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1 Įvadas

Įspėjimas
• Prieš įjungdami
įrenginį patikrinkite, ar
įtampa, nurodyta ant kūdikio
ir tėvų įrenginių, sutampa
su vietinio elektros tinklo
įtampa.
• Naudokite tik
„Philips“ rekomenduojamą
adapterį (modelis
S003Axy0600050 (kur „xy“=
TV, TB, priklausomai nuo
kištuko tipo).
Adapterio pajėgumas: įvestis
100–240 V, 50 / 60 Hz,
0,15 A; išvestis: 6,0 V 0,5 A,
3 W. Vidutinis aktyvus
efektyvumas: 74,38 %.
Energijos sąnaudos be
apkrovos (W): 0,1 W, VI LYGIS.
• Nemodifikuokite ir (arba)
nepjaukite, ir (arba)
nekeiskite jokios adapterio
dalies, nes tai kelia pavojų.
• Nenaudokite kūdikio
stebėjimo įrenginio, jei
kūdikio ar tėvų įrenginio
adapteris yra pažeistas.
Kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą.
• Kad išvengtumėte elektros
smūgio, neatsukite kūdikio
įrenginio galinio skydelio.

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir sveiki
atvykę į „Philips AVENT“! Kad galėtumėte
pasinaudoti visa „Philips AVENT“ siūloma
pagalba, užregistruokite gaminį adresu
www.philips.com/welcome.
Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

2 Svarbu
Pavojus
• Niekada nemerkite kūdikio
stebėjimo įrenginio į vandenį
ar kitą skystį. Nedėkite jo
ten, kur ant jo gali lašėti arba
užtikšti vandens ar kokio nors
kito skysčio. Nenaudokite
drėgnose vietose ir arti
vandens.
• Niekada nedėkite nieko ant
jo viršaus ir neuždenkite.
Neužblokuokite ventiliacijos
angų.
• Laidai kelia pavojų
pasismaugti. Laikykite laidus
vaikams nepasiekiamoje
vietoje (daugiau nei 1 metro /
3,5 pėdos atstumu). Niekada
nedėkite kūdikio įrenginio į
vaiko lovelę ar aptvarą.
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• Šio įrenginio negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus),
kurių fiziniai, jutimo arba
protiniai gebėjimai yra
silpnesni, arba tie, kuriems
trūksta patirties ir žinių,
nebent juos prižiūri arba
naudotis įrenginiu apmoko už
jų saugą atsakingas asmuo.
Neleiskite vaikams žaisti su
šiuo įrenginiu.

• Į tėvų įrenginį visuomet
dėkite tinkamo tipo baterijas
(žr. skyriaus „Paruošimas
naudoti“ skirsnį „Baterijų
įdėjimas“).
• Jei padėjote tėvų ar kūdikio
įrenginį netoli siųstuvo ar
kito DECT įrenginio (pvz.,
DECT telefono ar belaidžio
interneto kelvedžio), ryšys gali
nutrūkti. Perkelkite kūdikio
arba tėvų įrenginį tolyn nuo
belaidžių įrenginių, kol bus
atkurtas ryšys.
• Netoli kūdikio stebėjimo
prietaiso esantys įjungti
mobilieji telefonai gali sukelti
trikdžių.

Dėmesio
• Šis kūdikio stebėjimo
įrenginys sukurtas kaip
pagalbinė priemonė. Tai
nėra atsakingos ir tinkamos
suaugusiųjų atliekamos
priežiūros pakaitalas.
• Įrenginį naudokite nuo 0 °C
(32 °F) iki 40 °C (104 °F)
temperatūroje. Įrenginį
laikykite nuo -25 °C (-13 °F) iki
70 °C (158 °F) temperatūroje.
• Kūdikio įrenginio ir tėvų
įrenginio nelaikykite pernelyg
šaltai ar karštai, taip pat
tiesioginėje saulės šviesoje.
Nelaikykite kūdikio įrenginio
ir tėvų įrenginio arti šilumos
šaltinio.
• Niekada neuždenkite tėvų
įrenginio ir kūdikio įrenginio
(pvz., rankšluosčiu ar
antklode).

