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1 Introdução

• Os cabos representam
um perigo potencial de
estrangulamento. Mantenha
os cabos fora do alcance das
crianças (a mais de 1 metro
de distância). Nunca coloque
a unidade do bebé dentro
da cama nem do parque do
bebé.

Parabéns pela sua compra e bemvindo à Philips AVENT! Para usufruir de
todas as vantagens da assistência da
Philips AVENT, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome. Leia este
manual do utilizador cuidadosamente.

2 Importante
Perigo
• Nunca mergulhe qualquer
parte do intercomunicador
para bebé em água ou noutro
líquido. Não o coloque num
local onde água ou outro
líquido possa pingar ou ser
salpicada sobre este. Não o
utilize em locais húmidos ou
próximos de água.
• Nunca coloque nada sobre o
intercomunicador para bebé
nem o cubra. Não bloqueie
nenhuma das aberturas de
ventilação.

Aviso
• Antes de ligar o
aparelho, verifique se a
voltagem indicada nos
adaptadores da unidade do
bebé e da unidade dos pais
corresponde à voltagem
eléctrica local.
• Utilize apenas um adaptador
recomendado pela Philips
(modelo S003Axy0600050,
em que “xy” corresponde a TV
ou TB, dependendo do tipo
de ficha).
Classificação do adaptador:
entrada 100-240 V ~
50/60 Hz, 0,15 A; saída:
6,0 V 0,5 A, 3 W. Eficiência
média no estado ativo:
74,38%. Consumo de energia
sem carga (W): 0,1 W NÍVEL VI
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• Não modifique e/ou corte e/
ou altere nenhuma peça do
adaptador, pois isto cria uma
situação de perigo.
• Não utilize o
intercomunicador para bebé
se o adaptador da unidade
do bebé ou dos pais estiver
danificado. Contacte o Centro
de Apoio ao Cliente da
Philips.
• Não desparafuse o painel
posterior da unidade do
bebé para evitar um choque
eléctrico.
• Este aparelho não se destina
a ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência
e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão
ou instruções sobre o uso
do aparelho por alguém
responsável pela sua
segurança. As crianças
não podem brincar com o
aparelho.

• Utilize o aparelho a uma
temperatura entre 0 °C e
40 °C. Armazene o aparelho
a uma temperatura entre
-25 °C e 70 °C.
• Não exponha as unidades
a temperaturas extremas
(frio ou calor) nem à luz
solar directa. Não coloque as
unidades perto de uma fonte
de calor.
• Nunca cubra a unidade do
bebé nem a unidade dos
pais (por exemplo, com uma
toalha ou cobertor).
• Coloque sempre pilhas do
tipo correcto na unidade dos
pais (consulte “Colocação das
pilhas” no capítulo “Preparar
para a utilização”).
• Se colocar a unidade dos
pais ou a unidade do bebé
próxima de um transmissor
ou outro aparelho DECT (por
exemplo um telefone DECT
ou um router sem fios para
a Internet), poderá perder a
ligação. Afaste a unidade do
bebé ou a unidade dos pais
de outros aparelhos sem fios,
até a ligação ser reposta.
• Telemóveis ligados
na proximidade do
intercomunicador para bebé
podem causar interferências
com o intercomunicador para
bebé.

Cuidado
• Este intercomunicador para
bebé é um equipamento
auxiliar. Não o utilize
como um substituto para a
supervisão adulta responsável
e adequada.
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• No caso de equipamento
elétrico, o transformador
deve ser instalado perto do
equipamento e facilmente
acessível.

4 Não deixe pilhas gastas na
unidade dos pais.
• Elimine as pilhas não
recarregáveis e recarregáveis
de forma adequada (consulte
o capítulo “Ambiente”).
• Para proteger a sua pele,
utilize luvas de protecção
quando manusear pilhas
danificadas ou a derramar.
• Para ter uma autonomia sem
fios de até 24 horas, coloque
pilhas com uma capacidade
de 1500 mAh ou mais na
unidade dos pais.

Informações importantes
sobre pilhas
• Coloque sempre as pilhas
do tipo correcto na unidade
dos pais para evitar o risco de
explosão.
• A unidade dos pais possui
tem uma função de
carregamento. Se utilizar
pilhas recarregáveis na
unidade dos pais, recarregueas num carregador de pilhas.
• Certifique-se de que tem as
mãos secas quando coloca ou
substitui as pilhas.
• Para evitar derrames, danos
ou explosão de pilhas:
1 Não exponha o aparelho
a temperaturas superiores
a 40 °C. As pilhas podem
explodir se expostas a
luz do sol, fogo ou altas
temperaturas.
2 Não carregue
excessivamente, cause
curto-circuitos, inverta a
corrente ou danifique as
pilhas.
3 Retire as pilhas da unidade
dos pais, se não pretender
utilizar o aparelho durante
um mês ou mais.

