
SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735

Käyttöopas



Sisällysluettelo
Tärkeitä turvallisuustietoja ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3

TÄRKEÄÄ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

Johdanto  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Vanhemman yksikön näyttö (kuva 1) �������������������������������������������������������������������������� 6

Käyttöönoton valmistelu ������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Lapsen yksikkö ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Vanhemman yksikkö ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Itkuhälyttimen käyttö ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Itkuhälyttimen sijoittaminen ��������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen ����������������������������������������������� 8

Lapsen yksikön toiminnot ja palaute �������������������������������������������������������������������������� 9
Yövalo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Kehtolaulutoiminto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Projektorit�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Vanhemman yksikön haku ����������������������������������������������������������������������������������������������10
Akun tilamerkkivalo �����������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Vanhemman yksikön toiminnot ja palaute �������������������������������������������������������������� 11
Rauhoitusvalikko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Äänenvoimakkuus �������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Puhetoiminto ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Himmennystila ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Lapsen yksikön virta vähissä ��������������������������������������������������������������������������������������������14
Akun tilan ilmaisimet ��������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Vanhemman yksikön valikko ��������������������������������������������������������������������������������������� 15
Valikon selaaminen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Herkkyys ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Eco Max -tila ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Ruokinta-ajastin �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Huonelämpötila �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Itkuhälytys ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Kello ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Kieli ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Painikelukitus ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Ympäristötietoja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Kierrätys ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Tuki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21



- 3 -

Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä 
käyttökertaa, ja säilytä ne vastaisen varalle�

TÄRKEÄÄ
Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi� Se ei korvaa 
vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän 
korvikkeena�
Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin� Varmista aina, että paikalla on joku 
pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa�

Oikeudet
Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi� Koninklijke 
Philips N�V� ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen 
toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä 
mahdollisista ongelmista tai vahingoista�

Vaara
 - Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen� 

Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua 
vettä tai muuta nestettä� Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai 
veden lähellä� 

 - Älä koskaan pane mitään esinettä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä� 
Älä tuki ilmastointiaukkoja� Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti�

Varoitus
 - Pitkä johto� Kuristumisvaara! 
 - Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista 

verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon�
 - Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta�

 - Malli: S005Bxy0600050 
 - Jännite: Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A  

Lähtö: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV (EU-pistoke) tai xy=NB (UK-pistoke) 
 - Keskimääräinen aktiivinen teho: 74,38 % 
 - Kuormittamaton virrankulutus (W): 0,1 W LEVEL VI

 - Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, 
sillä se aiheuttaa vaaratilanteen� 

 - Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi 
tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite� 

 - Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen 
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta 
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta 
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos 
he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat� Lasten ei saa antaa leikkiä 
laitteella� Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman 
valvontaa� 
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 - Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta� Käsittele 
varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia� 

 - Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole 
oviaukossa tai kulkureitillä� Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai 
matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai 
kaapin reunan yli� Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi 
kompastua� 

 - Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) 
eivät ole leikkikaluja� Pidä ne poissa lasten ulottuvilta� 

 - Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa sähköiskujen 
välttämiseksi� Paristoja koskevat turvallisuusohjeet 

 - Käytä tuotetta vain sille varattuun tarkoitukseen� Lue nämä tiedot 
huolellisesti ennen tuotteen, paristojen ja lisävarusteiden käyttöä ja 
säilytä ne myöhempää tarvetta varten� Väärinkäyttö voi aiheuttaa 
vaaratilanteita tai vakavia vammoja� Laitteen mukana toimitettavat 
lisävarusteet voivat vaihdella tuotteesta riippuen� 

 - Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 0–40 °C:n lämpötilassa. 
 - Varmista, että käytät vain seuraavanlaisia paristoja:

 - Lapsen yksikkö: 1,5 V:n R6 AA -alkaliparistoja tai valmiiksi ladattuja 
ladattavia 1,2 V:n AA HR6 -paristoja. Lataa paristot erillisessä 
laturissa� 

 - Vanhemman yksikkö: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1 300 mAh (SCD730/ 
SCD731/SCD733); GP 180AAHC 1,2 V, 1 800 mAh (SCD734/
SCD735/SCD733).

