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Informações de segurança importantes
Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o 
aparelho e guarde-as para consulta futura�

IMPORTANTE
Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar� Não 
substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não 
deve ser utilizado como tal�
Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há 
alguém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades�

Exoneração de responsabilidade
Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebé 
acontece por sua conta e risco� A Koninklijke Philips N�V� e as suas 
empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste 
intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e, 
consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada 
com a utilização deste intercomunicador para bebé por parte do 
utilizador�

Perigo
 - Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador para bebé 

em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde 
possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o 
intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de água. 

 - Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador 
para bebé. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo 
com as instruções do fabricante�

Aviso
 - Cabo comprido� Perigo de estrangulamento! 
 - Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à 

voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho�
 - Utilize apenas o adaptador fornecido�

 - Modelo: S005Bxy0600050 
 - Classificação: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  

Saída: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV (ficha para a UE) ou xy=NB (ficha para o Reino Unido) 
 - Eficiência média no estado ativo: 74,38% 
 - Consumo de energia sem carga (W): 0,1 W NÍVEL VI

 - Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, 
pois pode causar uma situação de perigo� 

 - Se o adaptador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de 
origem a fim de evitar situações de perigo. 
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 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso 
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas 
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os 
perigos envolvidos� As crianças não podem brincar com o aparelho� A 
limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por 
crianças sem supervisão� 

 - Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum 
modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho. 

 - Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de 
forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o 
intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não 
deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do 
armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde pode causar 
tropeções� 

 - Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções 
em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos. 

 - Para evitar choques elétricos, não abra o compartimento da unidade 
do bebé nem da unidade dos pais� Instruções de segurança relativas 
às pilhas 

 - Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia 
cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as 
respetivas baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura. 
A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves� Os 
acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos� 

 - Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 
40 °C. 

 - Certifique-se de que utiliza as seguintes pilhas:
 - Unidade do bebé: pilhas alcalinas R6 AA de 1,5 V não recarregáveis 

ou pilhas recarregáveis HR6 AA de 1,2 V carregadas. Carregue as 
pilhas recarregáveis num carregador independente. 

 - Unidade dos pais: Philips 130 AAHC de 1,2 V, 1300 mAh (SCD710/
SCD711/ SCD713); GP 180AAHC de 1,2 V, 1800 mAh (SCD715). 

 - Utilize apenas a pilha recarregável fornecida com a unidade dos 
pais� 

 - Não recarregue pilhas não recarregáveis na unidade dos pais.
 - Mantenha o produto e as pilhas afastados de qualquer chama e não 

os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas. 
 - Mantenha sempre as pilhas tipo botão fora do alcance das crianças� A 

ingestão destas pilhas pode resultar em lesões graves ou morte� 
 - Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor 

desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito 
superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a 
Philips� 

 - Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões 
de indução� 
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 - Não abra, nem modifique, fure, danifique ou desmonte o produto ou 
as pilhas, para evitar que aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou 
perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a 
carga das baterias� 

 - Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com 
a pele e os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e 
procure assistência médica. 

 - Quando manusear as pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o 
produto e as pilhas estão secos� 

 - Coloque as pilhas com os polos + e - na direção indicada no 
compartimento ou no suporte das pilhas� 

 - Não misture diferentes marcas e tipos de pilhas, não misture pilhas 
novas e usadas, e não utilize pilhas com diferentes códigos de data� 

 - Retire as pilhas se não pretende utilizar o produto durante um período 
de tempo considerável. 

 - Para evitar um curto-circuito acidental das pilhas após a remoção, não 
deixe que os respetivos terminais entrem em contacto com objetos 
de metal (por exemplo, moedas, ganchos para cabelo ou anéis)� Não 
embrulhe as pilhas em folha de alumínio. Coloque fita adesiva nos 
terminais das pilhas ou coloque as pilhas num saco de plástico antes 
de as eliminar� 

 - Não deixe pilhas descartáveis gastas dentro do produto. 
 - As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos 

de carregamento� A vida útil das baterias e o número de ciclos de 
carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as 
características do material. 

