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Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat 
gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later 
opnieuw te kunnen raadplegen�

BELANGRIJK
Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel� De babyfoon is geen 
vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door 
volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt�
Laat uw baby nooit alleen thuis� Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om 
op de baby te letten en ervoor te zorgen�

Disclaimer
Let op: u gebruikt deze babyfoon op eigen risico� Koninklijke Philips 
Electronics N�V� en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk 
voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon� Daarom aanvaarden 
zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon�

Gevaar
 - Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere 

vloeistof� Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere 
vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik de 
babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water� 

 - Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af� Dek 
de ventilatieopeningen niet af� Installeer dit apparaat volgens de 
instructies van de fabrikant�

Waarschuwing
 - Lange kabel� Wurgingsgevaar! 
 - Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, 

overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat 
aansluit�

 - Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter�
 - Model: S005Bxy0600050 
 - Voeding: Ingangsstroom 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A 

Uitgangsstroom: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV (EU-stekker) of xy=NB (VK-stekker) 
 - Gemiddelde actieve efficiëntie: 74,38% 
 - Energieverbruik bij nullast (W): 0,1 W LEVEL VI

 - Breng geen veranderingen aan de adapter of het snoer aan en snijd er 
niet in, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert� 

 - Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door 
een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen� 
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 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie 
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, 
en zij de gevaren van het gebruik begrijpen� Kinderen mogen niet 
met het apparaat spelen� Kinderen mogen ze niet reinigen en geen 
gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht� 

 - Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt 
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers en het punt waar het netsnoer 
uit het apparaat komt� 

 - Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het snoer een deur of 
doorgang niet blokkeert� Als u de babyfoon op een tafel of lage kast 
plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of kast 
hangen� Zorg ervoor dat het snoer niet op de grond ligt waardoor 
iemand erover kan struikelen� 

 - Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers 
enz�) buiten het bereik van kinderen� De verpakkingsmaterialen zijn 
geen speelgoed� 

 - Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit niet open om 
elektrische schokken te voorkomen� Veiligheidsinstructies voor 
batterijen 

 - Gebruik het product alleen voor het beoogde doel� Lees deze 
informatie zorgvuldig door voordat u het product, de batterijen en 
accessoires gaat gebruiken� Bewaar het boekje om indien nodig later 
te kunnen raadplegen� Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig 
letsel. De meegeleverde accessoires kunnen variëren per product. 

 - Laad het product op en gebruik en bewaar het bij een temperatuur 
tussen 0 °C en 40 °C. 

 - Gebruik de volgende batterijen:
 - Babyunit: niet-oplaadbare AA-alkalinebatterijen (1,5 V R6) 

of opgeladen oplaadbare AA-batterijen (1,2 V HR6)� Laad de 
oplaadbare batterijen op in een afzonderlijke batterijlader� 

 - Ouderunit: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1300 mAh (SCD730/ SCD731/
SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh (SCD734/SCD735/
SCD733)�

 - Gebruik alleen de oplaadbare batterij die bij de ouderunit is 
geleverd� 

 - Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden in de 
ouderunit�

 - Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet 
bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen� 

 - Houd knoopbatterijen altijd buiten het bereik van kinderen� Het 
inslikken van deze batterijen kan ernstig letsel of overlijden tot gevolg 
hebben� 

 - Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur 
verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag 
u het product niet meer gebruiken of opladen� Neem contact op met 
Philips� 

 - Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of 
op een inductiekookplaat� 



- 5 -

 - Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product of de 
batterij niet� Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of 
gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak 
geen kortsluiting en ontlaad ze niet� 

 - Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid 
of ogen te vermijden� Spoel onmiddellijk met water en roep medische 
hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen� 

 - Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer 
u de batterijen hanteert� 

 - Plaats de batterijen met de + en - polen in de richting die in het 
batterijvak of de batterijhouder is aangegeven� 

 - Meng geen verschillende merken en typen batterijen, meng geen 
nieuwe en gebruikte batterijen en gebruik geen batterijen met 
verschillende datumcodes� 

 - Verwijder de batterijen uit het product als u het product gedurende 
langere tijd niet gebruikt� 

