
Felhasználói kézikönyv

SCD501
SCD502
SCD503



Tartalom

Bevezetés ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

Fontos!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

A termék rövid bemutatása ������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Előkészítés a használatra ������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Bébiegység ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Szülői egység ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

A babaőrző használata ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
A babaőrző elhelyezése ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása ������������������������������������������������������ 9

Jellemzők �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Smart ECO üzemmód ��������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Bébiegység ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Szülői egység �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

Tisztítás és karbantartás ����������������������������������������������������������������������������������������������� 12

Tárolás ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

Tartozékok rendelése ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

Garancia és terméktámogatás������������������������������������������������������������������������������������� 12

Környezetvédelem ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Gyakran ismétlődő kérdések ��������������������������������������������������������������������������������������� 13





- 4 -

1 Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips AVENT terméket 
vásárolt! A Philips AVENT által biztosított 
teljes körű támogatáshoz regisztrálja 
termékét a www.philips.com/welcome 
oldalon. Olvassa el alaposan a felhasználói 
útmutatót.

2 Fontos!

Vigyázat!
 • Soha ne merítse a babaőrzőt, 

illetve alkatrészét vízbe vagy 
más folyadékba. Ne helyezze 
a készüléket olyan helyre, 
ahol víz vagy más folyadék 
cseppenhet rá. Ne használja 
nedves helyen vagy víz 
közelében.

 • A készüléket soha ne takarja 
le, és ne tegyen semmit a 
tetejére. Gondoskodjon arról, 
hogy a szellőzőnyílások ne 
tömődjenek el.

 • A készülék kábelei potenciális 
fulladásveszélyt jelentenek. 
Tartsa távol gyerekektől a 
zsinórt (legalább 1 méter 
távolságra). Soha ne tegye a 
bébiegységet a baba ágyába 
vagy járókájába.

Figyelmeztetés
 • Mielőtt a készüléket a fali 

konnektorhoz csatlakoztatja, 
ellenőrizze, hogy a 
bébi- és a szülői egység 
adapterén feltüntetett 
feszültség egyezik-e a helyi 
hálózati feszültséggel.

 • Csak a Philips által ajánlott 
adaptert használja 
(S003Axy0600050 típus (ahol 
„xy” = TV, TB a csatlakozó 
típusától függően).  
Adapter besorolása: 
bemenet: 100–240 V ~  
50/60 Hz, 0,15 A, kimenet: 
6,0 V  0,5 A, 3 W. Átlagos 
aktív hatékonyság: 
74,38%. Terhelés nélküli 
áramfogyasztás (W): 0,1 W, 
VI. szint).

 • A veszélyes helyzetek 
elkerülése érdekében ne 
módosítsa, ne vágja el, illetve 
ne cserélje ki az adapter 
részeit.

 • Ne használja a babaőrzőt, ha 
a bébi- vagy a szülői egység 
sérült. Forduljon a Philips 
vevőszolgálathoz.
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 • Az áramütés elkerülése 
érdekében ne csavarozza le a 
bébiegység hátsó panelét.

 • Nem javasoljuk a készülék 
használatát csökkent 
fizikai, érzékelési, szellemi 
képességgel rendelkezők, 
illetve tapasztalatlan, kellő 
ismerettel nem rendelkező 
személyek (beleértve 
gyermekeket is) számára. 
A biztonságukért felelős 
személy felvilágosítása után, 
felügyelet mellett használják. 
Ne engedje, hogy gyermekek 
játsszanak a készülékkel.

Figyelmeztetés!
 • A babaőrző célja, hogy 

segítse a gyermek 
felügyeletét, azonban 
használata nem helyettesíti 
a megfelelő, felelős felnőtt 
felügyeletet. 

 • A készüléket 0 °C és 40 °C 
közötti hőmérsékleten 
használja, és -25 °C és 70 °C 
közötti hőmérsékleten tárolja.

 • Ne tegye ki se a szülői, se a 
bébiegységet túlzott hőnek, 
hidegnek vagy közvetlen 
napfénynek. Ne tegye 
az egységeket hőforrás 
közvetlen közelébe.

 • Ne takarja le se a szülői, 
se a bébiegységet (pl. 
törülközővel vagy takaróval).

 • Mindig megfelelő típusú 
elemet helyezzen a szülői 
egységbe. (ld. az Előkészítés 
fejezet Elemek behelyezése 
című részét). 

