciju�

 • Kablovi predstavljaju 
potencijalnu opasnost od 
davljenja. Držite kablove 
van domašaja dece (na 
razdaljini od najmanje 
1 metar/3,5 stope). Nikada 
nemojte da stavljate jedinicu 
za bebu u krevetac ili 
ogradicu.

Upozorenje
 • Pre nego što priključite 

aparat proverite da li 
napon naznačen na 
adapterima jedinice za bebu i 
roditeljske jedinice odgovara 
naponu lokalne električne 
mreže.

 • Koristite isključivo 
adapter koji preporučuje 
kompanija Philips (model 
S003Axy0600050 (gde je 
„xy“ = TV, TB u zavisnosti od 
tipa utikača). Nazivni podaci 
adaptera: Ulaz 100–240 V~ 
50/60 Hz, 0,15 A Izlaz:  
6,0 V  0,5 A, 3 W Prosečna 
aktivna efikasnost: 74,38%. 
Potrošnja energije bez 
opterećenja (W): 0,1 W NIVO 
VI.
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 • Nemojte da menjate niti da 
isecate bilo koji deo adaptera 
pošto se na taj način izlažete 
opasnosti.

 • Nemojte da upotrebljavate 
baby monitor ako je 
adapter jedinice za bebu ili 
roditeljske jedinice oštećen. 
Obratite se centru za 
korisničku podršku kompanije 
Philips.

 • Nemojte da odvijate zadnju 
ploču jedinice za bebu da 
biste sprečili strujni udar.

 • Ovaj aparat nije namenjen 
za upotrebu od strane 
osoba (što podrazumeva 
i decu) sa smanjenim 
fizičkim, senzornim ili 
mentalnim sposobnostima, 
ili nedostatkom iskustva i 
znanja, osim pod nadzorom 
ili na osnovu uputstava za 
upotrebu aparata datih od 
strane osobe koja odgovara 
za njihovu bezbednost. Deca 
ne bi trebalo da se igraju 
aparatom.

Oprez
 • Ovaj baby monitor je 

zamišljen kao pomoćno 
sredstvo. Nemojte da ga 
koristite kao zamena za 
odgovornu i odgovarajuću 
pažnju odraslih. 

 • Koristite aparat na 
temperaturi između 0 °C 
(32 °F) i 40 °C (104 °F). Aparat 
odložite na temperaturi 
između -25 °C (-13 °F) i 70 °C 
(158 °F).

 • Jedinicu za bebu i roditeljsku 
jedinicu nemojte izlagati 
izuzetno visokim ili niskim 
temperaturama ili direktnoj 
sunčevoj svetlosti. Jedinicu 
za bebu i roditeljsku jedinicu 
držite dalje od toplotnih 
izvora�

 • Nikada ne pokrivajte ni 
roditeljsku jedinicu niti 
jedinicu za bebu (npr. 
peškirom ili ćebetom).

 • Uvek stavljajte baterije 
odgovarajućeg tipa 
u roditeljsku jedinicu 
(pogledajte odeljak 
„Ubacivanje baterija“ u 
poglavlju „Pre upotrebe“). 

 • Ako roditeljsku jedinicu ili 
jedinicu za bebu stavite blizu 
prenosnika ili nekog drugog 
DECT aparata (npr. DECT 
telefona ili bežičnog rutera 
za pristup Internetu), može 
da dođe do prekida veze. 
Udaljite jedinicu za bebu ili 
roditeljsku jedinicu od drugih 
bežičnih aparata dok se veza 
ponovo ne uspostavi.

 • Uključeni mobilni telefoni u 
blizini baby monitora mogu 
da izazovu smetnje u radu 
aparata.
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Važne informacije  
o baterijama

 • Uvek stavljajte 
baterije odgovarajućeg tipa 
u roditeljsku jedinicu da biste 
izbegli rizik od eksplozije.

 • Roditeljska jedinica nema 
funkciju punjenja. Ako 
koristite punjive baterije u 
roditeljskoj jedinici, punite ih 
u punjaču za baterije.