 - Laat batterijaansluitingen niet in contact komen met metalen objecten 
(zoals munten, haarspelden en ringen)� Zo voorkomt u dat er per 
ongeluk kortsluiting in de batterijen ontstaat na verwijdering� Wikkel 
batterijen niet in aluminiumfolie� Plak de batterijpolen af met tape of 
doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit� 

 - Laat lege wegwerpbatterijen niet in het product zitten� 
 - Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli� De 

levensduur en het aantal oplaadcycli van de batterij zijn afhankelijk 
van gebruik en instellingen� 

 - Vervang de oplaadbare batterij wanneer de batterijcapaciteit 
aanzienlijk afneemt�

Let op
 - Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals 

radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals 
versterkers) die warmte produceren� 

 - Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers 
en het netsnoer vastpakt� 

 - Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de 
stroomadapter bevinden zich aan de onderkant van de babyunit, de 
ouderunit en de stroomadapter�

Conformiteitsverklaring
Philips Electronics Hong Kong Limited verklaart hierbij dat dit product 
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 
richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring 
(Declaration of Conformity, DoC) is online te raadplegen op 
www�philips�com/support�

Voldoet aan EMF-normen
Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot 
blootstelling aan elektromagnetische velden�
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Introductie 
Ga naar www�philips�com/welcome om uw product te registreren en de 
gedetailleerde gebruiksaanwijzing te lezen�

Display van de ouderunit (afb. 1)
1 Signaalsterkte-indicator
2 Eco Max-indicator
3 Symbool van nachtdimmodus
4 Huilalarmindicator
5 Dempsymbool
6 Oplaadlampje
7 Navigatiepijl
8 Temperatuursymbool
9 Microfoongevoeligheidsindicator
10 Nachtlampsymbool
11 Slaapliedjessymbool
12 Projectorsymbool
13 Timer- of timerherhaalsymbool
14 Kalmeringsmenu
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Klaarmaken voor gebruik
BELANGRIJK: Lees de belangrijke veiligheidsinformatie zorgvuldig 
door voordat u de babyfoon gebruikt en bewaar dit document, zodat 
u het indien nodig kunt raadplegen�

Babyunit
We raden u aan de babyunit op het stopcontact aan te sluiten� Als u er 
zeker van wilt zijn dat de babyunit blijft werken bij een stroomstoring, 
kunt u vier AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in de 
babyunit plaatsen�
Laad de oplaadbare batterijen op in een afzonderlijke batterijlader� 
De babyunit heeft geen oplaadfunctie en oplaadbare batterijen lopen 
langzaam leeg wanneer ze niet worden gebruikt�

Ouderunit
De ouderunit werkt op twee oplaadbare batterijen die bij de babyfoon 
zijn geleverd� Laad de ouderunit op voordat u deze voor het eerst 
gebruikt en wanneer de batterijen bijna leeg zijn�
Voor een snoerloze gebruiksduur van 18 uur moet u de ouderunit 
gedurende de volledige 10 uur opladen (SCD730 / SCD731 / SCD733/
xx)� (Voor SCD734 / SCD735 en SCD733/26: de oplaadtijd bedraagt 
14 uur en de gebruiksduur 25 uur.)

Opmerking: Wanneer u de babyfoon voor het eerst gebruikt, moet u de 
oplaadbare batterijen eerst vier keer opladen en ontladen voordat ze hun 
volledige capaciteit hebben bereikt�

De babyfoon gebruiken
De babyfoon plaatsen

Houd de babyunit buiten het bereik van uw baby. Plaats de 
babyunit nooit in het bedje of de box van de baby.