 - Substitua a pilha recarregável quando a respetiva capacidade diminuir 
consideravelmente�

Atenção
 - Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, 

condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo 
amplificadores) que emitam calor. 

 - Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os 
transformadores, as fichas e o cabo de alimentação. 

 - Todas as marcas necessárias na unidade do bebé, na unidade dos pais 
e no transformador estão localizadas na parte inferior da unidade do 
bebé, na unidade dos pais e no transformador�

Declaração de Conformidade (DoC)
A Philips Electronics Hong Kong Limited declara, por este meio, que este 
produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes 
da diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de 
conformidade (DC) CE online em www�philips�com/support�

Conformidade com as normas EMF (campos eletromagnéticos)
Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos 
à exposição a campos eletromagnéticos.
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Introdução 
Vá a www�philips�com/welcome para registar o seu produto e ler o 
manual do utilizador detalhado�

Visor da unidade dos pais (fig. 1)
1 Indicador da intensidade do sinal
2 Indicador Eco Max
3 Símbolo do corte de som
4 Indicador do estado da bateria
5 Indicador da sensibilidade do microfone
6 Símbolo de canção de embalar
7 Símbolo de luz de presença
8 Símbolo do temporizador
9 Símbolo da temperatura
10 Seta de navegação
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Preparar para a utilização
IMPORTANTE: Leia cuidadosamente as informações de segurança 
importantes antes de utilizar o intercomunicador para bebé e 
guarde-as para referência futura.

Unidade do bebé
Aconselhamos a utilização da unidade do bebé ligada à corrente elétrica. 
Para garantir alimentação de reserva automática em caso de falhas de 
energia, pode inserir quatro pilhas alcalinas AA de 1,5 V (não incluídas).
Carregue as pilhas recarregáveis num carregador independente. A 
unidade para bebé não tem uma função de carregamento e as pilhas 
recarregáveis descarregam lentamente quando não são utilizadas.

Unidade dos pais
A unidade dos pais é alimentada por duas pilhas recarregáveis fornecidas 
com o intercomunicador para bebé� Carregue a unidade dos pais antes de 
a utilizar pela primeira vez e quando as pilhas tiverem pouca carga.
Tenha em atenção que, para os modelos SCD710/SCD711/SCD713, 
tem de carregar a unidade dos pais durante 10 horas para ter uma 
autonomia sem fios de 18 horas. (Para o modelo SCD715: o tempo de 
carregamento é 14 horas e o tempo de funcionamento é 25 horas.)
Nota: Quando começar a utilizar o intercomunicador para bebé, são 
necessários quatro ciclos de carga e descarga até as pilhas recarregáveis 
alcançarem a capacidade total�

Utilizar o intercomunicador para bebé
Colocação do intercomunicador para bebé

Mantenha o intercomunicador para 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.

 - Para evitar um som agudo de uma ou ambas as unidades, assegure-se 
de que a unidade dos pais está, no mínimo, a 1 metro de distância da 
unidade do bebé�
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Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé
1 Mantenha o botão  premido na unidade do bebé durante 

2 segundos, até a luz de alimentação acender.
2 Mantenha o botão  premido na unidade dos pais durante 

2 segundos, até o visor se iluminar. A luz „link“ (ligação) na unidade 
dos pais fica intermitente a vermelho e a mensagem „LINKING“ (A 
ligar) é apresentada no visor�
Quando a unidade dos pais e a unidade do bebé estão ligadas, a luz 
„link“ (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde� O indicador 
da intensidade do sinal e a mensagem „LINKED“ (Ligado) são 
apresentados no visor�
Se não for estabelecida uma ligação, é apresentada a mensagem „NOT 
LINKED“ (Sem ligação) e a unidade dos pais começa a emitir 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, mas mantenha uma distância mínima de 1 metro.
 - Se a unidade do bebé ou dos pais estiver demasiado próxima, a menos 

de 2 m de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone sem fios), 
desligue esse aparelho ou afaste a unidade do mesmo�

 - Se a unidade do bebé estiver desligada, ligue-a�

Alcance de funcionamento
 - O alcance de funcionamento é 330 metros no exterior e até 50 metros 

no interior�
 - O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia 

consoante a área circundante e fatores que provoquem interferência. 
Materiais molhados e húmidos causam tanta interferência que a 
perda de alcance pode atingir os 100%. Consulte na tabela abaixo a 
interferência provocada por materiais secos.

Materiais secos Espessura do material Perda de alcance

Madeira, estuque, cartão, vidro 
(sem metal, fios ou chumbo)

< 30 cm 0-10%

Tijolo, contraplacado < 30 cm 5-35%

Betão reforçado < 30 cm 30-100%

Grelhas ou barras de metal < 1 cm 90-100%

Folhas de metal ou de alumínio < 1 cm 100%
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Funções e informações da unidade do bebé
Luz de presença

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

presença�

Função de canções de embalar
1 Prima o botão  na unidade do bebé para reproduzir a última canção 

de embalar selecionada� A canção de embalar seleccionada é repetida 
durante 15 minutos�

2 Prima o botão  para selecionar outra canção de embalar na lista�

3 Para ajustar o nível de som da canção de embalar, prima os botões de 
volume + ou – na unidade do bebé.

Nota: O volume do altifalante da unidade do bebé apenas pode 
ser definido durante a reprodução de uma canção de embalar. Se 
aumentar o volume para a canção de embalar, o som também será 
mais alto quando utilizar a função de conversação na unidade dos 
pais�

4 Para parar a reprodução de canções de embalar, prima o botão  na 
unidade do bebé�
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Enviar aviso sonoro para a unidade dos pais
Se não souber onde deixou a unidade dos pais, pode utilizar o botão FIND 
(Encontrar) na unidade do bebé para localizar a unidade dos pais� Esta 
função só funciona quando a unidade dos pais está ligada e dentro do 
alcance�
1 Prima o botão FIND (Encontrar) na unidade do bebé. A unidade dos 

pais emite um sinal de alerta�
2 Para interromper o sinal de alerta, prima novamente o botão FIND 

(Encontrar) na unidade do bebé ou prima qualquer botão na unidade 
dos pais� O sinal sonoro de alerta para automaticamente depois de 
2 minutos.

Luz de estado das pilhas
1 A luz de estado das pilhas mantém-se acesa a verde quando a unidade 

do bebé está a ser alimentada pelas pilhas e estas têm energia 
suficiente.

2 A luz de estado das pilhas pisca rapidamente a vermelho quando as 
pilhas têm pouca carga e a unidade do bebé está a funcionar com 
energia das pilhas. Substitua as pilhas quando estas tiverem pouca 
carga�

Funções e informações da unidade dos pais
Volume

O volume pode ser definido se o menu não estiver ativo. Existem sete 
níveis de volume e uma regulação de volume desligado.

Definir o nível de volume
1 Prima o botão + ou o botão - uma vez.

O nível de volume atual é apresentado no visor.
2 Prima o botão + para aumentar o volume ou prima o botão - para 

diminuir o volume�
Se não premir nenhum botão durante mais de 2 segundos, a indicação 
do nível de volume desaparece do visor e a regulação de volume é 
guardada�
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Volume desligado
Sob a definição do nível de volume mais baixo, há uma regulação de 
„‘volume off“ (volume desligado).
1 Prima o botão + ou o botão - uma vez.

O nível de volume atual é apresentado no visor.
2 Mantenha o botão - premido durante mais de 2 segundos para 

desligar o volume�
A mensagem „MUTE“ (Som cortado) e o símbolo de corte do som são 
apresentados no visor. As luzes do nível de som são a única indicação 
de que o bebé produz sons.