 - Käytä vain vanhemman yksikön mukana toimitettua akkua� 
 - Älä lataa vanhemman yksikössä akkuja, jotka eivät ole ladattavia�

 - Pidä tuote ja paristot poissa tulen läheltä äläkä altista niitä suoralle 
auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille� 

 - Säilytä nappiparistot aina lasten ulottumattomissa� Näiden paristojen 
nieleminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan� 

 - Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa 
väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen 
käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin� 

 - Älä pane tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle� 
 - Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, 

jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia 
aineita� Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä ylilataa tai lataa niitä 
käänteisesti� 

 - Jos paristot vahingoittuvat tai vuotavat, vältä ihon ja silmien 
koskettamista� Jos näin tapahtuu, huuhtele huolellisesti vedellä ja 
hakeudu hoitoon� 

 - Kun käsittelet paristoja, varmista, että kädet, tuote ja paristot ovat 
kuivat� 

 - Aseta paristot laitteeseen niin, että paristojen plus- ja miinusmerkit 
osoittavat paristolokerossa tai pidikkeessä merkittyyn suuntaan� 

 - Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä ja -tyyppisiä paristoja, uusia ja 
käytettyjä paristoja tai eri päivämääräkoodeilla merkittyjä paristoja� 

 - Poista paristot tuotteesta, jos et aio käyttää sitä vähään aikaan� 
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 - Älä anna pariston napojen koskettaa metalliesineitä (esim� kolikoita, 
hiuspinnejä tai sormuksia), jotta ne eivät aiheuta oikosulkua 
poistamisen jälkeen� Älä kääri paristoja alumiinifolioon� Teippaa 
pariston navat tai laita paristot muovipussiin ennen hävittämistä� 

 - Älä jätä tyhjiä kertakäyttöisiä paristoja tuotteeseen� 
 - Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja� Akun käyttöikä 

ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan� 
 - Vaihda akku, kun akun kapasiteetti laskee merkittävästi�

Varoitus
 - Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, 

uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimet)� 

 - Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, 
pistokkeita ja virtajohtoa� 

 - Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen pakolliset 
merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja verkkolaitteen 
pohjassa�

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Philips Electronics Hong Kong Limited vakuuttaa täten, että 
tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen� Kopio EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavilla osoitteesta 
www�philips�com/support�

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia 
standardeja ja säännöksiä�
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Johdanto 
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www�philips�com/welcome ja tutustu 
tuotteen käyttöoppaaseen�

Vanhemman yksikön näyttö (kuva 1)
1 Signaalin voimakkuuden ilmaisin
2 Eco Max -ilmaisin
3 Himmennyksen symboli
4 Itkuhälytyksen ilmaisin
5 Vaimennuksen symboli
6 Akun latauksen ilmaisin
7 Siirtymisnuoli
8 Lämpötilahälytyksen symboli
9 Mikrofonin herkkyyden ilmaisin
10 Yövalokuvake
11 Kehtolaulukuvake
12 Projektorin symboli
13 Ajastimen ja toistotoiminnon symboli
14 Rauhoitusvalikko
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Käyttöönoton valmistelu
TÄRKEÄÄ: lue tärkeät turvallisuustiedot huolellisesti ennen kuin 
käytät itkuhälytintä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten�

Lapsen yksikkö
Suosittelemme lapsen yksikön käyttöä verkkovirralla� Verkkovirran 
vikatilanteessa lapsen yksikkö toimii neljällä 1,5 V:n AA-alkaliparistolla (ei 
toimiteta laitteen mukana)�
Lataa paristot erillisessä laturissa� Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa� 
Lisäksi ladattavien paristojen varaus purkautuu hitaasti, kun ne eivät ole 
käytössä�

Vanhemman yksikkö
Vanhemman yksikkö toimii kahdella ladattavalla akulla, jotka toimitetaan 
lapsen yksikön mukana� Lataa vanhemman yksikkö ennen ensimmäistä 
käyttökertaa tai akkujen ollessa miltei tyhjiä�
Huomaa, että mallien SCD730/SCD731/SCD733 tapauksessa 
vanhemman yksikköä on ladattava 10 tunnin ajan, jotta sitä voi 
käyttää ilman verkkovirtaa 18 tuntia� (Mallien SCD734 ja SCD735 
latausaika on 14 tuntia ja käyttöaika on 25 tuntia�)

Huomautus: Itkuhälyttimen akku on ladattava ja tyhjennettävä neljä 
kertaa ennen kuin ne saavuttavat täyden kapasiteettinsa�

Itkuhälyttimen käyttö
Itkuhälyttimen sijoittaminen

Pidä lapsen yksikkö poissa lapsen ulottuvilta. Älä aseta 
lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.