 • Uverite se da su vam ruke 
suve prilikom stavljanja ili 
zamene baterija�

 • Da biste izbegli curenje 
baterije, oštećenje ili 
eksploziju:
1 Nemojte da izlažete aparat 

temperaturama višim 
od 40 °C. Baterije mogu 
da eksplodiraju ako su 
izložene suncu, vatri ili 
visokim temperaturama.

2 Nemojte da prepunjavate 
baterije, da izazivate 
kratak spoj, da reverzibilno 
punite baterije niti da ih 
oštećujete. 

3 Izvadite baterije iz 
roditeljske jedinice ako 
ne planirate da koristite 
aparat jedan mesec  
ili duže.

4 Nemojte da ostavljate 
ispražnjene baterije u 
roditeljskoj jedinici�

 • Nepunjive i punjive baterije 
odložite na odgovarajući 
način (pogledajte poglavlje 
„Životna sredina“).

 • Kako biste zaštitili kožu, 
nosite zaštitne rukavice 
prilikom rukovanja oštećenim 
baterijama ili baterijama koje 
cure�

 • Kako biste dobili vreme 
bežičnog rada do 24 sata, 
ubacite baterije kapaciteta 
1500 mAh ili većeg u 
roditeljsku jedinicu�

Usklađenost sa standardima
 • Ovaj aparat usklađen 

je sa svim primenjivim 
standardima i propisima 
u vezi sa izlaganjem 
elektromagnetnim poljima.

 • Ovaj aparat usklađen je sa 
zahtevima Evropske zajednice 
u vezi sa radio smetnjama�
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 • Ovim putem Philips 
Consumer Lifestyle, 
Tussendiepen 4, Drachten, 
Netherlands izjavljuje 
da je ovaj baby monitor 
usklađen sa osnovnim 
zahtevima i drugim 
relevantnim odredbama 
Direktive 2014/53/EU 
(DECT: frekvencijski opseg 
1880–1900 MHz, maksimalna 
radio-frekvencijska snaga: 
250 mW). Kopija EZ izjave o 
usaglašenosti dostupna je na 
mreži: www.philips.com/
support.

3 Prikaz proizvoda
A Roditeljska jedinica

1 Indikatori nivoa jačine zvuka
2 Dugme za uključivanje/isključivanje 

3
3 Dugme za smanjivanje jačine zvuka
4 Indikator veze
5 Utičnica za mali utikač adaptera
6 Indikator baterije
7 Dugme za povećavanje jačine zvuka
8 Dugme za otpuštanje na poklopcu 

odeljka za baterije
9 Poklopac odeljka za baterije
10 Adapter

B Jedinica za bebu
1 Dugme za noćno svetlo
2 Dugme za uključivanje/isključivanje 

3
3 Indikator napajanja
4 Fiksni kabl za napajanje
5 Adapter
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Ubacivanje baterija
Ako roditeljska jedinica nije blizu zidne 
utičnice, može da se napaja pomoću dve 
R6 AA alkalne nepunjive baterije od 1,5 V 
ili dve R6 AA punjive baterije od 1,2 V (ne 
isporučuju se u kompletu). Vreme rada 
sa potpuno napunjenim baterijama je do 
24 sata, u zavisnosti od tipa baterija i koliko 
često i dugo se roditeljska jedinica napaja 
pomoću baterija. 

D Napomena:
Imajte u vidu da roditeljska jedinica ne puni 
baterije kada je povezana na električnu 
mrežu. Možete da koristite punjive baterije 
u roditeljskoj jedinici, ali je potrebno da ih 
punite u odvojenom punjaču.

B Upozorenje:
Isključite roditeljsku jedinicu iz struje 
i vodite računa da vam ruke i jedinica 
budu suvi prilikom ubacivanja baterija�
 1  Pritisnite dugme za oslobađanje (1) 

da biste otključali poklopac odeljka za 
baterije i skinite poklopac (2).

 2  Ubacite nepunjive baterije ili potpuno 
napunjene punjive baterije.

4 Pre upotrebe

Jedinica za bebu
Jedinica za bebu se napaja iz električne 
mreže i ima fiksni kabl za napajanje.
 1  Adapter kabla za napajanje uključite u 

zidnu utičnicu da biste jedinicu za bebu 
povezali na električnu mrežu.