Função „Talk“ (Conversar)
1 Se quiser reconfortar o seu bebé, prima TALK (Conversar) na unidade 

dos pais e fale claramente para o microfone na parte frontal, a uma 
distância de 15-30 cm.
A luz „link“ (ligação) fica intermitente a verde e „TALK“ (Conversar) é 
apresentado no visor�

Nota: Se aumentar o volume da canção de embalar na unidade do 
bebé, o som também será mais alto quando utilizar a função de 
conversação na unidade dos pais�

2 Solte o botão TALK (Conversar) quando terminar de falar.

Indicações de estado da bateria
Bateria fraca
Quando as pilhas recarregáveis estão fracas, é apresentado o texto 
„BATTERY LOW“ (Pilhas fracas) no visor, o indicador de estado está 
vazio e pisca, e a unidade dos pais emite sinais sonoros� O tempo de 
funcionamento restante é de 30 minutos, no mínimo.
Pilha vazia
1 Se as pilhas recarregáveis estiverem quase vazias, a luz do estado das 

pilhas pisca rapidamente a vermelho�
2 Se não ligar a unidade dos pais à alimentação, esta desliga-se.
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Menu da unidade dos pais
Navegar no menu

Nota: Algumas funções do menu funcionam apenas quando há uma 
ligação estabelecida entre a unidade do bebé e a unidade dos pais�

1 Prima o botão MENU para abrir o menu e visualizar a primeira opção 
do menu�

2 Utilize o botão + para ir para a opção seguinte ou o botão - para ir 
para a opção anterior. A seta no visor indica em que direção se pode 
deslocar�

3 Prima OK para confirmar a sua seleção.

Nota: Prima o botão MENU se pretender sair do menu sem efetuar 
alterações. Se não ocorrer qualquer seleção no menu durante mais de 
20 segundos, o menu fecha-se automaticamente.
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Sensibilidade
Esta opção no menu da unidade dos pais permite-lhe definir a 
sensibilidade do microfone na unidade do bebé� 
A sensibilidade do microfone determina o nível de ruído que é captado 
pela unidade do bebé, por exemplo, quer ouvir o seu bebé quando ele 
chorar, mas ouvi-lo a palrar poderá não ser tão importante.
1 Seleccione „Sensitivity“ (Sensibilidade) no menu com os botões + e -. 

Prima OK para confirmar.
2 Utilize os botões + e - para aumentar ou diminuir a sensibilidade do 

microfone. O número de segmentos preenchidos indica o nível de 
sensibilidade selecionado. Prima OK para confirmar a definição.

Níveis e indicações da sensibilidade
Ícone Sensibilidade Descrição

mais elevada Ouvir todos os ruídos do seu bebé. O 
altifalante da unidade dos pais está 
continuamente ligado�

alta Ouvir todos os sons, desde um palrar 
baixinho a sons mais altos� Se o seu bebé 
não fizer qualquer som, o altifalante da 
unidade dos pais permanece desligado�

média Ouvir sons desde choros baixinhos a sons 
mais altos. Se o seu bebé fizer barulhos 
mais baixos, o altifalante da unidade dos 
pais não se liga�

baixa O altifalante da unidade dos pais só se liga 
se o bebé produzir um som elevado, por 
exemplo porque está a chorar.
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Modo Eco Max
O modo Eco inteligente é uma funcionalidade padrão neste 
intercomunicador para bebé. Reduz automaticamente o sinal DECT da 
unidade do bebé para poupar energia� Para poupar ainda mais energia, 
ative o modo Eco Max. Neste modo, o sinal DECT da unidade do bebé 
permanece desligado, desde que o bebé não faça barulho.
Atenção: No modo Eco Max, a unidade dos pais recebe as 
informações da unidade do bebé com um atraso. Quando o seu 
bebé faz um barulho, a unidade do bebé primeiro tem de reativar a 
transmissão de rádio, antes de poder enviar a informação à unidade 
dos pais.