Conformidade com as normas
• Este aparelho cumpre todas
as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à
exposição a campos
electromagnéticos.
• Este aparelho cumpre os
requisitos de interferência
de rádio da Comunidade
Europeia.
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3 Descrição do
produto

• A Philips Consumer Lifestyle,
Tussendiepen 4, Drachten,
Países Baixos declara, através
deste documento, que este
intercomunicador para bebé
está em conformidade com
os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes
da Directiva 2014/53/UE
(DECT: banda de frequências
1880-1900 MHz, potência
máxima de radiofrequências:
250 mW). Está disponível
uma cópia da Declaração de
Conformidade CE online em
www.philips.com/support.

A Unidade dos pais
1 Luzes do nível de som
2 Botão ligar/desligar 3
3 Botão de volume 4 Luz “link” (ligação)
5 Tomada para ficha do
transformador pequena
6 Luz das pilhas
7 Botão de volume +
8 Botão de libertação da tampa do
compartimento das pilhas
9 Tampa do compartimento da pilha
10 Transformador
B Unidade do bebé
1 Botão da luz de presença
2 Botão ligar/desligar 3
3 Luz de alimentação
4 Cabo de alimentação fixo
5 Transformador
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4 Preparar para a
utilização

Colocação das pilhas

Se a unidade dos pais não estiver
próxima de uma tomada eléctrica, pode
alimentá-la com duas pilhas alcalinas AA
R6 de 1,5 V não recarregáveis ou duas
pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V (não
fornecidas). O tempo de funcionamento
com as pilhas cheias é de até 24 horas,
dependendo do tipo de pilhas utilizado e
da frequência e duração da utilização da
unidade dos pais com alimentação a pilhas.

Unidade do bebé
A unidade do bebé funciona ligada à
corrente eléctrica e tem um cabo de
alimentação fixo.
1 Coloque o adaptador do cabo de
alimentação numa tomada eléctrica
para ligar a unidade do bebé à
alimentação.

D Nota:
Tenha em atenção que a unidade dos
pais não carrega as pilhas quando está
ligado à alimentação. Pode utilizar pilhas
recarregáveis na unidade dos pais, mas tem
a as carregar num carregador separado.
B Aviso:
Desligue a ficha da unidade dos pais e
certifique-se de que as suas mãos e a
unidade estão secas quando introduzir
as pilhas.
1 Prima o botão de libertação (1)
para desbloquear a tampa do
compartimento das pilhas e retira a
tampa (2).

Unidade dos pais
A unidade dos pais funciona ligada à
corrente. Também pode inserir pilhas para
permitir a utilização móvel desta.
Funcionamento a corrente
1

Introduza a ficha pequena na tomada
no painel lateral da unidade dos pais
e introduza o adaptador na tomada
eléctrica.
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2

5 Utilizar o
intercomunicador
para bebé

Insira as pilhas não recarregáveis ou as
pilhas recarregáveis completamente
carregadas.

Colocação do
intercomunicador para bebé

3

B Aviso:
Mantenha a unidade do bebé fora
do alcance do bebé. Nunca coloque a
unidade do bebé dentro do berço ou do
parque do bebé.
• Visto que o cabo da unidade do bebé
representa um perigo potencial de
estrangulamento, assegure-se de que
a unidade do bebé e o cabo estão, no
mínimo, a 1 metro de distância do seu
bebé.

D Nota:
Certifique-se de que os pólos + e - das
pilhas ficam virados na direcção certa.
Para voltar a colocar a tampa do
compartimento das pilhas, primeiro
insira as saliências no rebordo inferior
do compartimento das pilhas. Em
seguida, pressione a tampa até esta
bloquear na sua posição com um
estalido.

•
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Para evitar um som agudo de uma ou
de ambas as unidades, assegure-se
de que a unidade dos pais está, no
mínimo, a 1,5 metros de distância da
unidade do bebé.

Ligar a unidade dos pais e a
unidade do bebé
1

Mantenha o botão 3 premido na
unidade do bebé durante 3 segundos
até a luz de alimentação se acender.

2

Mantenha o botão 3 premido na
unidade dos pais durante 3 segundos
até a luz “link” (ligação) ficar
intermitente a vermelho.

•

•

Se não for estabelecida nenhuma
ligação, a luz “link” (ligação)
continua intermitente a vermelho
e a unidade dos pais emite sinais
sonoros.