 - Koska lapsen yksikön johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran, varmista, 
että lapsen yksikkö ja sen johto ovat vähintään metrin etäisyydellä 
lapsesta�

 - Vältät kimeän äänen toisesta tai molemmista yksiköistä varmistamalla, 
että vanhemman yksikkö on ainakin metrin päässä lapsen yksiköstä�
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Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen
1 Paina lapsen yksikön -painiketta 2 sekuntia, kunnes virran merkkivalo 

syttyy�
2 Paina vanhemman yksikön -painiketta 2 sekuntia, kunnes näytön 

valot syttyvät� Yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua vanhemman 
yksikössä punaisena ja viesti I AM LINKING (Yhteyttä muodostetaan) 
tulee näyttöön�
Kun yksiköt on yhdistetty, yhteyden merkkivalo palaa vihreänä� 
Näytössä näkyvät signaalin voimakkuuden kuvake ja teksti LINKED 
(Yhdistetty)�
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, näytössä näkyy teksti NOT LINKED 
(Ei yhteyttä), ja vanhemman yksikkö käynnistyy ja antaa toistuvan 
äänimerkin�

Ohjeet siihen, miten toimia, jos yhteyttä ei ole 
muodostettu
 - Jos vanhemman yksikkö on kantaman ulkopuolella, siirrä se 

lähemmäksi lapsen yksikköä, mutta ei kuitenkaan alle metrin 
etäisyydelle�

 - Jos lapsen tai vanhemman yksikkö on liian lähellä toista DECT-laitetta 
(kuten langatonta puhelinta), alle 2 metrin päässä siitä, sulje kyseinen 
laite tai siirrä lapsen tai vanhemman yksikkö kauemmas laitteesta�

 - Tarkista, että lapsen yksikköön on kytketty virta�

Kuuluvuusalue
 - Kuuluvuusalue on enintään 330 metriä ulkona ja enintään 50 metriä 

sisällä�
 - Kuuluvuus vaihtelee ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan� 

Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa 
sataprosenttisesti� Kuivien materiaalien aiheuttamat häiriöt esitellään 
alla olevassa taulukossa�

Kuivat materiaalit Materiaalin paksuus Kuuluvuuden heikkeneminen

Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei 
metallia, johtoja tai lyijyä)

< 30 cm 0-10%

Tiili, vaneri < 30 cm 5-35%

Vahvistettu betoni < 30 cm 30-100%

Metalliristikot tai -tangot < 1 cm 90-100%

Metalli- tai alumiinilevyt < 1 cm 100%
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Lapsen yksikön toiminnot ja palaute
Yövalo

Yövalo tuottaa lasta rauhoittavaa pehmeää valoa�
1 Sytytä tai sammuta yövalo painamalla lapsen yksikön -painiketta�

Kehtolaulutoiminto
1 Toista viimeksi valittu kehtolaulu painamalla lapsen yksikön 

 -painiketta. Valittu kehtolaulu toistuu määritetyn ajan.

2 Valitse luettelosta toinen kehtolaulu painamalla -painiketta�

3 Voit säätää kehtolaulun äänenvoimakkuutta lapsen yksikön 
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla (+ ja –)�

Huomautus: Lapsen yksikön äänenvoimakkuutta voi säätään vain 
kehtolaulua toistettaessa� Jos säädät kehtolaulun äänenvoimakkuuden 
suuremmaksi, myös vanhemman yksikön puhetoiminnon 
äänenvoimakkuus nousee�

4 Pysäytä kehtolaulun toistaminen painamalla lapsen yksikön 
-painiketta�
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Projektorit
Voit rauhoittaa lasta heijastamalla lastenhuoneen kattoon värikkäitä 
kuvioita�
1 Käynnistä projektori painamalla käynnistyspainiketta� Vanhemman 

yksikön näyttöön tulee projektorin symboli�

2 Käytettävissäsi on kuusi kuviota� Ensimmäinen kuvio näkyy 2 sekunnin 
kuluttua� Se heijastetaan 8 sekunnin ajan ja himmennetään 2 sekunnin 
kuluessa samalla kun seuraava kuvio tulee näkyviin� Jokainen kuvio on 
siis näkyvissä 10 sekunnin ajan� Kuviot toistuvat määritetyn ajan�

3 Voit sulkea projektorin painamalla virtapainiketta uudelleen�

Vanhemman yksikön haku
Jos olet kadottanut vanhemman yksikön, voit etsiä sen käyttämällä lapsen 
yksikön FIND (Haku) -painiketta. Hakutoimintoa voi käyttää vain, kun 
vanhemman yksikköön on kytketty virta�
1 Paina lapsen yksikön FIND (Haku) -painiketta. Vanhemman yksiköstä 

kuuluu hakuhälytysääni�
2 Lopeta hakuhälytysääni painamalla lapsen yksikön 

FIND (Haku) -painiketta tai mitä tahansa vanhemman yksikön 
painiketta� Hakuhälytysääni lakkaa automaattisesti 2 minuutin 
kuluttua�

Akun tilamerkkivalo
1 Lapsen yksikön virran merkkivalo palaa vihreänä, kun lapsen yksikkö 

toimii paristoilla ja niissä on riittävästi virtaa�
2 Kun lapsen yksikkö toimii paristovirralla ja paristojen virta on vähissä, 

lapsen yksikön virran merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena� Vaihda 
paristot uusiin, kun niiden virta käy vähiin�

>
2.5m

/8.2ft
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Vanhemman yksikön toiminnot ja palaute
Rauhoitusvalikko

Vanhemman yksikössä on erillinen rauhoitustoimintojen valikko, jolla 
voit ohjata yövaloa, kehtolauluja ja projektoria� Avaa rauhoitusvalikko 
painamalla 
rauhoituspainiketta� Tässä näytössä voit etäkäyttää yövaloa, kehtolauluja 
ja projektoria lapsen yksikössä�
1 Avaa rauhoitusvalikko painamalla rauhoituspainiketta�

2 Voit siirtyä rauhoitustoiminnosta toiseen (+)- ja (–)-painikkeilla�

3 Voit ottaa rauhoitustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä 
painamalla OK-painiketta� Toiminnon vieressä näkyy valintamerkki, 
kun toiminto on käytössä, Toiminnon vieressä näkyy rasti, kun toiminto 
ei ole käytössä�

4 Avaa toiminnon asetusvalikko siirtämällä nuoli asetuskentän päälle 
ja painamalla sitten OK-painiketta� Valitse asetuskentästä haluamasi 
vaihtoehto (-)- ja (+)-painikkeilla�

5 Poistu rauhoitusnäytöstä painamalla rauhoituspainiketta�
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Yövalo
Tällä rauhoitustoiminnolla voit ottaa yövalon käyttöön ja poistaa sen 
käytöstä sekä asettaa yövaloajastimen�
1 Valitse yövalotoiminto ja avaa yövaloasetusten valikko�

2 Voit asettaa yövaloajastimen 5–20 minuuttiin tai voit kytkeä yövalon 
palamaan jatkuvasti� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta� 
Näyttöön tulee yövalosymboli�
Jos asetat yövalon ajastimen, yövalo sammuu automaattisesti� Jos 
yövalo palaa jatkuvasti, sen voi sammuttaa rauhoitusvalikossa tai 
painamalla lapsen yksikön -painiketta�

Kehtolaulu
Tällä rauhoitustoiminnolla voit valita kehtolaulun ja asettaa sen 
aikakatkaisun�
1 Valitse kehtolaulutoiminto ja avaa kehtolaulujen asetusvalikko�
2 Voit valita kehtolaulujen asetusvalikosta jonkin esitallennetuista 

kehtolauluista� Jos haluat toistaa kaikki esitallennetut kehtolaulut, 
valitse Play all (Toista kaikki)�

3 Voit asettaa kehtolaulun päättymään 5–20 minuutin kuluttua 
tai soimaan jatkuvasti� Vahvista ajastimen asetus painamalla OK-
painiketta� Kehtolaulutoiminnon symboli ja toistettava kehtolaulu 
tulevat näkyviin�
Jos asetat ajastimen, kehtolaulutoiminto poistuu käytöstä määritetyn 
ajan jälkeen� Jos valitset jatkuvan toiston, poista kehtolaulutoiminto 
käytöstä rauhoitusvalikossa tai painamalla lapsen yksikön 

 -painiketta.
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Projektorit
Tällä rauhoitustoiminnolla voit ottaa lapsen yksikön projektorin käyttöön 
ja ohjelmoida heijastettavien kuvien toistoajan�
1 Valitse projektoritoiminto ja avaa projektorin asetusvalikko�
2 Valikossa voit valita haluamasi vaihtoehdon siirtämällä nuolen 

asetuksen kohdalle ja painamalla OK-painiketta�

3 Voit asettaa projektorin sammumaan 5–20 minuutin kuluttua tai 
asettaa sen toistamaan kuvia jatkuvasti� Vahvista valinta painamalla 
OK-painiketta� Projektorin symboli tulee näyttöön�
Jos asetat projektorin ajastimen, projektori sammuu automaattisesti� 
Jos asetat projektorin toistamaan kuvia jatkuvasti, sammuta projektori 
rauhoitusvalikossa tai painamalla lapsen yksikön projektoripainiketta�

Äänenvoimakkuus
Voit säätää äänenvoimakkuutta, jos valikko ei ole käytössä� Käytettävissä 
on seitsemän äänenvoimakkuustasoa ja vaimennusasetus�

Äänenvoimakkuuden määrittäminen
1 Paina (+)- tai (-)-painiketta kerran�

Näet nykyisen äänenvoimakkuustason näytössä�
2 Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla (+)-painiketta ja vähentää 

äänenvoimakkuutta painamalla (-)-painiketta�
Jos mitään painiketta ei paineta vähintään 2 sekuntiin, 
äänenvoimakkuustason kuvake häviää näytöstä ja 
äänenvoimakkuusasetus tallennetaan�

Äänetön
Alimman äänenvoimakkuustason alapuolella on vaimennusasetus�
1 Paina (+)- tai (-)-painiketta kerran�

Näet nykyisen äänenvoimakkuustason näytössä�
2 Pidä (-)-painiketta painettuna yli 2 sekuntia ja aseta äänenvoimakkuus 

pois�
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Näyttöön tulevat teksti MUTE (Vaimennus) ja vaimennuskuvake� 
Äänentason merkkivalot ilmaisevat, jos lapsi tuottaa ääniä�

Puhetoiminto
1 Jos haluat rauhoittaa lasta, paina vanhemman yksikön TALK (Puhe) 

-painiketta ja puhu selkeästi mikrofoniin noin 15–30 cm:n etäisyydeltä�

Huomautus: Jos säädät kehtolaulun äänenvoimakkuuden 
suuremmaksi, myös vanhemman yksikön puhetoiminnon 
äänenvoimakkuus nousee�

2 Vapauta TALK (Puhe) -painike puhuttuasi�

Himmennystila
Himmennystilassa merkkivalojen ja näytön kirkkaus on pienempi ja 
merkkiäänet kuuluvat hiljaisina�
1 Voit ottaa himmennystilan käyttöön painamalla himmennyspainiketta�
2 Vaihda takaisin normaaliin käyttötilaan painamalla 

himmennyspainiketta uudelleen�

Lapsen yksikön virta vähissä
1 Jos lapsen yksikkö on paristokäytössä ja virta on vähissä, vanhemman 

yksiköstä kuuluu merkkiääni ja sen näyttöön tulee teksti Baby unit 
Change batteries (Vaihda lapsen yksikön paristot).