Svarbi informacija apie
baterijas
• Į tėvų įrenginį visuomet
dėkite tinkamo tipo baterijas
– taip išvengsite sprogimo
pavojaus.
• Tėvų įrenginyje nėra įkrovimo
funkcijos. Jei tėvų įrenginyje
naudojate įkraunamas
baterijas, įkraukite jas baterijų
įkroviklyje.
• Dėdami arba keisdami
baterijas, įsitikinkite, kad jūsų
rankos yra sausos.
• Kad iš baterijų neištekėtų
skystis ir nepadarytų žalos
arba neįvyktų sprogimas:

-5-

Atitiktis standartams
• Šis įrenginys atitinka visus
taikomus standartus
ir nuostatas dėl
elektromagnetinių laukų
poveikio.
• Įrenginys atitinka Europos
Bendrijos reikalavimus dėl
radijo trikdžių.

1 Nelaikykite įrenginio
aukštesnėje nei 40 °C
temperatūroje. Saulės
šviesos, ugnies arba
aukštos temperatūros
veikiamos baterijos gali
sprogti.
2 Neperkraukite, nesukelkite
trumpojo jungimo,
nebandykite įkrauti
atvirkštine tvarka ir
nepažeiskite baterijų.
3 Jei tėvų įrenginio
neketinate naudoti mėnesį
ar ilgiau, išimkite iš jo
baterijas.
4 Nepalikite išeikvotų
baterijų tėvų įrenginyje.
• Tinkamai pašalinkite
vienkartinius maitinimo
elementus ir akumuliatorių
(žr. skyrių „Aplinka“).
• Kad apsaugotumėte odą,
tvarkydami pažeistas arba
tekančias baterijas, mūvėkite
apsaugines pirštines.
• Norėdami naudotis belaidžiu
įrenginiu iki 24 val., į tėvų
įrenginį įdėkite 1500 mAh
arba galingesnes baterijas.

• „Philips Consumer
Lifestyle“, Tussendiepen
4, Drachten, Nyderlandai,
patvirtina, kad šis kūdikio
stebėjimo įrenginys
atitinka pagrindinius ir
kitus susijusius direktyvos
2014/53/ES (DECT: dažnių
juosta 1880-1900 MHz,
didžiausia radijo dažnių
galia: 250 mW) nuostatų
reikalavimus. EB atitikties
deklaracijos kopiją (DoC)
galite rasti internete adresu
www.philips.com/support.
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3 Gaminio apžvalga

4 Paruošimas
naudojimui

A Tėvų įrenginys
1 Garso lygio lemputės
2 Įjungimo / išjungimo mygtukas 3
3 Garsumo mažinimo (-) mygtukas
4 ryšio lemputė
5 Lizdas mažam adapterio kištukui
6 Maitinimo elementų lemputė
7 Garsumo didinimo (+) mygtukas
8 Baterijų skyriaus dangtelio
atlaisvinimo mygtukas
9 Maitinimo elementų skyriaus
dangtelį
10 Adapteris
B Kūdikio įrenginys
1 Naktinės lempelės mygtukas
2 Įjungimo / išjungimo mygtukas 3
3 Įjungimo lemputė
4 Fiksuotas maitinimo laidas
5 Adapteris

Kūdikio įrenginys
Kūdikio įrenginys veikia naudodamas
elektros tinklo energiją ir turi fiksuotą
maitinimo laidą.
1 Maitinimo laido adapterį įjunkite į
tinklo lizdą ir prijunkite kūdikio įrenginį
prie maitinimo tinklo.

Tėvų įrenginys
Tėvų įrenginys veikia naudodamas elektros
tinklo energiją. Jei norite tėvų įrenginį
naudoti kaip belaidį, įdėkite baterijas.
Naudojimas įjungus į tinklą
1
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Įkiškite mažąjį kištuką į lizdą, esantį tėvų
įrenginio šone, o adapterį – į sieninį
elektros lizdą.

Baterijų įdėjimas

Jei tėvų įrenginys nėra arti sieninio tinklo
lizdo, jam maitinti galite naudoti dvi 1,5 V
R6 AA tipo vienkartines šarmines baterijas
arba dvi 1,2 V R6 AA įkraunamas baterijas
(nepridedama). Jei baterijos visiškai
pilnos, įrenginys gali būti naudojamas iki
24 val., atsižvelgiant į baterijų tipą ir tai,
kaip dažnai ir kaip ilgai tėvų įrenginys yra
naudojamas.