O que fazer se não for
estabelecida nenhuma ligação
• Se a unidade dos pais estiver
fora do alcance, aproxime-a da
unidade do bebé.
• Se a unidade do bebé ou
a unidade dos pais estiver
demasiado próxima de outro
aparelho DECT (por ex., um
telefone sem fios), desligue este
aparelho ou afaste a unidade
deste aparelho.
• Se a unidade do bebé estiver
desligada, ligue-a.

Quando a unidade dos pais e a
unidade do bebé estão ligadas,
a luz “link” (ligação) mantém-se
continuamente acesa a verde.
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Alcance de funcionamento

•
•

O alcance de funcionamento é de até
300 metros no exterior e até 50 metros
no interior.
O alcance de funcionamento do
intercomunicador para bebé varia
dependendo da área circundante e
de factores que causam atenuação de
sinal. Materiais molhados e húmidos
causam uma atenuação tão elevada
que a perda de alcance pode alcançar
os 100%. Relativamente à atenuação
de sinal de materiais secos, consulte a
tabela abaixo.

Materiais secos Espessura
do material
Madeira, es< 30 cm
tuque, cartão,
vidro (sem
metal, fios ou
chumbo)
Tijolo, contra- < 30 cm
placado

Perda de
alcance
0-10%

Betão reforçado

30-100%

< 30 cm

Modo Eco inteligente
Este intercomunicador para bebé
possui modos Eco inteligentes como
funcionalidade padrão. Este modo está
sempre activo e reduz automaticamente
o sinal DECT da unidade do bebé para a
unidade dos pais para poupar energia e
reduzir a transmissão de rádio.

Unidade do bebé
Luz de presença

A luz de presença emite um brilho suave
que reconforta o seu bebé.
1 Prima o botão da luz de presença na
parte superior da unidade do bebé para
ligar ou desligar a luz de presença.

5-35%

Grelhas ou
< 1 cm
barras de metal

90-100%

Folhas de
metal ou de
alumínio

100%

< 1 cm

6 Funções
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Unidade dos pais

2

Luz das pilhas
1

2

Prima o botão - para diminuir o volume.
Se mantiver o botão - premido durante
2 segundos, define o corte de som.

A luz das pilhas está apagada quando a
unidade dos pais está ligada à corrente
eléctrica ou quando as pilhas contêm
energia suficiente.
Quando a carga das pilhas está fraca,
a luz das pilhas fica intermitente a
vermelho e a unidade dos pais emite
sinais sonoros.
D Nota:
Se o som for cortado, as luzes do
nível de som indicam que o bebé faz
barulho. Quanto mais alto for o volume
do barulho feito pelo bebé, mais luzes
do nível de som se acendem.

3

Substitua as pilhas quando estas
estiverem fracas (consulte “Colocação
das pilhas” no capítulo “Preparar para a
utilização”).

Definir o volume
1

Prima o botão + para aumentar o
volume.

•
•

Ouve um sinal sonoro cada vez
que prime o botão para aumentar
ou diminuir o volume num nível.
As luzes do nível de som acendemse por breves instantes para
apresentar o volume actual.
- 12 -

7 Limpeza e
manutenção
•
•
•

11 Meio ambiente
•

Este símbolo significa que não deve
eliminar o aparelho com os resíduos
domésticos normais. Coloque-o num
ponto de recolha oficial para aparelhos
eléctricos. A eliminação correcta ajuda
a proteger o ambiente.

•

Este caixote do lixo com um traço por
cima significa que o aparelho contém
baterias não carregáveis que não
podem ser eliminadas com os resíduos
domésticos comuns. Elimine as pilhas
num ponto de recolha oficial para
pilhas. A eliminação correcta destas
ajuda a proteger o ambiente.

Não utilize um spray de limpeza ou
detergentes líquidos.
Desligue a ficha da unidade dos pais e
da unidade do bebé antes da limpeza.
Limpe a unidade dos pais, a unidade do
bebé e os adaptadores com um pano
seco.

8 Arrumação
•
•

Retire as pilhas da unidade dos pais se
não pretender utilizá-la durante mais
de um mês.
Guarde a unidade dos pais, o seu
adaptador e a unidade do bebé num
local seco e fresco.

9 Encomendar
acessórios
Para comprar acessórios ou
peças sobressalentes, visite
www.shop.philips.com/service ou vá
ao seu revendedor Philips. Também pode
contactar o Centro de Apoio ao Cliente da
Philips no seu país (consulte os detalhes de
contacto no folheto da garantia mundial).

