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Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet 
tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug�

VIGTIGT!
Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel� 
Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn 
og -overvågning og må ikke bruges sådan.
Efterlad aldrig din baby alene hjemme� Sørg altid for, at der er nogen, der 
kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov�

Ansvarsfraskrivelse
Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar� Koninklijke 
Philips N�V� og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af denne 
babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i 
forbindelse med din brug af denne babyalarm�

Fare
 - Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller 

andre væsker� Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske 
kan dryppe eller sprøjte på det� Babyalarmen må ikke bruges i fugtige 
omgivelser eller tæt ved vand� 

 - Placer aldrig en genstand oven på babyalarmen, og dæk den ikke 
til� Ventilationsåbninger må ikke blokeres� Installer apparatet i 
overensstemmelse med producentens instruktioner�

Advarsel
 - Langt kabel� Kvælningsfare! 
 - Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den 

lokale netspænding, før du tilslutter apparatet�
 - Brug kun den medfølgende adapter�

 - Model: S005Bxy0600050 
 - Klassificering: Input 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A  

Output: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV (EU-stik) eller xy=NB (UK-stik) 
 - Gennemsnitlig aktiv effekt: 74,38 % 
 - Effektforbrug under standby (W): 0,1 W NIVEAU VI

 - Ingen dele af adapteren eller ledningen må ændres eller klippes af, da 
dette vil føre til farlige situationer� 

 - Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original 
adapter af samme type for at undgå en farlig situation� 

 - Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med 
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende 
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet 
og forstår de medfølgende risici� Lad ikke børn lege med apparatet� 
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn� 

 - Sørg for, at lysnetledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved 
stikkene samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet� 
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 - Sørg for at placere babyalarmen, så den tilsluttede ledning ikke 
spærrer en døråbning eller på anden måde er i vejen. Hvis du placerer 
babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen 
hænge ud over kanten af bordet eller skabet� Sørg for, at ledningen 
ikke ligger på gulvet, hvor den udgør en snublefare� 

 - Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns 
rækkevidde� Det er ikke legetøj� 

 - Babyalarmens kabinet må ikke åbnes, da det kan forårsage elektrisk 
stød� Sikkerhedsinstruktioner for batterier 

 - Brug kun produktet til det tilsigtede formål� Læs disse oplysninger 
omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages 
i brug, og gem dem til senere brug� Forkert brug kan medføre fare 
eller alvorlig personskade� Det medfølgende tilbehør kan variere for 
forskellige produkter� 

 - Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 
0 °C og 40 °C. 

 - Sørg for at bruge de følgende batterier:
 - Babyenhed: 1,5 V R6 AA alkaline ikke-genopladelige batterier 

eller opladet 1,2 V AA HR6 genopladelige batterier. Genoplad de 
genopladelige batterier i en separat batterioplader� 

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

 - Brug kun det genopladelige batteri, der følger med 
forældreenheden� 

 - Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades i forældreenheden�
 - Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for 

direkte sollys eller høje temperaturer� 
 - Opbevar altid knapcellebatterierne utilgængeligt for børn. Hvis disse 

batterier sluges kan det medføre alvorlig personskade eller død� 
 - Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller 

opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge 
og oplade produktet og kontakte Philips� 

 - Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller 
placere dem på induktionskogeplader� 

 - For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer 
eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, 
beskadige eller skille produktet eller batteriet ad� Du må ikke 
kortslutte, overoplade eller vende polerne på batterier� 

 - Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med 
hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand 
og søge læge� 

 - Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, 
produktet og batterierne er tørre� 

 - Indsæt batterierne, så batteripolerne + og - peger i den retning, der er 
indikeret i batterirummet eller -holderen� 

 - Undlad at blande forskellige mærker og batterityper, undlad at 
blande nye og brugte batterier, og brug ikke batterier med forskellige 
datokoder� 
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 - Tag batterierne ud af produktet, hvis du ikke skal bruge det i længere 
tid� 

 - For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter 
fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med 
metalgenstande (f�eks� mønter, hårnåle, ringe)� Pak ikke batterierne 
ind i aluminiumsfolie� Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne 
i en plastikpose, før du kasserer dem� 

 - Lad aldrig tomme engangsbatterier sidde inden i produktet� 
 - Genopladelige batterier kan oplades et begrænset antal gange� 

Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug 
og indstillinger� 

 - Udskift det genopladelige batteri, når batterikapaciteten forringes 
betydeligt�

Forsigtig
 - Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder, som f�eks� 

radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl� 
forstærkere), der producerer varme� 

 - Husk, at hænder og apparat skal være helt tørre, når du håndterer 
adaptere, stik og netledning� 

 - Alle de nødvendige afmærkninger på babyenheden, forældreenheden 
og strømadapteren er nederst på babyenheden, forældreenheden og 
strømadapteren�

Overensstemmelseserklæring
Philips Electronics Hong Kong Limited erklærer hermed, at dette produkt 
overholder alle væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i 
direktivet 2014/53/EF. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen 
(DoC) findes online på www�philips�com/support�

Overholdelse af EMF
Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler 
angående eksponering for elektromagnetiske felter�
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Introduktion 
Besøg www�philips�com/welcome for at registrere dit produkt og læse 
den detaljerede brugervejledning�

Forældreenhedens display (Fig. 1)
1 Signalstyrkeindikator
2 Eco Max-indikator
3 Symbol for natdæmpningstilstand
4 Indikator for grådalarm
5 Lydløs-symbol
6 Batteristatusindikator
7 Navigationspil
8 Temperatursymbol
9 Indikator for mikrofonens følsomhed
10 Natlampesymbol
11 Vuggevisesymbol
12 Projektorsymbol
13 Symbol for timer eller gentaget timer
14 Skærmbillede for beroligende menu
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Klargøring
Vigtigt: Læs de vigtige sikkerhedsinstruktioner grundigt, før du tager 
babyalarmen i brug, og gem dem til senere brug.

Babyenhed
Vi anbefaler, at har babyalarmen sluttet til lysnettet, når den er i brug� For 
at sikre automatisk strømbackup i tilfælde af strømsvigt kan du isætte fire 
1,5 V AA alkaline-batterier (medfølger ikke)�
Genoplad de genopladelige batterier i en separat batterioplader� 
Babyenheden ikke har nogen ladefunktion, og genopladelige batterier 
aflades langsomt, når de ikke benyttes.

Forældreenhed
Forældreenheden benytter to genopladelige batterier, der leveres 
sammen med babyalarmen� Oplad forældreenheden, før du tager den i 
brug første gang, og når batterierne er ved at løbe tør�
Bemærk, at for SCD730/SCD731/SCD733 skal du oplade 
forældreenheden i 10 timer for at få en ledningsfri brugstid på 
18 timer. (For SCD734 og SCD735: Opladningstiden er 14 timer, og 
brugstiden er 25 timer.
Bemærk: Når du begynder at anvende babyalarmen, tager det fire ganges 
opladning og afladning, før de genopladelige batterier når først op på 
deres fulde kapacitet�

Brug af babyalarmen
Placering af babyalarmen

Babyenheden placeres uden for barnets rækkevidde. Anbring 
ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.

 - Da ledningen til babyenheden udgør en potentiel risiko for kvælning, 
skal du sørge for, at babyenheden og dens ledning er mindst 1 meter 
væk fra barnet�

 - For at undgå en skinger lyd fra én eller begge enheder skal du sørge 
for, at forældreenheden er mindst 1 meter væk fra babyenheden�
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Oprettelse af forbindelse mellem forældre- og babyenhed
1 Hold knappen  på babyenheden nede i 2 sekunder, indtil 

strømindikatoren tændes�
2 Tryk på -knappen på forældreenheden, og hold den nede i 

2 sekunder, indtil displayet lyser� Forbindelsesindikatoren på 
forældreenheden blinker rødt, og meddelelsen "I AM LINKING" (Jeg 
opretter forbindelse) vises på displayet�
Når forældreenheden og babyenheden har forbindelse med hinanden, 
lyser "link"-indikatoren konstant grønt� Signalstyrkeindikatoren og 
meddelelsen "LINKED" (Forbindelse oprettet) vises på displayet�
Hvis der ikke er oprettet forbindelse, vises meddelelsen "NOT LINKED" 
(Ingen forbindelse) på displayet, og forældreenheden starter, og 
forældreenheden begynder at bippe�

Hvad gør man, hvis der ikke oprettes forbindelse
 - Hvis forældreenheden er uden for rækkevidde, skal du placere den 

tættere på babyenheden, men ikke tættere end 1 meter�
 - Hvis babyenheden eller forældreenheden er under 2 meter fra et 

andet DECT-apparat (f.eks. en trådløs telefon), skal du slukke for dette 
eller flytte enheden væk fra apparatet.