Tenha em atenção o seguinte:
 - No modo Eco Max, não recebe informações quando a unidade dos 

pais estiver fora do alcance da unidade do bebé. Pode verificar a 
ligação premindo qualquer botão na unidade dos pais.

 - Não pode ativar o modo Eco Max se a sensibilidade do microfone 
estiver definida para o nível mais elevado.

Ativar o modo Eco Max
1 Selecione „Eco Max“ no menu com os botões + e -. Prima OK para 

confirmar.
2 Quando o visor apresenta „Turn on“ (Ligar), prima OK para ativar o 

modo Eco Max�
3 A mensagem de aviso „No alert if out of range, OK?‘‘ (Sem alerta de 

fora de alcance, ok?) é apresentada no visor. Prima OK para confirmar.
Nota: A mensagem de aviso é apresentada no visor duas vezes� Se 
não premir OK, a unidade dos pais sai do menu e o modo Eco Max 
permanece desligado�

4 A indicação Eco Max pisca no visor� A luz „link“ (ligação) pisca 
lentamente a verde quando a unidade do bebé não transmite 
quaisquer sinais para a unidade dos pais.

5 Quando a unidade dos pais recebe um sinal da unidade do bebé 
porque a transmissão de rádio foi reativada, a luz „link“ (ligação) 
mantém-se continuamente acesa a verde�

Desactivar o modo Eco Max
1 Prima o botão MENU�
2 Utilize os botões + e - para selecionar „Eco Max“ e prima OK para 

confirmar.
3 Quando o visor apresenta „Turn Off“ (Desligar), prima OK para 

confirmar.
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Luz de presença
1 Para ligar a luz de presença na unidade do bebé, seleccione 

„Nightlight“ (Luz de presença) no menu com os botões + e -. Prima OK 
para confirmar.

2 Prima OK para seleccionar „Turn On“ (Ligar). O símbolo da luz de 
presença  é apresentado no visor�

3 Se a luz de presença estiver ligada e pretender desligá-la, selecione 
„Nightlight“ (Luz de presença) no menu e prima OK para selecionar 
„Turn Off“ (Desligar). O símbolo de luz de presença  desaparece do 
visor�

Canção de embalar
1 Para reproduzir uma ou várias canções de embalar na unidade do 

bebé, selecione „Lullaby“ (Canção de embalar) no menu, utilizando os 
botões + e -. Prima OK para confirmar.

2 Prima OK novamente para reproduzir a primeira canção de embalar� 
Utilize os botões + e - para seleccionar uma das canções de embalar ou 
„Play all“ (Reproduzir tudo)�
O visor apresenta o símbolo da canção de embalar e o número da 
canção de embalar que está a ser reproduzida. A canção de embalar 
selecionada é repetida continuamente durante 15 minutos, a menos 
que selecione „Stop“ (Parar) no menu.
Se selecionar „Play all“ (Reproduzir tudo), todas as canções de embalar 
pré-memorizadas são reproduzidas durante 15 minutos� O visor 
apresenta o número da canção de embalar que está a ser reproduzida.

3 Para parar a reprodução, seleccione „Stop“ (Parar) no menu e prima 
OK para confirmar.

Temporizador da alimentação
Pode definir o temporizador da alimentação para o alertar quanto estiver 
na hora de alimentar o seu bebé. O temporizador pode ser definido desde 
1 minuto a 23 horas e 59 minutos�
1 Para abrir o submenu do temporizador da alimentação, selecione 

„Feed Timer“ (Temporizador da alimentação) no menu� Prima OK para 
confirmar.