 • Ha a szülői egységet 
adókészülék vagy más 
DECT készülék (pl. DECT 
telefon vagy vezeték 
nélküli útválasztó az 
internethez) közelébe helyezi, 
megszakadhat a kapcsolat 
a bébiegységgel. Helyezze a 
babaőrzőt a másik vezeték 
nélküli készüléktől olyan 
távolságba, hogy a kapcsolat 
helyreálljon.

 • A bébi monitor közelében 
működő mobiltelefonok 
interferenciát okozhatnak a 
készülékben.

Az akkumulátorral 
kapcsolatos fontos tudnivalók

 • A robbanásveszély elkerülése 
érdekében csak megfelelő 
típusú akkumulátorokat 
helyezzen a szülői egységbe.

 • A szülői egység nem tölthető. 
Ha tölthető elemeket 
szeretne használni, előbb 
töltse fel őket egy külön 
elemtöltőben.

 • Mielőtt behelyezi az 
akkumulátorokat, ellenőrizze, 
hogy a keze és a készülék 
száraz-e.
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 • Az akkumulátorok 
szivárgásának, 
felrobbanásának 
és károsodásának 
megakadályozása érdekében:
1 Soha ne tegye 

ki a készüléket 
40 °C-nál magasabb 
hőmérsékletnek. Napfény, 
tűz és magas hőmérséklet 
hatására az akkumulátorok 
felrobbanhatnak.

2 Ne töltse túl, ne zárja 
rövidre és ne rongálja meg 
az akkumulátorokat, és ne 
töltse fordított polaritással 
az akkumulátorokat. 

3 Mindig vegye ki az 
elemeket a szülői 
egységből, ha egy 
hónapig, vagy annál 
hosszabb ideig nem tervezi 
használni a készüléket.

4 Ne hagyjon lemerült 
akkumulátort a szülői 
egységben.

 • Az elemek és az 
akkumulátorok leselejtezését 
a megfelelő módon végezze 
(l. „Környezetvédelem”  
c. fejezet).

 • A bőr védelme érdekében 
mindig használjon 
védőkesztyűt ha sérült vagy 
szivárgó akkumulátorhoz nyúl.

 • A 24 órás vezeték nélküli 
üzemidő eléréséhez a szülői 
egységbe helyezzen legalább 
1500 mAh-s kapacitású 
akkumulátorokat.

Szabványoknak való 
megfelelés

 • Ez a készülék az 
elektromágneses terekre 
érvényes összes vonatkozó 
szabványnak és előírásnak 
megfelel.

 • A készülék megfelel 
az Európai Közösség 
rádióinterferenciára 
vonatkozó előírásainak.

 • A Philips Consumer Lifestyle 
(Tussendiepen 4, Drachten, 
Netherlands) kijelenti, hogy 
ez a babaőrző készülék 
megfelel az 2014/53/EU 
(DECT: az a frekvenciasáv 
1880-1900 MHz, maximális 
jelerősség: 250 mW) irányelv 
főbb előírásainak és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. 
Az EC Megfelelőségi 
nyilatkozat másolata 
online megtekinthető a 
www.philips.com/support 
címen.



- 7 -

3 A termék rövid 
bemutatása

A Szülői egység
1 Hangszint jelző fények
2 Be/kikapcsológomb 3
3 Hangerő - gomb
4 „kapcsolat” jelzőfény
5 Aljzat az adapter kis méretű 

dugaszához
6 Akkumulátor jelzőfény
7 Hangerő + gomb
8 Az elemtartó fedél kioldó gombja
9 Elemtartórekesz-fedél
10 Adapter

B Bébiegység
1 Éjszakai fény gomb
2 Be/kikapcsológomb 3
3 Működésjelző fény
4 Rögzített hálózati kábel
5 Adapter

4 Előkészítés a 
használatra

Bébiegység
A bébiegység hálózatról működik, és 
rögzített hálózati kábellel rendelkezik.
 1  A bébiegység hálózati tápfeszültségre 

való csatlakoztatásához helyezze a 
hálózati kábel dugaszát a fali aljzatba.

Szülői egység
A szülői egység hálózatról működik, de 
elemmel vagy akkumulátorral hordozható 
eszközként is használható.