3

D Pastaba.
Atminkite, kad tėvų įrenginyje esančios
baterijos nėra kraunamos, kai tėvų
įrenginys yra įjungtas į elektros tinklą.
Tėvų įrenginyje galite naudoti įkraunamas
baterijas, tačiau jas reikia įkrauti naudojant
atskirą įkroviklį.
B Įspėjimas.
Išjunkite tėvų įrenginį iš elektros tinklo ir,
prieš įdėdami baterijas, įsitikinkite, kad
jūsų rankos ir įrenginys yra sausi.
1 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (1) ir
atlaisvinkite baterijų skyriaus dangtelį, o
tada nuimkite dangtelį (2).

2

Įstatykite vienkartines baterijas arba
visiškai įkrautas įkraunamas baterijas.
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D Pastaba.
Įsitikinkite, kad maitinimo elementų
„+“ ir „-“ poliai orientuoti reikiamomis
kryptimis.
Jei norite uždaryti baterijų skyriaus
dangtelį, pirmiausia įstatykite ąseles į
baterijų skyrelio dugno apvadą. Tada
pastumkite dangtelį, kad jis užsifiksuotų
ir spragtelėtų.

5 Kūdikių stebėjimo
prietaiso
naudojimas

Tėvų įrenginio susiejimas su
kūdikio įrenginiu
1

Paspauskite ir palaikykite kūdikio
įrenginio mygtuką 3 3 sekundes, kol
įsižiebs įjungimo lemputė.

2

Paspauskite ir palaikykite tėvų įrenginio
mygtuką 3 3 sekundes, kol pradės
mirksėti raudona ryšio lemputė.

Kūdikio stebėjimo įrenginio
padėties nustatymas
B Įspėjimas.
Laikykite kūdikio įrenginį kūdikiui
nepasiekiamoje vietoje. Niekada
nedėkite kūdikio įrenginio į vaiko lovelę
ar krepšį.
• Kūdikių stebėjimo prietaiso laidas kelia
pavojų pasismaugti, todėl kūdikio
įrenginį ir jo laidą reikia laikyti bent
1 metro / 3,5 pėdos atstumu nuo
kūdikio.

•
•

Kad nesklistų aukšto tono garsas iš
vieno ar abiejų įrenginių, tėvų įrenginį
reikia laikyti bent 1,5 metro / 4,9 pėdos
atstumu nuo kūdikio įrenginio.
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Kai tėvų įrenginys sujungiamas su
kūdikio įrenginiu, ryšio lemputė
šviečia žaliai.

•

Veikimo diapazonas

Jei ryšio nėra, mirksi raudona ryšio
lemputė, o tėvų įrenginys pypsi.

•
•

Ką daryti, jei nepavyksta sujungti
• Jei tėvų įrenginys nepatenka į
diapazoną, padėkite jį arčiau
kūdikio įrenginio.
• Jei kūdikio ar tėvų įrenginys yra
per arti kito DECT įrenginio (pvz.,
belaidžio telefono), išjunkite
įrenginį arba perkelkite įrenginį
nuo šio įrenginio toliau.
• Jei kūdikio įrenginys išjungtas,
įjunkite jį.
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Veikimo diapazonas siekia iki
300 metrų / 985 pėdų lauke ir iki
50 metrų / 150 pėdų patalpoje.
Kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo
atstumas gali skirtis dėl aplinkos ir
signalą slopinančių faktorių. Šlapios
ir drėgnos medžiagos slopina signalą,
todėl veikimo diapazonas gali
sumažėti 100 %. Sausų medžiagų
signalo slopinimas nurodomas toliau
pateikiamoje lentelėje.

Sausos medžiagos

Medžiagų
storis

Diapazono sumažėjimas

Medis, tinkas,
kartonas, stiklas
(be metalo, laidų ar
švino)
Mūras, fanera

< 30 cm
(12 in)

0–10 %

< 30 cm
(12 in)
Gelžbetonis
< 30 cm
(12 in)
Metalinės grotelės < 1 cm
arba strypai
(0,4 in)
Metalo ar aliuminio < 1 cm
lakštai
(0,4 in)

5–35 %
30–100 %
90–100 %
100 %

6 Funkcijos

Tėvų įrenginys

Režimas „Smart Eco“

Maitinimo elementų lemputė
1

Režimas „Smart Eco“ – standartinė šio
kūdikio stebėjimo įrenginio funkcija. Šis
režimas įjungtas visada ir automatiškai
sumažina kūdikio įrenginio DECT signalą
tėvų įrenginiui – taip taupoma energija ir
silpninami siunčiami radijo dažniai.