10 Garantia e
assistência
Se precisar de informações ou
assistência, visite o Web site da Philips
em www.philips.com/support ou leia o
folheto da garantia mundial em separado.
- 13 -

12 Perguntas mais
frequentes

Por que razão o aparelho produz um som
alto e agudo?
• As unidades podem estar demasiado
próximas uma da outra. Certifique-se de
que a unidade dos pais e a unidade do
bebé estão, pelo menos, a 1 metro de
distância uma da outra.

Por que razão a luz de alimentação da
unidade do bebé e a luz “link” (ligação)
da unidade dos pais não se acendem
quando primo os botões ligar/desligar
das unidades?
• Talvez uma ou as duas as unidades
não estejam ligadas correctamente à
tomada. Ligue as unidades à corrente e
prima os botões ligar/desligar em ambas
as unidades durante 3 segundos para
estabelecer a ligação entre a unidade
dos pais e a unidade do bebé.
• Se estiver a alimentar a unidade dos
pais a pilhas, as pilhas da unidade dos
pais estão vazias ou não estão colocadas
pilhas no compartimento das pilhas.

Por que razão não oiço um som/Por que
razão não oiço o meu bebé chorar?
• A unidade do bebé e a unidade dos
pais podem estar fora de alcance uma
da outra. Reduza a distância entre as
unidades.
• O volume pode ter sido definido para o
nível mais baixo (corte de som). Aumente
o volume.

Por que razão a luz “link” (ligação) da
unidade dos pais fica continuamente
intermitente a vermelho?
• A unidade do bebé e a unidade dos pais
estão fora de alcance uma da outra.
Aproxime a unidade dos pais da unidade
do bebé.
• A unidade do bebé pode estar desligada.
Ligue a unidade do bebé.
Por que razão a unidade dos pais emite
um bip?
• Se a unidade dos pais emitir um sinal
sonoro quando a luz “link” (ligação) ficar
continuamente intermitente a vermelho,
perdeu-se a ligação à unidade do bebé.
Aproxime a unidade dos pais da unidade
do bebé ou ligue a unidade do bebé, se
esta estiver desligada.
• A unidade do bebé pode estar desligada.
Ligue a unidade do bebé.

Por que razão a unidade dos pais reage
demasiado depressa a outros sons?
• A unidade do bebé também capta
outros sons para além dos sons do bebé.
Aproxime a unidade do bebé do bebé
(mas respeite a distância mínima de
1 metro).
Os limites de funcionamento
especificados do intercomunicador para
bebé são de 300 metros. Por que razão o
meu intercomunicador para bebé apenas
suporta uma distância muito inferior a
essa?
• O alcance especificado apenas é válidos
no exterior em espaços abertos. Dentro
de casa, o alcance de funcionamento é
limitado pelo número e tipo de paredes
e/ou tectos existentes pelo meio.
Dentro de casa, o alcance máximo de
funcionamento é de 50 metros.
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Por que razão ocorrem ocasionalmente
interrupções da ligação ou do som?
• A unidade do bebé e a unidade dos
pais estão provavelmente próximas
dos limites máximos de funcionamento.
Experimente num local diferente ou
diminua a distância entre as unidades.
Tenha em consideração que demora
cerca de 30 segundos antes de a ligação
entre unidades ser estabelecida.
• Pode ter colocado a unidade próxima
de um transmissor ou outro aparelho
DECT, como um telefone DECT ou
outro intercomunicador para bebé de
1,8 GHz/1,9 GHz. Afaste a unidade de
outros aparelhos até a ligação estar
restabelecida.
O meu intercomunicador para bebé
está protegido contra terceiros e
interferências?
• A tecnologia DECT deste
intercomunicador para bebé garante
a ausência de interferências de outro
equipamento e a impossibilidade de
terceiros o escutarem.

Por que razão as pilhas da unidade dos
pais ficam sem carga tão rapidamente
quando utilizo a unidade a pilhas?
• O tempo de funcionamento das pilhas
pode atingir as 24 horas, mas isto
depende do tipo de pilhas utilizado e
da frequência e duração da utilização
da unidade dos pais com alimentação a
pilhas. Tenha em atenção que as pilhas
não são carregadas quando a unidade
dos pais está ligada à alimentação. Ligue
a ficha da unidade dos pais à corrente
quando houver uma tomada eléctrica
próxima disponível para poupar energia
das pilhas.
• Assegure-se de que está a utilizar duas
pilhas alcalinas AA R6 de 1,5 V não
recarregáveis ou pilhas recarregáveis
AA R6 de 1,2 V. Recarregue as pilhas
recarregáveis num carregador de pilhas
separado.
Posso utilizar a unidade do bebé
alimentada a pilhas?
• Não, não pode utilizar a unidade do
bebé alimentada a pilhas. A unidade
do bebé só pode ser utilizada ligada à
corrente eléctrica.
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