Hálózati üzemmód
 1  Helyezze a kis méretű dugaszt a szülői 

egység oldalán található csatlakozóba, 
az adaptert pedig dugja a fali aljzatba.



- 8 -

D Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok 
+ és - pólusai a megfelelő helyzetben 
legyenek.

 3  A fedél visszahelyezéséhez először 
illessze a nyelveket az elemtartó rekesz 
alsó peremén kialakított nyílásokba. 
Ezután tolja helyére a fedelet, amíg 
kattanást nem hall.

Az elemek behelyezése
A vezeték nélküli használathoz helyezzen 
be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy 
két 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet (nem 
tartozék). A vezeték nélküli üzemidő 
teljesen feltöltött elemek esetében 
legfeljebb 24 óra - az elem típusától és 
a használat gyakoriságától és hosszától 
függően. 

D Megjegyzés:
A szülői egység nem tölti fel az elemeket, 
ha csatlakozik a hálózathoz. Használhat 
tölthető elemeket is, de ezeket külön 
töltőkészülékben kell feltöltenie.

B Figyelmeztetés:
Húzza ki a szülői egység tápkábelét a 
fali aljzatból, és ügyeljen arra, hogy az 
akkumulátorok behelyezésekor a keze és 
az egység egyaránt száraz legyen�
 1  Nyomja meg a kioldógombot (1) az 

elemtartó fedelének kicsatolásához, 
majd távolítsa el a fedelet (2).

 2  Helyezze be a nem tölthető elemeket 
vagy a teljesen feltöltött újratölthető 
elemeket.
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A szülői egység és a 
bébiegység összekapcsolása
 1  Tartsa lenyomva a 3 gombot a 

bébiegységen 3 másodpercig, míg a 
működésjelző fény világítani nem kezd. 

 2  Tartsa lenyomva a 3 gombot a szülői 
egységen 3 másodpercig, míg a 
kapcsolatot jelző LINK jelzőfény pirosan 
villogni nem kezd. 

 • Mikor a szülői egység és a 
bébiegység között létrejött 
a kapcsolat, a LINK jelzőfény 
folyamatos zöldre változik.

5 A babaőrző 
használata

A babaőrző elhelyezése

B Figyelmeztetés:
A bébiegységet úgy helyezze el, hogy 
a gyermek ne érhesse el� Soha ne tegye 
a bébiegységet a baba ágyába vagy 
járókájába�

 • Mivel a bébiegység kábele potenciális 
fulladásveszélyt jelent, ezért biztosítsa, 
hogy a bébiegység és a kábel legalább 
1 méter távolságban legyen a babától.

 • Annak megelőzése érdekében, hogy 
az egységek éles hangot adjanak ki, 
helyezze a szülői egységet legalább 
1,5 méter távolságra a bébiegységtől.
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Hatótávolság
 • A működési tartomány legfeljebb 300 

méter kültéren és legfeljebb 50 méter 
beltéren.

 • A babaőrző működési tartománya a 
környezettől és az interferenciát okozó 
tényezőktől függően változik. A nedves 
anyagok olyan mértékű interferenciát 
okoznak, hogy a hatótávolság akár 
100 százalékkal kisebb is lehet. A száraz 
anyagok által okozott interferenciát 
lásd az alábbi táblázatban.

Száraz 
anyagok

Anyagvas-
tagság

Hatótávvesz-
teség

Fa, vakolat, 
karton, üveg 
(fém, huzalok 
és ólom 
nélkül)

< 30 cm 0-10%

Tégla, 
furnérlemez

< 30 cm 5-35%

Vasbeton < 30 cm 30-100%
Fém rácsok 
vagy korlátok

< 1 cm 90-100%

Fém vagy 
alumínium 
lemezek

< 1 cm 100%

 • Ha nem jött létre kapcsolat, akkor 
a LINK jelzőfény továbbra is 
pirosan villog, és a szülői egység 
sípoló hangot ad.

Teendő, ha nem jön létre a 
kapcsolat

 • Ha a szülői egység 
hatótávolságon kívül van, tegye 
közelebb a bébiegységhez.

 • Ha a bébiegység vagy a szülői 
egység túl közel van egy másik 
DECT készülékhez (pl. egy 
vezeték nélküli telefonhoz), 
kapcsolja ki ezt a készüléket, 
vagy vigye el az egységet a 
készülék közeléből. 