2

Baterijų lemputė nedega, jei tėvų
įrenginys įjungtas į maitinimo tinklą
arba baterijose yra pakankamai
energijos.
Kai baterijos senka, pradeda mirksėti
raudona baterijų lemputė, o tėvų
įrenginys pypsi.

Kūdikio įrenginys
Naktinė lempelė

Naktinė lempelė skleidžia švelnią šviesą, dėl
kurios jūsų kūdikis jaučiasi gerai.
1 Paspauskite kūdikio įrenginio viršuje
esantį naktinės lemputės mygtuką , kad
įjungtumėte arba išjungtumėte naktinę
lemputę.

3

Pakeiskite išsekusias baterijas (žr.
skyriaus „Paruošimas naudoti“ skirsnį
„Baterijų įdėjimas“).

Garsumo nustatymas
1

Paspauskite mygtuką +, kad
padidintumėte garsumą.

•
•
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Kiekvieną kartą paspaudę mygtuką
ir padidinę arba sumažinę garsumą
vienu lygiu girdėsite pyptelėjimą.
Trumpam užsidegs garsumo lygio
lemputė, kad matytumėte esamą
garsumą.

2

Norėdami sumažinti garsumą,
paspauskite mygtuką -. Jei mygtuką palaikysite nuspaustą 2 sekundes,
garsas bus išjungtas.

7 Valymas ir priežiūra
•
•
•

Nenaudokite purškiamų ar skystų
valiklių.
Prieš valydami išjunkite tėvų ir kūdikio
įrenginius.
Tėvų ir kūdikio įrenginius bei adapterius
valykite sausa šluoste.

8 Laikymas
D Pastaba.
Išjungus garsą, kūdikio skleidžiamus
garsus parodys garsumo lygio lemputė.
Kuo didesnis kūdikio skleidžiamo garso
stiprumas, tuo daugiau garso lygio
lempučių įsižiebs.

•
•

Išimkite baterijas, jei tėvų įrenginio
neketinate naudoti ilgiau nei mėnesį.
Tėvų įrenginį, jo adapterį ir kūdikio
įrenginį laikykite vėsioje ir sausoje
vietoje.

9 Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių,
apsilankykite www.shop.philips.com/
service arba kreipkitės į „Philips“ prekybos
atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“
klientų aptarnavimo centrą, esantį
jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę
informaciją, žr. visame pasaulyje galiojantį
garantijos lankstinuką).

10 Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos,
apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu
www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje
galiojantį garantijos lankstinuką.
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11 Aplinka
•

•

Šis simbolis reiškia, kad įrenginio
negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Įrenginį
atiduokite į oficialų elektros įrenginių
surinkimo punktą. Tinkamai išmetus
apsaugoma aplinka.

Šis nubrauktos šiukšliadėžės su ratukais
simbolis reiškia, kad į įrenginį įdėtos
vienkartinės baterijos, kurios negali
būti išmetamos kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Baterijas
atiduokite į oficialų baterijų surinkimo
punktą. Tinkamai išmetus baterijas
apsaugoma aplinka.