Roditeljska jedinica
Roditeljska jedinica se napaja iz električne 
mreže. Takođe možete da ubacite baterije 
kako biste omogućili mobilnu upotrebu 
roditeljske jedinice�

Napajanje sa električne mreže
 1  Stavite mali utikač u utičnicu na bočnoj 

strani roditeljske jedinice, a adapter 
uključite u zidnu utičnicu.
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5 Upotreba baby 
monitora

Postavljanje baby monitora

B Upozorenje:
Vodite računa da jedinica za bebu bude 
van domašaja bebe� Nikada nemojte da 
stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili 
ogradicu�

 • Zbog toga što kabl jedinice za bebu 
predstavlja potencijalnu opasnost 
od davljenja, jedinicu za bebu i njen 
kabl držite na bar 1 metar/3,5 stope od 
bebe�

 • Da biste sprečili pojavu zvuka visoke 
frekvencije iz jedne ili obe jedinice, 
uverite se da je roditeljska jedinica 
udaljena bar 1,5 metar/4,9 stopa od 
jedinice za bebu�

D Napomena:
Pazite da su + i - polovi baterija budu 
pravilno usmereni.

 3  Da biste ponovo montirali poklopac 
odeljka za baterije, prvo umetnite 
jezičke u donju ivicu odeljka za baterije. 
Zatim gurajte poklopac sve dok ne 
legne na mesto uz zvuk ,klik”.
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 • Ako veza nije uspostavljena, 
indikator veze će nastaviti da 
treperi crveno, a roditeljska 
jedinica će se oglašavati zvučnim 
signalom.

Šta da radite u slučaju da se veza 
ne uspostavi

 • Ako je roditeljska jedinica van 
dometa, postavite je bliže 
jedinici za bebu�

 • Ako se jedinica za bebu ili 
roditeljska jedinica nalazi 
preblizu drugog DECT aparata 
(npr. bežičnog telefona), 
isključite taj aparat ili udaljite 
jedinicu od njega. 

 • Ako je jedinica za bebu 
isključena, uključite je.

Povezivanje roditeljske 
jedinice i jedinice za bebu
 1  Pritisnite dugme 3 na jedinici za bebu i 

zadržite ga 3 sekunde dok se ne uključi 
indikator napajanja. 

 2  Pritisnite dugme 3 na roditeljskoj 
jedinici i zadržite ga 3 sekunde dok 
indikator veze ne počne da treperi 
crveno� 

 • Kada se roditeljska jedinica i 
jedinica za bebu povežu, indikator 
veze će početi da svetli zeleno.
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6 Karakteristike

Režim Smart Eco
Ovaj baby monitor ima režim Smart Eco 
kao standardnu funkciju. Ovaj režim je 
uvek aktivan i automatski smanjuje DECT 
signal između jedinice za bebu i roditeljske 
jedinice radi uštede energije i smanjivanja 
prenosa radio talasa.

Jedinica za bebu

Noćno svetlo
Noćno svetlo daje nežno osvetljenje koje 
umiruje bebu�
 1  Pritisnite dugme za noćno svetlo sa 

gornje strane jedinice za bebu da biste 
uključili/isključili noćno svetlo.

Radni domet
 • Radni domet je do 

300 metara/985 stopa na otvorenom i 
do 50 metara/150 stopa u zatvorenom.

 • Radni domet baby monitora varira 
u zavisnosti od okruženja i faktora 
koji izazivaju slabljenje signala. Mokri 
i vlažni materijali izazivaju toliko 
slabljenje signala da opadanje dometa 
može da bude do 100%. Podatke o 
slabljenju signala za suve materijale 
potražite u tabeli u nastavku.