 • Ha a bébiegység ki van 
kapcsolva, kapcsolja be.
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Szülői egység

Akkumulátor jelzőfény
 1  Az akkumulátor töltöttségjelző 

fénye nem világít, ha a szülői 
egység hálózatról működik, vagy az 
akkumulátorok feszültsége megfelelő.

 2  Ha az akkumulátorok feszültsége 
alacsony, az akkumulátor 
töltöttségjelző fénye pirosan villog, és a 
szülői egység sípoló hangot ad.

 3  Ha az elemek töltöttségi szintje 
alacsony, cserélje ki őket (ld. az 
Előkészítés fejezet Elemek behelyezése 
című részét).

A hangerő beállítása
 1  A hangerőt a + gombbal növelheti.

 • A hangerő növelésére vagy 
csökkentésére szolgáló gomb 
megnyomásakor a készülék sípol.

 • A hangszintjelző fények rövid 
időre felvillannak, jelezve az 
aktuális hangerőt.

6 Jellemzők

Smart ECO üzemmód
A babaőrző alapfunkciói közé tartozik 
a Smart Eco üzemmód. Ez az üzemmód 
mindig aktív, és automatikusan csökkenti 
a bébiegység által kibocsátott DECT-jel 
erősségét, csökkentve ezáltal a fogyasztást 
és a rádiósugárzás mértékét.

Bébiegység

Éjszakai fény
A lágy éjszakai fény megnyugtatja a babát.
 1  Az éjszakai fény be- vagy 

kikapcsolásához nyomja meg a 
bébiegységen található gombot.
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8 Tárolás
 • Távolítsa el az akkumulátorokat a szülői 

egységből, ha több mint egy hónapig 
nem használja a készüléket.

 • A szülői egységet, annak adapterét és 
a bébiegységet száraz, hűvös helyen 
tárolja.

9 Tartozékok 
rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek 
vásárlásához látogasson el a 
www.shop.philips.com/service   weboldalra, 
vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az 
adott ország Philips vevőszolgálatával is 
felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket 
a világszerte érvényes garancialevélben 
találja). 

10 Garancia és 
terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van  
szüksége, látogasson el a Philips 
weboldalára a www.philips.com/
support címen, vagy olvassa el a különálló, 
világszerte érvényes garancialevelet. 

 2  A - gomb megnyomásával csökkentheti 
a hangerőt. A - gomb 2 másodpercig 
történő nyomva tartásával elnémíthatja 
a készüléket.

D Megjegyzés:
Ha a készüléket elnémította, a 
hangszintjelző fények jelzik, ha 
gyermeke hangot ad. Minél erősebb a 
hang, annál több hangszintjelző fény 
gyullad fel.

7 Tisztítás és 
karbantartás

 • Ne használjon tisztító sprayt vagy 
folyékony tisztítószert.

 • Tisztítás előtt húzza ki a szülői egység 
és a bébiegység tápkábelét a fali 
konnektorból.

 • A szülői egységet, a bébiegységet és az 
adaptereket száraz ruhával tisztítsa.
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11 Környezetvédelem
 • Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 

a feleslegessé vált készülék nem 
kezelhető háztartási hulladékként. 
Kérjük, a készüléket hivatalos 
elektronikai hulladék gyűjtőhelyen 
adja le. A megfelelő hulladékkezeléssel 
hozzájárul a környezet védelméhez.

 • Ez az áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék 
akkumulátorai nem kezelhetők 
háztartási hulladékként.  
Az akkumulátorokat hivatalos 
gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok 
megfelelő hulladékkezelése hozzájárul 
a környezet védelméhez.

12 Gyakran ismétlődő 
kérdések

Miért nem világít a bébiegységen a 
működésjelző fény, a szülői egységen 
pedig a „link” (kapcsolat) jelzőfény, 
amikor megnyomom a készülékek be-/
kikapcsoló gombjait?

 • Elképzelhető, hogy az egyik, vagy éppen 
mindkét adapter nincs megfelelően 
bedugva. Dugja be mindkét egységet 
a hálózati aljzatba, majd nyomja le 
mindkét készüléken 3 másodpercre a 
be/ki gombot a szülői és a bébiegység 
csatlakoztatásához.

 • Ha vezeték nélkül próbálja használni a 
szülői egységet, a szülői egység elemei 
valószínűleg lemerültek, vagy nincsenek 
is benne elemek.