 - Het snoer van de babyunit kan wurgingsgevaar opleveren� Zorg er 
daarom voor dat de babyunit en het bijbehorende snoer zich op ten 
minste 1 meter afstand van uw baby bevinden�

 - Houd een afstand van minstens 1 meter aan tussen de ouderunit 
en de babyunit om een hoge pieptoon uit één of beide units te 
voorkomen�



- 8 -

Een verbinding maken tussen ouderunit en babyunit
1 Houd de knop  op de babyunit 2 seconden ingedrukt tot het aan-

lampje gaat branden�
2 Houd de knop  op de ouderunit 2 seconden ingedrukt tot het display 

oplicht� Het 'link'-lampje (Verbinding) op de ouderunit begint rood 
te knipperen en het bericht 'I AM LINKING' (Bezig met verbinden) 
verschijnt op het display�
Wanneer de ouderunit en babyunit verbonden zijn, brandt het link-
lampje (Verbinding) groen� De signaalsterkte-indicator en het bericht 
'LINKED' (Verbonden) verschijnen op het display�
Als er geen verbinding tot stand is gebracht, wordt het bericht 'NOT 
LINKED' (Niet verbonden) weergegeven en begint de ouderunit te 
piepen�

Wat moet ik doen als er geen verbinding tot stand is 
gebracht?
 - Als de ouderunit zich buiten het bereik bevindt, plaats deze dan 

dichter bij de babyunit, maar niet dichter bij dan 1 meter�
 - Als de babyunit of ouderunit zich te dicht (<2 m) bij een ander DECT-

apparaat (bijv� een draadloze telefoon) bevindt, schakel dit apparaat 
dan uit of plaats de unit verder van het apparaat vandaan�

 - Als de babyunit is uitgeschakeld, schakel deze dan in�

Bereik
 - Het bereik is buiten 330 meter en binnenshuis maximaal 50 meter�
 - Het bereik van de babyfoon varieert en is afhankelijk van 

omgevingsfactoren die storing veroorzaken� Natte en vochtige 
materialen kunnen zoveel storing veroorzaken dat de babyfoon 
helemaal geen bereik meer heeft� Raadpleeg de onderstaande tabel 
voor informatie over storing door droge materialen�

Droge materialen Dikte van het materiaal Vermindering van bereik

Hout, pleisterwerk, karton, 
glas (zonder metaal, 
bedrading of lood)

< 30 cm 0-10%

Baksteen, triplex < 30 cm 5-35%

Gewapend beton < 30 cm 30-100%

Metalen roosters of stangen < 1 cm 90-100%

Metaal- of aluminiumplaten < 1 cm 100%
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Functies en feedback van de babyunit
Nachtlampje

Het nachtlampje produceert een zachte gloed die uw baby geruststelt�
1 Druk op de knop  op de babyunit om het nachtlampje in of uit te 

schakelen�

Slaapliedjesfunctie
1 Druk op de knop  op de babyunit om het laatst gekozen slaapliedje 

af te spelen� Het gekozen slaapliedje wordt gedurende de ingestelde 
tijd herhaald�

2 Druk op de knop  om een ander slaapliedje uit de lijst te kiezen�

3 Druk op de volumeknop + of - op de babyunit om het geluidsniveau 
van het slaapliedje aan te passen�

Opmerking: U kunt het luidsprekervolume van de babyunit alleen 
instellen als er een slaapliedje wordt afgespeeld� Als u voor het 
slaapliedje een hoger volume instelt, is het geluid van de babyunit ook 
harder wanneer u de terugspreekfunctie van de ouderunit gebruikt�

4 Druk op de knop  op de babyunit om het afspelen van slaapliedjes te 
stoppen�
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Spot
Door de projector in te schakelen, kunt u uw baby kalmeren met 
gekleurde lichtpatronen die op het plafond worden geprojecteerd�
1 Druk op de aan-uitknop voor de projector om de projector in te 

schakelen� Het projectorsymbool verschijnt op het display van de 
ouderunit�

2 Er zijn zes verschillende patronen� Het eerste patroon schijnt binnen 
2 seconden op volle sterkte� Het wordt 8 seconden geprojecteerd en 
vervaagt dan in 2 seconden terwijl het volgende patroon zichtbaar 
wordt� Elk patroon wordt 10 seconden geprojecteerd� De patronen 
worden herhaald gedurende de ingestelde tijd�

3 Schakel de projector uit door nogmaals op de aan-uitknop voor de 
projector te drukken�

De ouderunit oproepen
Als u de ouderunit kwijt bent, kunt u met de FIND-knop (Zoeken) op de 
babyunit de ouderunit terugvinden� Deze functie werkt alleen wanneer 
de ouderunit is ingeschakeld�
1 Druk op FIND (Zoeken) op de babyunit� De ouderunit geeft een 

oproepsignaal af�
2 Als u het oproepsignaal wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op FIND 

(Zoeken) op de babyunit of drukt u op een willekeurige knop op de 
ouderunit� Het oproepsignaal stopt automatisch na 2 minuten�

Batterijstatuslampje
1 Het batterijstatuslampje blijft groen branden wanneer de babyunit op 

batterijstroom werkt en de batterijen genoeg energie bevatten�
2 Het batterijstatuslampje knippert snel rood wanneer de batterijen 

bijna leeg zijn terwijl de babyunit op batterijstroom werkt� Vervang de 
batterijen wanneer deze bijna leeg zijn�

>
2.5m

/8.2ft
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Functies en feedback van de ouderunit
Kalmeringsmenu

De ouderunit heeft een afzonderlijk kalmeringsmenu voor alle 
kalmeerfuncties: nachtlampje, slaapliedjes en projector� Druk op de 
kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te openen� Met dit scherm kunt 
u het nachtlampje, de slaapliedjes en de projector op de babyunit op 
afstand bedienen�
1 Druk op de kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te openen�

2 Gebruik de knoppen + en - om de pijl naar een kalmeerfunctie te 
verplaatsen�

3 Druk op OK als u een uitgeschakelde kalmeerfunctie wilt inschakelen 
of een ingeschakelde kalmeerfunctie wilt uitschakelen� Wanneer een 
functie is ingeschakeld, staat er een vinkje boven het symbool van de 
functie� Wanneer een functie is uitgeschakeld, staat er een kruis boven 
het symbool van de functie�

4 Als u het menu met functieopties wilt openen, plaatst u de pijl op het 
optieveld en drukt u op OK� Gebruik de knoppen - en + om items in 
het optieveld te kiezen�

5 Druk op de kalmeringsknop om het kalmeringsmenu te verlaten�
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Nachtlampje
Met deze kalmeerfunctie kunt u het nachtlampje in- of uitschakelen en de 
nachtlamptimer instellen�
1 Kies de nachtlampfunctie en open het menu met opties voor het 

nachtlampje�

2 U kunt de nachtlamptimer instellen van 5 tot 20 minuten of het 
nachtlampje ononderbroken inschakelen� Druk op OK om uw keuze te 
bevestigen� Het symbool van het nachtlampje verschijnt op het display�
Als u de nachtlamptimer instelt, gaat het nachtlampje na de ingestelde 
tijd automatisch uit� Als u het nachtlampje ononderbroken inschakelt, 
kunt u het weer uitschakelen via het kalmeringsmenu of door op de 
knop  op de babyunit te drukken�

Slaapliedje
Met deze kalmeerfunctie kunt u opties voor het afspelen van slaapliedjes 
kiezen en de timer voor slaapliedjes instellen�
1 Kies de slaapliedjesfunctie en open het menu met opties voor 

slaapliedjes�
2 In het optiemenu voor slaapliedjes kunt u een slaapliedje uit de lijst 

met vooraf ingestelde slaapliedjes kiezen� U kunt ook 'Play all' (Alles 
afspelen) kiezen om alle voorgeprogrammeerde slaapliedjes af te 
spelen�

3 U kunt de timer voor slaapliedjes instellen van 5 tot 20 minuten of 
ervoor kiezen ononderbroken slaapliedjes af te spelen� Druk op OK 
om de timerinstelling te bevestigen� Op het display verschijnt het 
slaapliedjessymbool en het slaapliedje dat wordt afgespeeld�
Als u de timer instelt, wordt de slaapliedjesfunctie na de ingestelde 
tijd uitgeschakeld� Als u ononderbroken afspelen kiest, kunt u de 
slaapliedjesfunctie uitschakelen in het kalmeringsmenu of door op de 
knop  op de babyunit te drukken�
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Spot
Met deze kalmeerfunctie kunt u de projector op de babyunit inschakelen 
en de projectieduur instellen�
1 Kies de projectorfunctie en open het menu met opties voor de 