 - Hvis babyenheden er slukket, skal du tænde den.

Senderækkevidde
 - Senderækkevidden er 330 meter udendørs og op til 50 meter 

indendørs�
 - Babyalarmens rækkevidde afhænger af omgivelserne og andre 

faktorer, der kan forårsage interferens� Våde og fugtige materialer 
kan give op til 100 % tab i rækkevidden på grund af interferens. 
Interferens forårsaget af tørre materialer fremgår af tabellen nedenfor�

Tørre materialer Materialets tykkelse Tab af rækkevidde

Træ, gips, pap, glas (uden 
metal, ledninger eller bly)

< 30 cm 0-10%

Mursten, krydsfiner < 30 cm 5-35%

Armeret beton < 30 cm 30-100%

Metalgitter eller -stænger < 1 cm 90-100%

Metal- eller 
aluminiumsplader

< 1 cm 100%
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Funktioner og feedback på babyenheden
Natlampe

Natlampen giver et blødt skær, der beroliger din baby�
1 Tryk på knappen  på babyenheden for at tænde eller slukke 

natlampen�

Vuggevisefunktion
1 Tryk på knappen  på babyenheden for at afspille den sidst valgte 

vuggevise� Den valgte vuggevise gentages i det angivne tidsrum�

2 Tryk på knappen  for at vælge en anden vuggevise på listen�

3 Hvis du vil justere lydniveauet for vuggevisen, skal du trykke på 
lydstyrketasten + eller – på babyenheden�

Bemærk: Lydstyrken for babyenheden kan kun indstilles, når der 
afspilles en vuggevise. Hvis du har indstillet lydstyrken for vuggevisen 
højere, vil lyden også være højere, når du bruger talefunktionen på 
forældreenheden�

4 For at stoppe afspilningen af vuggevisen skal du trykke på knappen  
på babyenheden�
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Projektor
Du kan berolige din baby med farvede lysmønstre på loftet ved at tænde 
for projektoren�
1 Tænd projektoren ved at trykke på on/off-knappen. Projektorsymbolet 

vises på forældreenhedens display�

2 Der er seks forskellige mønstre� Det mønster tones op på fuld 
intensitet på 2 sekunder� Det vises i 8 sekunder og tones derefter ud 
på 2 sekunder, mens det næste mønster tones op. Hvert mønster 
projiceres i 10 sekunder� Mønstrene gentages i det indstillede tidsrum�

3 Sluk for projektoren ved at trykke på projektorens on/off-knap igen.

Søgning efter forældreenheden
Hvis forældreenheden er blevet væk, kan du søge efter den ved hjælp 
af FIND-tasten på babyenheden� Denne funktion fungerer kun, når 
forældreenheden er tændt�
1 Tryk på FIND på babyenheden� Forældreenheden afgiver en 

søgealarmtone�
2 Du kan stoppe søgealarmen ved at trykke FIND igen eller på en 

vilkårlig knap på forældreenheden� Søgealarmtonen stopper 
automatisk efter 2 minutter�

Batteristatusindikator
1 Batteristatusindikatoren lyser konstant grønt, når babyenheden kører 

på batteri, og batterierne har tilstrækkelig energi�
2 Batteristatusindikatoren blinker hurtigt rødt, når batterierne er ved at 

løbe tør, mens babyenheden kører på batterier� Udskift batterierne, 
når de er ved at løbe tør�

>
2.5m

/8.2ft
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Funktioner og feedback på forældreenheden
Beroligende menu

Forældreenheden har en separat beroligende menu med alle de 
beroligende funktioner: natlys, vuggevise og projektor� Tryk på knappen 
for beroligende funktioner for at åbne menuen med beroligende 
funktioner� Dette skærmbillede giver dig mulighed for dig at betjene 
natlys, vuggeviser og projektoren på babyenheden ved hjælp af 
fjernbetjeningen�
1 Tryk på knappen for beroligende funktioner for at åbne menuen med 

beroligende funktioner�

2 Brug knapperne + og - til at rette pilen mod en beroligende funktion�

3 Hvis du vil slå en beroligende funktion til, når den er slået fra, eller slå 
den fra, når den er slået til, skal du trykke på OK� Når funktionen er 
slået til, er der et flueben over symbolet for funktionen. Når funktionen 
er slået fra, er der et kryds over symbolet for funktionen�

4 Placer pilen over feltet med indstillinger, og tryk på OK for at åbne 
menuen med indstillinger for funktionen� Brug - og + tasterne til at 
vælge elementer i feltet med indstillinger�

5 Tryk på knappen for beroligende funktioner for at lukke den 
beroligende menu�
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Natlampe
Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at tænde eller slukke 
natlampen og indstille natlampetimeren�
1 Vælg natlampefunktionen, og åbn menuen med indstillinger for 

natlampe�

2 Du kan indstille natlampetimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller 
du kan tænde natlampen konstant� Tryk på OK for at bekræfte� 
Natlampesymbolet vises på displayet�
Hvis du indstiller natlampetimeren, slukkes natlampen automatisk. 
Hvis du tænder natlampen konstant, kan du slukke natlampen i den 
beroligende menu eller ved at trykke på knappen  på babyenheden�

Vuggevise
Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at vælge indstillinger 
for afspilning af vuggevise samt indstille vuggevisetimeren�
1 Vælg vuggevisefunktionen, og åbn menuen med indstillinger for 

vuggevise�
2 I indstillingsmenuen for vuggeviser kan du vælge en vuggevise på 

listen med vuggeviser, der er gemt i forvejen� Du kan også vælge "Play 
all" (Afspil alle) for at afspille alle de gemte vuggeviser�

3 Du kan indstille vuggevisetimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller 
du kan vælge at afspille vuggeviser kontinuerligt� Tryk på OK for at 
bekræfte timerindstillingen� Vuggevisesymbolet og den vuggevise, der 
afspilles, vises på displayet�
Hvis du indstiller timeren, slukker vuggevisefunktionen efter det 
angivne tidsrum. Hvis du vælger kontinuerlig afspilning, kan du slukke 
vuggevisefunktionen i den beroligende menu eller ved at trykke på 
knappen  på babyenheden�
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Projektor
Denne beroligende funktion giver dig mulighed for at tænde for 
projektoren på babyenheden og programmere varighed af projektionen�
1 Vælg projektorfunktionen, og åbn menuen med indstillinger for 

projektor�
2 Peg pilen mod feltet med indstillinger, og tryk på OK for at få adgang 

til projektorindstillingerne�

3 Du kan indstille projektortimeren til mellem 5 og 20 minutter, eller 
du kan tænde projektoren konstant� Tryk på OK for at bekræfte� 
Projektorsymbolet vises på displayet�
Hvis du indstiller projektortimeren, slukker projektoren automatisk. 
Hvis du tænder projektoren kontinuerligt, kan du slukke projektoren 
i den beroligende menu eller ved at trykke på projektorknappen på 
babyenheden�

Lydstyrke
Lydstyrken kan indstilles, hvis menuen ikke er aktiveret� Der er syv 
lydstyrkeniveauer og en lydløs-indstilling�

Indstilling af lydstyrken
1 Tryk én gang på + eller - knappen�

Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet�
2 Tryk på + knappen for at øge lydstyrken eller på - knappen for at 

sænke lydstyrken�
Hvis der ikke trykkes på nogen knap i mere end 2 sekunder, forsvinder 
lydstyrkeangivelsen fra displayet, og lydstyrkeindstillingen gemmes�

Lydløs
Under den laveste lydstyrkeindstilling er der en lydløs-indstilling�
1 Tryk én gang på + eller - knappen�

Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet�
2 Hold - knappen nede i mere end 2 sekunder for at slå lydstyrken fra.

Meddelelsen "MUTE" (Lydløs) og lydløs-symbolet vises på displayet� 
Kun lydniveauindikatorerne viser, at babyen siger lyde�
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Talefunktion
1 Hvis du ønsker for at trøste dit barn, skal du trykke på TALK (Tal) på 

forældreenheden og tale tydeligt ind i mikrofonen på forsiden på 15-
30 cm afstand�

Bemærk: Hvis du har indstillet lydstyrken for vuggevisen højere 
på babyenheden, vil lyden også være højere, når du bruger 
talefunktionen på forældreenheden�

2 Slip TALK, når du er færdig med at tale�

Natdæmpningstilstand
I natdæmpningstilstand reduceres lampernes og displayets lysintensitet, 
og lydstyrken for alarmlyde dæmpes�
1 Tryk på natdæmpningsknappen for at aktivere natdæmpningstilstand�
2 Tryk på natdæmpningsknappen igen for at skifte tilbage til normal 

tilstand�

Alarm for lavt batteriniveau på babyenheden 
1 Når babyenheden kører på batteristrøm, og batterierne er ved at løbe 

tør, bipper forældreenheden, og teksten "Baby unit Change batteries" 
(Udskift batterierne i babyenheden) vises på displayet�

2 Hvis du ikke udskifter batterierne i tide, mistes forbindelsen til 
babyenheden�

Batteristatusindikatorer
Lavt batteri
Når de genopladelige batterier er ved at løbe tør for strøm, vises 
"BATTERY LOW" (Lavt batteriniveau) på displayet, statusindikatoren er 
tom og blinker, og forældreenheden bipper� Enheden kan køre i mindst 
30 minutter mere�
Tomt batteri
1 Hvis de genopladelige batterier er næsten tomme, blinker 

batteristatusindikatoren rødt hurtigt�
2 Hvis du ikke tilslutter forældreenheden til lysnettet, slukkes den.
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Forældreenhedens menu
Navigering i menuen

Bemærk: Nogle menufunktioner virker kun, når babyenheden og 
forældreenheden har forbindelse med hinanden�

1 Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen og få vist den første 
menuindstilling�

2 Brug + knappen for at gå til den næste indstilling eller - knappen for at 
gå til den forrige indstilling� Pilen på displayet angiver, hvilken retning 
du kan navigere i�

3 Tryk på OK for at bekræfte valget�

Bemærk: Tryk på MENU-knappen, hvis du vil forlade menuen uden at 
foretage nogen ændringer. Hvis der ikke indtastes noget i menuen i 
mere end 20 sekunder, lukkes menuen automatisk�

Følsomhed
Denne indstilling i forældreenhedens menu giver dig mulighed for at 
indstille babyenhedens mikrofonfølsomhed� 
Mikrofonens følsomhed afgør, hvilket lydniveau babyenheden registrerer� 
Du vil f�eks� gerne kunne høre, når barnet græder, men du er mindre 
interesseret i at høre, når barnet pludrer�
1 Vælg "Sensitivity" (Følsomhed) i menuen med knapperne + og -, og 

tryk på OK for at bekræfte�
2 Brug knapperne + og - til at øge eller reducere mikrofonfølsomheden� 

Antallet af udfyldte segmenter viser det valgte følsomhedsniveau� Tryk 
på OK for at bekræfte indstillingen�
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Følsomhedsniveau og -indikationer
Ikon Følsomhed Beskrivelse

højeste Hør alle lyde fra dit barn. 
Højttaleren på forældreenheden er 
tændt konstant�

høj Hør alle lyde fra let mumlen og 
højere. Hvis dit barn ikke laver 
nogen lyde, er forældreenhedens 
højttaler slukket�

medium Hør alle lyde fra lav gråd og højere. 
Hvis dit barn siger lave lyde, tændes 
forældreenhedens højttaler ikke�

lav Højttaleren på forældreenheden 
tændes først, hvis barnet siger høje 
lyde, f�eks� fordi det græder�

Eco Max-tilstand
Smart Eco er en standardfunktion på denne babyalarm� Funktionen 
reducerer automatisk DECT-signalet fra babyenheden og sparer dermed 
strøm. Hvis du ønsker at spare endnu mere strøm, skal du aktivere Eco 
Max-tilstanden. I denne tilstand er DECT-signalet på babyenheden 
deaktiveret, så længe barnet ikke siger nogen lyd�

Forsigtig: I Eco Max-tilstand modtager forældreenheden 
feedback fra babyenheden med forsinkelse. Når babyen 
siger en lyd, skal babyenheden først genaktivere 
radiotransmission, før den kan sende feedback til 
forældreenheden.