Miért villog vörösen a LINK (KAPCSOLAT) 
jelzőfény a szülői egységen? 

 • A szülői és a bébiegység túl messze 
vannak egymástól. Helyezze közelebb a 
szülői egységet a bébiegységhez.

 • A bébiegység valószínűleg ki van 
kapcsolva. Kapcsolja be.

Miért sípol a szülői egység?
 • Ha a szülői egység sípol, miközben a 
LINK (KAPCSOLAT) jelzőfény vörösen 
villog, akkor megszakadt a kapcsolat 
a bébiegységgel. Helyezze közelebb a 
szülői egységet a bébiegységhez, vagy 
ellenőrizze, hogy nincs-e kikapcsolva.

 • A bébiegység valószínűleg ki van 
kapcsolva. Kapcsolja be�

Miért ad ki a szülői egység éles hangot?
 • Lehet, hogy az egységek túl közel 
vannak egymáshoz. Gondoskodjon róla, 
hogy a szülői egység és a bébiegység 
egymástól legalább 1 méter távolságra 
helyezkedjen el.
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Miért nem hallok semmiféle a hangot 
a készülék segítségével? / Miért nem 
hallom, ha sír a baba?

 • Előfordulhat, hogy túl távol van 
egymástól a bébiegység és a szülői 
egység, így nem érzékelik egymást. 
Helyezze őket közelebb egymáshoz.

 • Lehet, hogy a legalacsonyabb fokozatra 
(némaüzem) állította a szülői egység 
hangerejét. Növelje a hangerőt.

Miért reagál túl gyorsan a szülői egység 
más hangokra?

 • A bébiegység a baba hangjain kívül 
egyéb zajokat is érzékel. Helyezze a 
bébiegységet közelebb a babához (de 
ügyeljen rá, hogy az egység ezután is 
legalább 1 méter távolságra legyen 
gyermekétől).

A babaőrző hatótávolságának megadott 
értéke 300 méter� Miért csak akkor 
működik a babaőrző, ha az egységek 
ennél jóval közelebb vannak 
egymáshoz?

 • A hatótávolság megadott értéke 
csak a szabadban, akadálymentes 
terepen való használatra vonatkozik. 
Zárt térben, például lakóházban, a 
hatótávolság értékét az egységek között 
elhelyezkedő válaszfalak típusa és 
száma is befolyásolja. Ház belsejében a 
hatótávolság legfeljebb 50 méter.

Miért szakad meg néha az egységek 
kapcsolata ? Miért szűnik meg időnként 
a hangátvitel?

 • A bébi és a szülői egység távolsága 
valószínűleg nagyon megközelíti a 
hatótávolság felső korlátját. Próbálja meg 
máshogyan elhelyezni, vagy egymáshoz 
közelebb vinni az egységeket. Ne felejtse 
el, hogy a kapcsolat létrejöttéhez minden 
alkalommal körülbelül 30 másodperc 
szükséges.

 • Előfordulhat, hogy az egységet 
adókészülék vagy DECT készülék, 
például DECT telefon vagy egy másik, 
1,8 GHz/1,9 GHz-es babaőrző közelébe 
helyezte. Helyezze távolabb az egységet 
a többi készüléktől, ameddig helyreáll a 
kapcsolat.

Védett a babaőrző működése a 
lehallgatással és interferenciával 
szemben?

 • A babaőrző működésénél alkalmazott 
DECT-technológia garantálja a készülék 
interferencia és lehallgatás elleni 
védettségét.

Miért fogynak ki a szülői egység elemei 
olyan hamar, ha az egységet elemmel 
használom?

 • A vezeték nélküli üzemidő teljesen 
feltöltött elemek esetében legfeljebb 
24 óra - az elem típusától és a használat 
gyakoriságától és hosszától függően. A 
szülői egység nem tölti fel az elemeket, 
ha csatlakozik a hálózathoz. Ha van fali 
aljzat a közelben, inkább dugja be a 
szülői egységet.

 • A vezeték nélküli használathoz 
helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli 
elemet vagy két teljesen feltöltött 
1,2 V-os R6 AA tölthető elemet (nem 
tartozék). A tölthető elemeket külön 
akkumulátortöltőben töltse fel.

Használható-e elemmel a bébiegység?
 • A bébiegység nem használható elemmel, 
kizárólag a hálózatról üzemeltethető.
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