Suvi materijali Debljina 
materijala

Gubitak 
dometa

Drvo, gips, 
karton, staklo 
(bez metala, žica 
ili vodova)

< 30 cm 
(12 inča)

0–10 %

Cigla, iverica < 30 cm 
(12 inča)

5–35 %

Armirani beton < 30 cm 
(12 inča)

30–100 %

Metalne rešetke 
ili šipke

< 1 cm  
(0,4 inča)

90–100 %

Metalne ili 
aluminijumske 
ploče

< 1 cm  
(0,4 inča)

100 %
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 2  Pritisnite dugme - da biste smanjili 
jačinu zvuka. Ako zadržite dugme - 
2 sekunde, zvuk će se isključiti.

D Napomena:
Ako je zvuk isključen, indikatori nivoa 
jačine zvuka ukazuju na to da beba 
proizvodi zvuk. Što je zvuk koji beba 
proizvodi glasniji, uključiće se više 
indikatora nivoa jačine zvuka.

Roditeljska jedinica

Indikator baterije
 1  Indikator baterije će se isključiti kada 

je roditeljska jedinica priključena na 
električnu mrežu ili kada baterije imaju 
dovoljno energije.

 2  Kada su baterije skoro ispražnjene, 
indikator baterije treperi crveno, a 
roditeljska jedinica se oglašava zvučnim 
signalom.

 3  Zamenite baterije kada se skoro 
isprazne (pogledajte odeljak 
„Ubacivanje baterija“ u poglavlju „Pre 
upotrebe“).

Podešavanje jačine zvuka
 1  Pritisnite dugme + da biste povećali 

jačinu zvuka.

 • Zvučni signal će se čuti svaki 
put kada pritisnete dugme za 
povećavanje ili smanjivanje jačine 
zvuka.

 • Indikatori nivoa jačine zvuka 
na kratko će se uključiti kako bi 
pokazali trenutnu jačinu zvuka.
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7 Čišćenje i 
održavanje

 • Nemojte da koristite sprej za čišćenje i 
tečna sredstva za čišćenje.

 • Isključite roditeljsku jedinicu i jedinicu 
za bebu pre čišćenja.

 • Očistite roditeljsku jedinicu, jedinicu za 
bebu i adaptere suvom krpom.

8 Odlaganje
 • Izvadite baterije iz roditeljske jedinice 

ako je nećete koristiti duže od jednog 
meseca�

 • Roditeljsku jedinicu, adapter i jedinicu 
za bebu odložite na hladno i suvo 
mesto�

9 Naručivanje 
dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, 
posetite www.shop.philips.com/service 
ili se obratite svom prodavcu Philips 
proizvoda. Takođe možete da se obratite 
centru za korisničku podršku kompanije 
Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt 
potražite na međunarodnom garantnom 
listu). 

10 Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška,  
posetite Web lokaciju kompanije Philips 
na adresi www.philips.com/support ili 
pročitajte međunarodni garantni list. 

11 Zaštita okoline
 • Ovaj simbol ukazuje na to da ne smete 

da odložite aparat sa ostalim otpadom 
iz domaćinstva. Aparat odložite na 
zvaničnom mestu za prikupljanje 
električnih aparata. Pravilno odlaganje 
doprinosi zaštiti životne sredine.

 • Ovaj simbol precrtane kante sa 
točkovima ukazuje na to da aparat 
sadrži baterije za jednokratnu upotrebu 
koje ne smeju da se odlože sa drugim 
otpadom iz domaćinstva. Baterije 
odložite na zvaničnom mestu za 
prikupljanje baterija. Pravilno odlaganje 
baterija doprinosi zaštiti životne 
sredine�
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12 Najčešća pitanja

Zašto se indikator napajanja jedinice 
za bebu i indikator veze na roditeljskoj 
jedinici ne uključuju kada pritisnem 
dugmad za uključivanje/isključivanje na 
jedinicama?

 • Možda jedna jedinica ili obe nisu 
pravilno povezane. Povežite jedinice na 
električnu mrežu i pritisnite dugmad 
za uključivanje/isključivanje na obe 
jedinice, pa ih zadržite 3 sekunde da 
biste uspostavili vezu između roditeljske 
jedinice i jedinice za bebu�

 • Ako se roditeljska jedinica napaja 
pomoću baterija, te baterije su 
ispražnjene ili u odeljku za baterije nema 
baterija�

Zašto indikator veze na roditeljskoj 
jedinici stalno treperi crveno? 