12 Dažnai užduodami
klausimai
Kodėl, paspaudus įrenginių įjungimo /
išjungimo mygtukus, kūdikio įrenginio
įjungimo lemputė ir tėvų įrenginio ryšio
lemputė nepradeda šviesti?
• Galbūt vienas ar abu įrenginiai nėra
tinkamai įjungti į tinklą. Prijunkite
abu įrenginius prie maitinimo tinklo ir
3 sekundes palaikykite nuspaustus abiejų
įrenginių įjungimo / išjungimo mygtukus,
kad užmegztumėte ryšį tarp tėvų ir
kūdikio įrenginių.
• Jei maitinimą tėvų įrenginiui tiekia
baterijos, gali būti, kad tėvų įrenginyje
esančios baterijos yra išsikrovusios arba
jų išvis nėra.
Kodėl tėvų įrenginio „link“ (ryšio)
lemputė nuolatos mirksi raudonai?
• Tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys gali
būti per toli vienas nuo kito. Perkelkite
tėvų įrenginį arčiau kūdikio įrenginio.
• Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas.
Įjunkite kūdikio įrenginį.
Kodėl pypsi tėvų įrenginys?
• Jei tėvų įrenginys pypsi, o „link“ (ryšio)
lemputė nuolatos mirksi raudonai,
ryšys su kūdikio įrenginiu yra nutrūkęs.
Perkelkite tėvų įrenginį arčiau kūdikio
įrenginio arba įjunkite kūdikio įrenginį,
jei jis išjungtas.
• Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas.
Įjunkite kūdikio įrenginį.
Kodėl įrenginys skleidžia didelio dažnio
garsą?
• Įrenginiai gali būti per arti vienas
kito. Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys ir
kūdikio įrenginys yra bent per 1 metrą /
3,5 pėdas vienas nuo kito.
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Kodėl negirdžiu garso / kodėl negirdžiu,
kai mano kūdikis verkia?
• Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys galbūt
yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite
atstumą tarp įrenginių.
• Galbūt nustatėte mažiausią garsumo lygį
(nutildėte). Padidinkite garsumą.

Ar mano kūdikio stebėjimo siųstuvas
apsaugotas nuo pasiklausymo ir
trukdžių?
• Šio kūdikių stebėjimo įrenginio DECT
technologija garantuoja, kad kita įranga
nekelia trukdžių, o pasiklausymas
neįmanomas.

Kodėl tėvų įrenginys per greitai reaguoja
į pašalinius garsus?
• Kūdikio įrenginys taip pat fiksuoja kitus
garsus. Perkelkite kūdikio įrenginį arčiau
kūdikio (tačiau laikykitės minimalaus
1 metro / 3,5 pėdų atstumo).

Kodėl tėvų įrenginio baterijos greitai
išsikrauna, kai maitinimą tėvų įrenginiui
tiekia baterijos?
• Baterijos gali būti naudojamos iki
24 val., atsižvelgiant į baterijų tipą
ir tai, kaip dažnai ir kaip ilgai tėvų
įrenginys yra naudojamas. Atminkite,
kad tėvų įrenginyje esančios baterijos
nekraunamos, kai tėvų įrenginys yra
įjungtas į elektros tinklą. Įjunkite
tėvų įrenginį į tinklo lizdą, kai jis yra
pasiekiamas – taip galėsite taupyti
baterijų energiją.
• Patikrinkite, ar naudojate vienkartines
šarmines 1,5 V R6 AA baterijas arba
visiškai įkrautas 1,2 V R6 AA įkraunamas
baterijas. Įkraunamas baterijas įkraukite
naudodami atskirą baterijų įkroviklį.

Nurodytas kūdikio stebėjimo įrenginio
veikimo diapazonas yra 300 metrų / 985
pėdos. Kodėl mano kūdikio stebėjimo
įrenginys veikia daug mažesniu atstumu?
• Nurodytas atstumas galioja lauke,
atviroje erdvėje. Name veikimo
diapazoną riboja sienų ir / arba tarp
jų esančių lubų kiekis bei tipas. Namo
viduje veikimo diapazonas gali siekti iki
50 metrų / 150 pėdų.
Kodėl nuolat dingsta ryšys arba trūkinėja
garsas?
• Turbūt kūdikio ir tėvų įrenginys yra netoli
išorinių veikimo diapazono ribų. Padėkite
tėvų įrenginį į kitą vietą arba sumažinkite
atstumą tarp įrenginių. Atkreipkite
dėmesį į tai, kad kiekvieną kartą
užmegzti ryšį tarp prietaisų užtrunka apie
30 sekundžių.
• Galbūt padėjote įrenginį netoli siųstuvo
ar kito DECT prietaiso, pvz., DECT
telefono ar kito 1,8 GHz/1,9 GHz dažniu
veikiančio kūdikių stebėjimo įrenginio.
Patraukite tėvų įrenginį nuo kitų prietaisų
tiek, kad ryšys vėl atsirastų.

Ar galima kūdikio įrenginyje naudoti
baterijas?
• Ne, kūdikio įrenginyje baterijų naudoti
negalima. Maitinimą kūdikio įrenginiui
tiekia tik elektros tinklas.

- 14 -

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visos teisės saugomos.
(01/04/2022)