2 Selecione „Set Timer“ (Definir temporizador) no submenu do 
temporizador da alimentação. Prima OK para começar a definição do 
temporizador�

3 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar.
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4 Para iniciar o temporizador da alimentação, selecione „xx:xx Start“ 
(Iniciar xx:xx) no submenu do temporizador da alimentação� Prima OK 
para confirmar. O símbolo do temporizador é apresentado no visor e o 
temporizador inicia a contagem decrescente�

5 Quando o temporizador alcançar 00:00, o alerta do temporizador da 
alimentação é ativado, o símbolo do temporizador pisca no visor e a 
mensagem „TIMER END“ (Final da temporização) é apresentada no 
visor�

6 Para parar o temporizador, selecione „Stop & Reset“ (Parar e repor) no 
submenu do temporizador da alimentação e prima OK para confirmar.

Definir a repetição do temporizador da alimentação
1 Para o temporizador da alimentação voltar a ser ativado depois 

do mesmo período de tempo já definido, selecione „Timer repeat“ 
(Repetir temporizador) no submenu do temporizador da alimentação, 
depois de definir o temporizador. Prima OK para confirmar.

2 Selecione „Repeat ON“ (Repetição ligada) ou „Repeat OFF“ (Repetição 
desligada) e prima OK para confirmar. O símbolo de repetição do 
temporizador é apresentado no visor�

3 Se „Repeat ON“ (Repetição ligada) estiver definido, o temporizador da 
alimentação reinicia a contagem decrescente depois de parar o alerta�

Temperatura ambiente
Um bebé dorme confortavelmente a uma temperatura entre o 16 °C 
e os 20 °C. Pode definir um valor mínimo e máximo para os limites de 
temperatura. Também pode definir um alerta de temperatura.
1 Para abrir o submenu da temperatura, selecione „Temperature“ 

(Temperatura) no menu. Prima OK para confirmar.
2 Selecione „Temp Range“ (Limites da temperatura) no submenu da 

temperatura e prima OK para confirmar.
3 Utilize os botões + e - para definir o limite mínimo da temperatura 

entre 10 °C e 19 °C e o limite máximo da temperatura entre 22 °C e 
37 °C. Prima OK para confirmar.

4 Selecione „Alert“ (Alerta) no submenu da temperatura� Prima OK para 
confirmar.

5 Selecione „Alert ON“ (Alerta ligado) ou „Alert OFF“ (Alerta desligado)� 
Prima OK para confirmar.

6 Selecione „Temp Scale“ (Escala de temperatura) no submenu da 
temperatura. Prima OK para confirmar.
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7 Selecione „Celsius“ ou „Fahrenheit“ e prima OK para confirmar. A 
temperatura na escala definida é apresentada no visor. 
Se a temperatura estiver fora do limite definido, o símbolo de alerta 
da temperatura no visor fica intermitente e a mensagem „TOO COLD“ 
(Demasiado fio) ou „TOO HOT“ (Demasiado quente) é apresentada 
no visor. Se definir o alerta para „ON“ (Ligado), a unidade dos pais 
também emite sinais sonoros�

Relógio
O relógio está oculto por predefinição. Pode selecionar a apresentação do 
relógio e definir a hora no menu da unidade dos pais.
1 Selecione „Clock“ (Relógio) no menu com os botões + e -. Prima OK 

para confirmar.
2 Selecione „Show Time“ (Mostrar as horas) e prima OK para confirmar.
3 Seleccione „Set Time“ (Acertar a hora) e prima OK para confirmar.
4 Defina a hora e os minutos e prima OK para confirmar.

As horas são apresentadas alternadamente com outras indicações no 
campo de mensagem do visor�

Idioma
Pode utilizar esta opção do menu para mudar a definição do idioma.
1 Selecione „Language“ (Idioma) no menu com os botões + e -. Prima 

OK para confirmar.
2 Utilize os botões + e - para seleccionar o seu idioma e prima OK para 

confirmar.

Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Tentámos fabricar uma 
embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno (sacos, 
película de espuma protetora).

Reciclagem
Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser 
eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e 
pilhas�

Suporte
Para obter assistência para qualquer produto, incluindo perguntas 
frequentes, visite www�philips�com/support�
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