 • Roditeljska jedinica i jedinica za bebu 
su van dometa� Pomerite roditeljsku 
jedinicu bliže jedinici za bebu.

 • Jedinica za bebu je možda isključena. 
Uključite jedinicu za bebu.

Zašto roditeljska jedinica ispušta zvučni 
signal?

 • Ako se roditeljska jedinica oglašava 
zvučnim signalom dok indikator veze 
stalno treperi crveno, prekinuta je veza sa 
jedinicom za bebu� Pomerite roditeljsku 
jedinicu bliže jedinici za bebu ili uključite 
jedinicu za bebu ako je bila isključena.

 • Jedinica za bebu je možda isključena. 
Uključite jedinicu za bebu.

Zašto aparat ispušta visok zvuk?
 • Jedinice su možda suviše blizu jedna 
drugoj. Proverite da li su jedinica za 
bebu i roditeljska jedinica najmanje 
1 metar/3,5 stopa udaljene jedna od 
druge.

Zašto ne čujem zvuke/Zašto ne čujem 
kada beba plače?

 • Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su 
možda van dometa. Smanjite razmak 
između jedinica.

 • Možda ste podesili jačinu zvuka na 
najniži nivo (isključen zvuk). Povećajte 
jačinu zvuka.

Zašto roditeljska jedinica reaguje suviše 
brzo na različite zvukove?

 • Jedinica za bebu takođe hvata i 
druge zvukove a ne samo zvukove 
bebe. Približite jedinicu bebi (ali pazite 
da minimalna distanca bude  
1 metar/3,5 stopa).

Specifikovani radni domet baby 
monitora je 300 metara/985 stopa� Zašto 
moj baby monitor radi samo na mnogo 
kraćoj razdaljini od navedene?

 • Specifikacija dometa važi samo na 
otvorenom. Unutar kuće, radni domet 
je ograničen brojem i vrstom zidova 
i/ili plafona koji razdvajaju jedinice. 
Unutar kuće, radni domet će biti najviše 
50 metara/150 stopa.

Zašto se povremeno prekida veza ili 
zvuk?

 • Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su 
verovatno blizu spoljne granice radnog 
dometa. Probajte na drugoj lokaciji ili 
smanjite rastojanje između jedinica. 
Obratite pažnju da je potrebno oko 
30 sekundi da se veza ponovo uspostavi.

 • Možda ste jedinicu postavili pored 
predajnika ili drugog DECT aparata, kao 
što je DECT telefon ili drugi baby monitor 
koji radi na 1,8 GHz/1,9 GHz. Udaljavajte 
jedinicu od drugih aparata dok veza ne 
bude ponovo uspostavljena.
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Da li je moj baby monitor bezbedan od 
prisluškivanja i smetnji?

 • DECT tehnologija u ovom baby monitoru 
garantuje da neće biti smetnji sa drugih  
aparata i da neće biti prisluškivanja.

Zašto se baterije roditeljske jedinice 
tako brzo prazne kada se jedinica napaja 
pomoću baterija?

 • Vreme rada sa baterijama može da bude 
do 24 sata, ali to zavisi od tipa baterija i 
od toga koliko često i dugo se roditeljska 
jedinica napaja pomoću baterija. Imajte 
u vidu da se baterije ne pune kada 
je roditeljska jedinica povezana na 
električnu mrežu. Uključite roditeljsku 
jedinicu kada se nalazi blizu zidne 
utičnice da biste uštedeli baterije.

 • Proverite da li koristite R6 AA alkalne 
nepunjive baterije od 1,5 V ili napunjene 
R6 AA punjive baterije od 1,2 V. Punjive 
baterije napunite u odvojenom punjaču.

Da li jedinica za bebu može da se napaja 
pomoću baterija?

 • Ne, jedinica za bebu ne može da 
se napaja pomoću baterija. Ona za 
napajanje može da koristi isključivo 
električnu mrežu.
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