projector�
2 U opent de projectoropties door de pijl naar het optieveld te 

verplaatsen en op OK te drukken�

3 U kunt de projectortimer instellen van 5 tot 20 minuten of de projector 
ononderbroken inschakelen� Druk op OK om uw keuze te bevestigen� 
Het projectorsymbool verschijnt op het display�
Als u de projectortimer instelt, gaat de projector na de ingestelde tijd 
automatisch uit� Als u de projector ononderbroken inschakelt, kunt 
u de projector uitschakelen via het kalmeringsmenu of door op de 
projectorknop op de babyunit te drukken�

Volume
Het volume kan worden ingesteld als het menu niet actief is� Er zijn zeven 
volumeniveaus en een 'volume uit'-stand�

Het volumeniveau instellen
1 Druk eenmaal op de knop + of -�

Het huidige volumeniveau verschijnt op het display�
2 Druk op de knop + om het volume te verhogen of op de knop - om het 

volume te verlagen�
Als u langer dan 2 seconden niet op een knop drukt, verdwijnt de 
volumeniveau-aanduiding van het display en wordt de volumestand 
opgeslagen�

Volume uit
Onder de laagste volumestand bevindt zich de 'volume uit'-stand�
1 Druk eenmaal op de knop + of -�

Het huidige volumeniveau verschijnt op het display�
2 Houd de knop - langer dan 2 seconden ingedrukt om het volume uit te 

schakelen�
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Het bericht 'MUTE' (Dempen) en het dempsymbool verschijnen op 
het display� U kunt nu alleen aan de geluidsniveaulampjes zien dat de 
baby geluid maakt�

Terugspreekfunctie
1 Als u uw baby wilt troosten, drukt u op de knop TALK (Spreken) op de 

ouderunit en spreekt u duidelijk in de microfoon aan de voorzijde op 
een afstand van 15 - 30 cm�

Opmerking: Als u het volume voor het slaapliedje op de babyunit 
harder hebt ingesteld, zal het geluid van de terugspreekfunctie op de 
ouderunit ook harder zijn�

2 Laat de knop TALK los wanneer u bent uitgesproken�

Nachtdimmodus
In de nachtdimmodus is de lichtintensiteit van de lampjes en het display 
lager en klinken de alarmgeluiden minder luid�
1 Druk op de knop voor de nachtdimmodus om de nachtdimmodus in te 

schakelen�
2 Druk nogmaals op de knop voor de nachtdimmodus om terug te keren 

naar de normale gebruiksmodus�

Alarm wanneer de batterij van de babyunit bijna leeg is
1 Wanneer de babyunit op batterijen werkt en de batterijen bijna leeg 

zijn, piept de ouderunit en verschijnt de tekst 'Baby unit Change 
batteries' (Batterijen babyunit vervangen) op het display�

2 Als u de batterijen niet op tijd vervangt, wordt de verbinding met de 
babyunit verbroken�
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Batterijstatusindicator
Batterij bijna leeg
Wanneer de oplaadbare batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het 
bericht 'BATTERY LOW' (Batterij bijna leeg) op het display, gaat de 
lege statusindicator knipperen en begint de ouderunit te piepen� De 
resterende gebruikstijd is ten minste 30 minuten�
Batterij leeg
1 Als de oplaadbare batterijen bijna leeg zijn, knippert het 

batterijstatuslampje snel rood�
2 Als u de ouderunit niet op netspanning aansluit, schakelt deze uit�

Menu van de ouderunit
Navigeren in het menu

Opmerking: Bepaalde menufuncties werken alleen wanneer de babyunit 
en de ouderunit met elkaar zijn verbonden�

1 Druk op de knop MENU om het menu te openen en de eerste 
menuoptie te bekijken�

2 Gebruik de knop + om naar de volgende optie te gaan of de knop - om 
naar de vorige optie te gaan� De pijl op het display geeft aan in welke 
richting u kunt navigeren�
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3 Druk op OK om uw keuze te bevestigen�

Opmerking: Druk op de knop MENU als u het menu wilt verlaten 
zonder wijzigingen aan te brengen� Als er langer dan 20 seconden 
op geen enkele knop wordt gedrukt, wordt het menu automatisch 
gesloten�

Gevoeligheid
Met deze optie in het menu van de ouderunit kunt u de 
microfoongevoeligheid van de babyunit instellen� 
De gevoeligheid van de microfoon bepaalt bij welk geluidsniveau de 
babyunit actief wordt� Als uw baby huilt, wilt u dat natuurlijk horen, maar 
misschien wilt u het gebrabbel van uw kind niet horen�
1 Kies 'Sensitivity' (Gevoeligheid) in het menu met de knoppen + en -, en 

druk op OK om uw keuze te bevestigen�
2 Gebruik de knoppen + en - om de gevoeligheid van de microfoon te 

verhogen of te verlagen� Het aantal gevulde segmenten geeft het 
geselecteerde gevoeligheidsniveau weer� Druk op OK om de instelling 
te bevestigen�

Gevoeligheidsniveaus en -aanduidingen
Icoon Gevoeligheid Beschrijving

hoogst Hoor alle geluiden die uw baby 
maakt� De luidspreker van de 
ouderunit is ononderbroken 
ingeschakeld�

hoog Hoor alle geluiden vanaf zacht 
gebrabbel en luider� Als uw baby 
geen geluid maakt, wordt de 
luidspreker van de ouderunit 
uitgeschakeld�

gemiddeld Hoor geluiden vanaf zachte 
kreetjes en luider� Als uw baby 
zachtere geluiden maakt, wordt 
de luidspreker van de ouderunit 
niet ingeschakeld�

laag De luidspreker van de ouderunit 
schakelt alleen in als de baby luide 
geluiden maakt, bijvoorbeeld 
wanneer de baby huilt�
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Eco Max-modus
Smart Eco is een standaardfunctie op deze babyfoon� Met deze functie 
wordt het DECT-signaal van de babyunit automatisch beperkt om 
energie te besparen� Activeer de Eco Max-modus om nog meer energie te 
besparen� In deze modus wordt het DECT-signaal van de babyunit naar de 
ouderunit uitgeschakeld zolang de baby geen geluid maakt�

Let op: In de Eco Max-modus ontvangt de ouderunit met 
vertraging feedback van de babyunit. Wanneer uw baby 
geluid maakt, moet de babyunit eerst de radio-overdracht 
opnieuw activeren voordat deze feedback naar de ouderunit 
kan sturen.

Let op het volgende:
 - In de Eco Max-modus ontvangt u geen feedback wanneer de 

ouderunit zich buiten bereik van de babyunit bevindt� U kunt 
de verbinding controleren door op een willekeurige knop op de 
ouderunit te drukken�

 - De Eco Max-modus kan niet worden geactiveerd als de 
microfoongevoeligheid op het hoogste niveau is ingesteld�

De Eco Max-modus activeren
1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Eco Max' in het menu, en druk op 

OK om uw keuze te bevestigen�
2 Druk op OK als op het display 'Turn On' (Inschakelen) verschijnt om de 

Eco Max-modus in te schakelen�
3 Het waarschuwingsbericht '!No alert if out of range, OK?' (Geen alarm 

wanneer buiten bereik) verschijnt op het display� Druk op OK om uw 
keuze te bevestigen�
Opmerking: Het waarschuwingsbericht rolt twee keer over het display� 
Als u niet op OK drukt, wordt het menu op de ouderunit gesloten en 
wordt de Eco Max-modus niet ingeschakeld�

4 De Eco Max-aanduiding knippert op het display� Het 
verbindingslampje knippert langzaam groen wanneer de babyunit 
geen signalen naar de ouderunit verzendt�

5 Wanneer de ouderunit een signaal ontvangt van de babyunit omdat 
de radio-overdracht opnieuw is geactiveerd, gaat het 'link'-lampje 
(Verbinding) groen branden�
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De Eco Max-modus deactiveren
1 Druk op de MENU-knop�
2 Gebruik de knoppen + en - om ‚Eco Max‘ te kiezen en druk op OK om 

uw keuze te bevestigen�
3 Als het display ‚Turn off‘ (Uitschakelen) weergeeft, drukt u op OK om 

te bevestigen�

Voedingstimer
U kunt de voedingstimer instellen om u te waarschuwen dat het tijd is om 
uw baby te voeden� De timer kan worden ingesteld op een tijdsduur van 
1 minuut tot 23 uur en 59 minuten�
1 Kies in het menu de optie 'Feed Timer' (Voedingstimer) om het 

submenu van de voedingstimer te openen� Druk op OK om uw keuze 
te bevestigen�

2 Kies in het submenu van de voedingstimer de optie 'Set Timer' (Timer 
instellen)� Druk op OK om de timer in te stellen�

3 Stel het uur en de minuten in en druk op OK om uw keuze te 
bevestigen�

4 Kies in het submenu van de voedingstimer de optie 'xx:xx Start' (xx:xx 
starten) om de voedingstimer te starten� Druk op OK om uw keuze te 
bevestigen� Het timersymbool verschijnt op het display en de timer 
begint af te tellen�

5 Wanneer de timer 00:00 heeft bereikt, gaat de 
voedingstimerwaarschuwing af, begint het timersymbool op het 
display te knipperen en rolt het bericht 'TIMER END' (Einde timer) over 
het display�

6 Als u de timer wilt stoppen, kiest u in het submenu van de 
voedingstimer de optie 'Stop & Reset' (Stoppen en opnieuw instellen) 
en drukt u op OK om te bevestigen�
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De herhaaloptie voor de voedingstimer instellen
1 Als u de voedingstimer steeds na dezelfde ingestelde periode wilt 

laten afgaan, kiest u, nadat u de timer hebt ingesteld, de optie ‚Timer 
repeat‘ (Timer herhalen) in het submenu voor de voedingstimer� Druk 
op OK om uw keuze te bevestigen�

2 Kies ‚Repeat ON‘ (Herhalen aan) of ‚Repeat OFF‘ (Herhalen uit) en 
druk op OK om uw keuze te bevestigen� Het timerherhaalsymbool 
verschijnt op het display�

3 Als ‚Repeat ON‘ (Herhalen aan) is ingesteld, begint de voedingstimer 
opnieuw af te tellen nadat u het alarm hebt gestopt�

Een voedingstimeralarm instellen
1 Als u een alarm wilt instellen, kiest u in het submenu voor de 

voedingstimer de optie ‚Timer Alert‘ (Timeralarm)� Druk op OK om uw 
keuze te bevestigen�

2 Kies een van de alarmopties� U kunt kiezen uit alleen geluid, geluid en 
trillen, en alleen trillen�

3 Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen� Na 
2 minuten wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.

4 Als u de timer wilt stoppen, kiest u in het submenu van de 
voedingstimer de optie ‚Stop & Reset‘ (Stoppen en opnieuw instellen) 
en drukt u op OK om te bevestigen�

Kamertemperatuur
Een baby slaapt comfortabel bij een temperatuur tussen 16 °C en 20 °C. U 
kunt een minimumtemperatuurbereik, een maximumtemperatuurbereik 
en een alarm instellen�
1 Kies in het menu de optie 'Temperature' (Temperatuur) om het 

temperatuursubmenu te openen� Druk op OK om uw keuze te 
bevestigen�

2 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Temp Range' 
(Temperatuurbereik) en druk op OK om uw keuze te bevestigen�

3 Gebruik de knoppen + en - om het minimumtemperatuurbereik in te 
stellen van 10 °C tot 19 °C en het maximumtemperatuurbereik van 
22 °C tot 37 °C. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

4 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Alert' (Alarm)� Druk op OK 
om uw keuze te bevestigen�

5 Kies een van de alarmopties� U kunt kiezen uit alleen geluid, geluid 
en trillen, alleen trillen en alleen display� Druk op OK om uw keuze te 
bevestigen� Het temperatuuralarmsymbool verschijnt op het display�

6 Kies in het temperatuursubmenu de optie 'Temp Scale' 
(Temperatuurschaal)� Druk op OK om uw keuze te bevestigen�
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7 Kies 'Celsius' of 'Fahrenheit' en druk op OK om uw keuze te 
bevestigen� De temperatuur verschijnt op het display in de ingestelde 
schaal� 
Als de temperatuur zich binnen het ingestelde bereik bevindt, heeft 
het temperatuuralarmsymbool twee segmenten�
Als de temperatuur zich onder of boven het ingestelde bereik bevindt, 
heeft het temperatuuralarmsymbool op het display slechts één 
segment en knippert het� Het bericht 'TOO COLD' (Te koud) of 'TOO 
HOT' (Te warm) verschijnt op het display�

Huilalarm
U kunt een huilalarm instellen om u te waarschuwen als de baby huilt�
1 Kies met de knoppen + en - 'Cry alert' (Huilalarm) in het menu� Druk op 

OK om uw keuze te bevestigen�
2 Wanneer het display 'Vibration ON' (Trillen aan) weergeeft, drukt u op 

OK om te bevestigen� De huilalarmindicator verschijnt op het display�
Het huilalarm gaat af wanneer het geluid in de babykamer zo luid is 
dat het vierde geluidsniveaulampje gaat branden� De ouderunit trilt en 
het bericht 'Cry alert' (Huilalarm) verschijnt 4 seconden op het display� 
Het huilalarm wordt elke 8 seconden herhaald tot het geluid minder 
luid wordt of u het huilalarm deactiveert�

3 Als u het huilalarm wilt deactiveren, kiest u in het menu de optie 'Cry 
alert' (Huilalarm)� Wanneer het display 'Vibration OFF' (Trillen uit) 
weergeeft, drukt u op OK om te bevestigen�

Klok
De klok is standaard verborgen� U kunt ervoor kiezen de klok weer te 
geven� In het menu van de ouderunit kunt u de kloktijd instellen�
1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Set clock' (Klok instellen) in het 

menu� Druk op OK om uw keuze te bevestigen�
2 Kies 'Show time' (Tijd weergeven) en druk op OK om uw keuze te 

bevestigen�
3 Kies 'Set the time' (Tijd instellen) en druk op OK om uw keuze te 

bevestigen�
4 Stel het uur en de minuten in en druk op OK om uw keuze te 

bevestigen�
In het berichtveld van het display worden afwisselend de kloktijd en 
andere aanduidingen weergegeven�
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Taal
U kunt deze menuoptie gebruiken om de taalinstelling te wijzigen�
1 Kies met de knoppen + en - de optie 'Set language' (Taal instellen) in 

het menu� Druk op OK om uw keuze te bevestigen�
2 Gebruik de knoppen + en - om uw taal te kiezen en druk op OK om uw 

keuze te bevestigen�

Vergrendeling
U kunt de vergrendeling activeren om te voorkomen dat de knoppen per 
ongeluk worden ingedrukt wanneer u de ouderunit bij u draagt�
1 Druk op OK om de vergrendeling te activeren�
2 Druk binnen 2 seconden op de knop +�

Opmerking: Als u niet binnen 2 seconden op de knop + drukt, blijft de 
instructie op het display staan�

3 Nadat u op de knop + hebt gedrukt, verschijnt het bericht 'Keys locked' 
(Knoppen vergrendeld) op het display� 

4 Druk op OK om de vergrendeling te deactiveren� Druk binnen 
2 seconden nadat de instructie op het display verschijnt op de knop +.

Opmerkingen:
 - Wanneer u op een andere knop dan OK drukt terwijl de vergrendeling 

actief is, wordt het display ingeschakeld en ziet u op de tweede regel 
hoe u de vergrendeling kunt deactiveren�

 - Wanneer u op OK drukt terwijl de vergrendeling actief is, ziet u op 
de tweede regel op het display wat de tweede stap is waarmee u de 
knoppen ontgrendelt�

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt� Wij hebben getracht 
de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk kan worden gescheiden 
in twee materialen: een kartonnen doos en polyethyleen (zakken, 
beschermende schuimlaag)�

Recycling
Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen 
met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid�
Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van 
elektrische producten en batterijen�

Ondersteuning
Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u 
terecht op www�philips�com/support�
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