Du skal være opmærksom på følgende:
 - I Eco Max-tilstand modtager du ikke feedback, når forældreenheden 

er uden for babyenhedens rækkevidde� Du kan kontrollere 
forbindelsen ved at trykke på en knap på forældreenheden�

 - Eco Max-tilstand kan ikke aktiveres, hvis mikrofonens følsomhed er 
indstillet til det højeste niveau�
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Aktivering af Eco Max-tilstand
1 Vælg "Eco Max" i menuen med knapperne + og -, og tryk på OK for at 

bekræfte�
2 Når displayet viser "Turn On" (Tænd), skal du trykke på OK for at 

aktivere Eco Max-tilstanden�
3 Advarselsmeddelelsen "No alert if out of range, OK?" (Ingen alarm, 

hvis uden for rækkevidde, OK?) vises på displayet� Tryk på OK for at 
bekræfte�
Bemærk: Advarselsmeddelelsen ruller hen over displayet to gange� 
Hvis du ikke trykker på OK, skifter forældreenheden væk fra menuen, 
og Eco Max-tilstand vil fortsat være deaktiveret�

4 Eco Max-indikatoren blinker på displayet� Forbindelsesindikatoren 
blinker langsomt grønt, når babyenheden ikke sender nogen signaler 
til forældreenheden�

5 Når forældreenheden modtager et signal fra babyenheden, 
fordi radiotransmissionen er blevet tilsluttet igen, lyser 
forbindelsesindikatoren konstant grønt�

Deaktivering af Eco Max-tilstand
1 Tryk på knappen MENU�
2 Brug knappen + og - for at vælge „Eco Max“, og tryk på OK for at 

bekræfte�
3 Når displayet viser „Turn Off“ (Sluk), skal du trykke på OK for at 

bekræfte�

Madningstimer
Du kan indstille madningstimeren til at give dig besked, når det er tid 
til at made barnet� Timeren kan indstilles fra 1 minut til 23 timer og 
59 minutter.
1 For at åbne madningstimerens undermenu skal du vælge "Feed Timer" 

(Madningstimer) i menuen� Tryk på OK for at bekræfte�
2 Vælg "Set Timer" (Indstil timer) i madningstimerens undermenu� Tryk 

på knappen OK for at starte indstilling af timeren�
3 Indstil timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte�
4 For at starte madningstimeren skal du vælge "xx:xx Start" i 

madningstimerens undermenu� Tryk på OK for at bekræfte� Timer-
symbolet vises på displayet, og timeren starter nedtællingen�
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5 Når timeren har nået 00:00, går alarmen for madningstimeren i gang, 
timer-symbolet begynder at blinke på displayet, og meddelelsen 
"TIMER END" (Timer slut) ruller hen over displayet�

6 For at stoppe timeren skal du vælge "Stop & Reset" (Stop og nulstil) i 
undermenuen for madningstimeren og trykke på OK for at bekræfte�

Indstilling af gentagelse af madningstimer
1 Hvis du vil have madningstimeren til at gå i gang efter det samme 

indstillede tidspunkt, skal du vælge „Timer repeat“ (Timergentagelse) i 
madningstimerens undermenu, efter at du har indstillet timeren� Tryk 
på OK for at bekræfte�

2 Vælg „Repeat ON“ (Gentag TIL) eller „Repeat OFF“ (Gentag FRA), og 
tryk på OK for at bekræfte� Symbolet for gentagelse af timeren vises på 
displayet�

3 Hvis „Repeat ON“ (Gentag TIL) er indstillet, begynder 
madningstimeren at tælle ned igen, når du stopper alarmen�

Indstilling af alarm for madningstimer
1 Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge „Timer Alert“ (Timeralarm) i 

madningstimerens undermenu� Tryk på OK for at bekræfte�
2 Vælg en af alarmindstillingerne� De tilgængelige valgmuligheder er 

kun lyd, lyd og vibration eller kun vibration�
3 Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe alarmen, ellers stopper alarmen 

automatisk efter 2 minutter�
4 For at stoppe timeren skal du vælge „Stop & Reset“ (Stop og nulstil) i 

undermenuen for madningstimeren og trykke på OK for at bekræfte�

Stuetemperatur
En baby sover behageligt ved en temperatur mellem 16 °C og 20 °C. Du 
kan indstille et minimum- og maksimumtemperaturområde og en alarm�
1 For at åbne temperatur-undermenuen skal du vælge "Temperature" 

(Temperatur) i menuen� Tryk på OK for at bekræfte�
2 Vælg "Temp Range" (Temperaturinterval) i temperatur-undermenuen, 

og tryk på OK for at bekræfte�
3 Brug knapperne + og - for at angive intervallet for 

minimumstemperaturen mellem 10°C og 19°C samt intervallet for 
den maksimale temperatur mellem 22°C og 37°C. Tryk på OK for at 
bekræfte�

4 Vælg "Alert" (Alarm) i temperatur-undermenuen� Tryk på OK for at 
bekræfte�

5 Vælg en af alarmindstillingerne� De tilgængelige valgmuligheder er 
kun lyd, lyd og vibration, kun vibration eller kun display� Tryk på OK for 
at bekræfte� Temperaturalarmsymbolet vises på displayet�
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6 Vælg "Temp Scale" (Temperaturskala) i temperatur-undermenuen� 
Tryk på OK for at bekræfte�

7 Vælg "Celsius" eller "Fahrenheit", og tryk på OK for at bekræfte. 
Temperaturen i den indstillede skala vises på displayet� 
Hvis temperaturen er inden for det angivne område, har 
temperaturalarmsymbolet to segmenter�
Hvis temperaturen er under eller over det angivne område, har 
temperaturalarmsymbolet på displayet kun ét segment og blinker� 
Meddelelsen "TOO COLD" (For koldt) eller "TOO HOT" (For varmt) vises 
på displayet�

Grådalarm
Du kan indstille en grådalarm, som gør dig opmærksom på, at barnet 
græder�
1 Vælg "Cry alert" (Grådalarm) i menuen med + og - knappen. Tryk på 

OK for at bekræfte�
2 Når displayet viser "Vibration ON", skal du trykke på OK for at 

bekræfte� Grådalarm-indikatoren vises på displayet�
Grådalarmen går i gang, når lyden i børneværelset er høj nok til at 
aktivere den fjerde lydniveauindikator� Forældreenheden vibrerer, og 
meddelelsen "Cry alert" (Grådalarm) vises på displayet i 4 sekunder. 
Grådalarmen gentages hvert 8� sekund, indtil lyden bliver mindre høj, 
eller du deaktiverer grådalarmen�

3 Hvis du vil deaktivere grådalarmen, skal du vælge "Cry alert" i menuen. 
Når displayet viser "Vibration OFF", skal du trykke på OK for at 
bekræfte�

Ur
Standardindstillingen for uret er skjult� Du kan vælge at vise uret og 
indstille uret i forældreenhedens menu�
1 Vælg "Set clock" (Indstil ur) i menuen ved hjælp af knapperne + og -� 

Tryk på OK for at bekræfte�
2 Vælg "Show Time" (Vis klokkeslæt), og tryk på OK for at bekræfte�
3 Vælg "Set the time" (Indstil tiden), og tryk på OK for at bekræfte�
4 Indstil timer og minutter, og tryk på OK for at bekræfte�

Klokkeslættet vises på skift med andre angivelser i meddelelsesfeltet 
på displayet�
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Sprog
Du kan bruge dette menupunkt til at ændre sprogindstillingen�
1 Vælg "Set language" (Indstil sprog) i menuen ved hjælp af knapperne 

+ og -� Tryk på OK for at bekræfte�
2 Brug knapperne + og - til at vælge dit sprog, og tryk på OK for at 

bekræfte�

Tastelås
Du kan aktivere tastelåsen for at undgå, at der trykkes på knapperne ved 
et uheld, når du bærer rundt på forældreenheden�
1 Tryk på OK for at aktivere tastelåsen�
2 Tryk på knappen + inden for 2 sekunder�

Bemærk: Hvis du ikke trykker på knappen + for inden for 2 sekunder, 
forbliver vejledningen på displayet�

3 Når du har trykket på knappen +, vises meddelelsen "Keys locked" 
(Tasterne er låst) på displayet� 

4 Tryk på OK for at deaktivere tastelåsen� Når displayet viser 
instruktionsmeddelelsen, skal du trykke på knappen + inden for 
2 sekunder.

Bemærk:
 - Hvis du trykker på en anden knap end OK, mens tastelåsen er aktiv, 

tændes displayet, og den anden linje i displayet viser, hvordan låsen 
deaktiveres�

 - Hvis du trykker på OK, mens tastelåsen er aktiv, viser den anden linje 
på displayet, det andet nødvendige trin for oplåsning af knapperne�

Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt� Vi har forsøgt at gøre det nemt at 
opdele emballagen i to materialer: papkasse og polyethylen (poser, 
beskyttende skumfolie)�

Genbrug
Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske 
produkter og batterier�

Støtte
For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge 
www�philips�com/support�
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