2 Jos et vaihda paristoja ajoissa, yhteys lapsen yksikköön katkeaa�
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Akun tilan ilmaisimet
Varaus vähissä
Jos ladattavan akun varaus on vähissä, näyttöön tulee teksti BATTERY 
LOW (Akun varaus vähissä), tilan merkkivalo vilkkuu tyhjänä ja 
vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiääni� Tällöin käyttöaikaa on jäljellä 
vähintään 30 minuuttia�
Akku tyhjä
1 Kun akut ovat melkein tyhjiä, akun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti 

punaisena�
2 Jos et kytke vanhemman yksikköä verkkovirtaan, laite suljetaan�

Vanhemman yksikön valikko
Valikon selaaminen

Huomautus: Osa valikon toiminnoista on käytettävissä vain, jos lapsen ja 
vanhemman yksiköiden välillä on yhteys�

1 Avaa valikko MENU-painikkeella� Näkyviin tulee ensimmäinen 
valikkokomento�

2 Voit siirtyä valikossa (+)- ja (-)-painikkeilla� Nuoli osoittaa 
liikkumissuunnat�



- 16 -

3 Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�

Huomautus: Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, voit 
poistua valikosta painamalla MENU-painiketta� Valikko sulkeutuu 
automaattisesti, jos et tee mitään yli 20 sekuntiin�

Herkkyys
Tällä asetuksella voit säätää lapsen yksikön mikrofonin herkkyyden� 
Mikrofonin herkkyys määrittää tason, jolla laite havaitsee äänet� Tämän 
avulla voit esimerkiksi määrittää asetuksen tilanteeseen, jossa haluat 
esimerkiksi kuulla, kun lapsesi itkee, mutta et halua kuulla jokellusta�
1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Sensitivity (Herkkyys) ja vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta�
2 Voit lisätä (+) tai vähentää (-) mikrofonin herkkyyttä� Näet mikrofonin 

nykyisen herkkyyden asteikossa� Vahvista asetus painamalla OK-
painiketta�

Herkkyystasot
Kuvake Herkkyys Kuvaus

suurin Kuulet kaikki lapsen aiheuttamat 
äänet� Vanhemman yksikön 
kaiutin on jatkuvasti käytössä�

suuri Kuulet kaikki lapsen äänet, 
vaimeasta muminasta alkaen� 
Jos lapsi ei pidä lainkaan ääntä, 
vanhemman yksikön kaiutin ei ole 
käytössä�

normaali Kuulet lapsen äänet, hiljaisesta 
itkusta alkaen� Jos lapsi pitää 
vaimeita ääniä, vanhemman 
yksikön kaiutin ei käynnisty�

pieni Vanhemman yksikön kaiutin 
käynnistyy vain, jos lapsi pitää 
kovia ääniä, esimerkiksi itkee�
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Eco Max -tila
Tämä itkuhälytin sisältää Smart Eco -toiminnon� Se pienentää 
automaattisesti lapsen yksikön DECT-signaalin vahvuutta virran 
säästämiseksi� Jos haluat säästää mahdollisimman paljon virtaa, ota 
käyttöön Eco Max -tila. Tässä tilassa lapsen yksikön DECT-signaali on 
poissa käytöstä, kun lapsi ei pidä mitään ääntä�

Varoitus: Eco Max -tilassa vanhemman yksikkö vastaanottaa 
signaalin lapsen yksiköstä lyhyellä viiveellä. Jos lapsi pitää 
ääntä, lapsen yksikkö ottaa ensin radiolähetyksen käyttöön 
ennen kuin se voi lähettää signaalin vanhemman yksikköön.

Ota huomioon seuraavat seikat:
 - Eco Max -tilassa et saa tietoa siitä, kun vanhemman yksikkö on 

lapsen yksikön kantaman ulkopuolella� Voit tarkistaa yhteyden tilan 
painamalla mitä tahansa vanhemman yksikön painiketta�

 - Eco Max -tilaa ei voi aktivoida, jos mikrofonin herkkyystaso on korkein 
mahdollinen�

Eco Max -tilan käyttöönotto
1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Eco Max ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta�
2 Voit siirtyä Eco Max -tilaan OK-painikkeella, kun näytössä näkyy teksti 

Turn On (Ota käyttöön)�
3 Näkyviin tulee varoitus !No alert if out of range, OK (Ei ilmoitusta, jos 

kantaman ulkopuolella)� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
Huomautus: Varoitusteksti näkyy näytössä kaksi kertaa� Jos et valitse 
OK, vanhemman yksikkö sulkee valikon eikä Eco Max -tilaa oteta 
käyttöön�

4 Eco Max -tilan merkkivalo vilkkuu näytössä� Yhteyden merkkivalo 
vilkkuu hitaasti vihreänä, kun lapsen yksikkö ei lähetä signaalia 
vanhemman yksikköön�

5 Yhteyden merkkivalo palaa vihreänä, kun vanhemman yksikkö 
vastaanottaa signaalin lapsen yksiköstä�
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Eco Max -tilan poistaminen käytöstä
1 Paina MENU (Valikko) -painiketta�
2 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Eco Max ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta�
3 Kun näytössä on ilmoitus Turn Off (Sulje), vahvista valinta painamalla 

OK-painiketta�

Ruokinta-ajastin
Voit asettaa ruokinta-ajastimen hälyttämään, kun on aika ruokkia vauvasi� 
Ajastin voidaan asettaa 1 minuutista 23 tuntiin ja 59 minuuttiin�
1 Avaa ruokinta-ajastimen valikko valitsemalla Feed Timer (Ruokinta-

ajastin)� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
2 Valitse ruokinta-ajastimen valikosta Set Timer (Aseta ajastin)� Aloita 

ajastimen asettaminen painamalla OK-painiketta�
3 Aseta tunnit ja minuutit� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
4 Ota ruokinta-ajastin käyttöön valitsemalla xx:xx Start (xx:xx aloitus)� 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta� Ajastimen symboli tulee 
näkyviin ja ajastin käynnistyy�

5 Kun ajastin on saavuttanut ajan 00:00, käynnistyy ruokinta-ajastimen 
hälytys, ajastimen symboli alkaa vilkkua näytöllä ja viesti TIMER END 
(Ajastuksen päättyminen) kiertää näytössä�

6 Pysäytä ajastin valitsemalla Stop & Reset (Pysäytä ja palauta asetukset)� 
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�

Ruokinta-ajastimen toiston asettaminen
1 Jos haluat, että ruokinta-ajastin sammuu tietyn ajan kuluttua, valitse 

Timer repeat (Ajastimen toisto)� Vahvista valinta painamalla OK-
painiketta�

2 Valitse Repeat ON (Toisto käytössä) tai Repeat OFF (Toisto ei käytössä) 
ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta� Näyttöön tulee ajastimen 
toistosymboli�

3 Jos Repeat ON (Toisto käytössä) on valittu, ruokinta-ajastin alkaa 
pysäyttämisen jälkeen laskea aikaa uudelleen�
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Ruokinta-ajastimen hälytyksen asettaminen
1 Aseta hälytys valitsemalla ruokinta-ajastimen valikosta Timer Alert 

(Ajastimen hälytys)� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
2 Valitse haluamasi hälytysasetus� Voit valita pelkän merkkiäänen, äänen 

ja värinähälytyksen tai pelkän värinähälytyksen�
3 Voit keskeyttää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta� Hälytys 

päättyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua�
4 Pysäytä ajastin valitsemalla Stop & Reset (Pysäytä ja palauta asetukset)� 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�

Huonelämpötila
Lapselle miellyttävä nukkumislämpötila on 16–20 °C. Voit asettaa 
lämpötila-alueen ja hälytyksen�
1 Avaa lämpötilavalikko valitsemalla Temperature (Lämpötila)� Vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta�
2 Valitse lämpötilavalikosta Temp Range (Lämpötila-alue) ja vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta�
3 Voit asettaa (+)- ja (-)-painikkeilla lämpötila-alueen alarajaksi 10–19 °C 

ja ylärajaksi 22–37 °C. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
4 Valitse lämpötilavalikosta Alert (Hälytys)� Vahvista valinta painamalla 

OK-painiketta�
5 Valitse haluamasi hälytysasetus� Voit valita pelkän merkkiäänen, äänen 

ja värinähälytyksen, pelkän värinähälytyksen ja pelkän näytön� Vahvista 
valinta painamalla OK-painiketta� Lämpötilahälytyksen symboli tulee 
näkyviin�

6 Valitse lämpötilavalikosta Temp Scale (Lämpötilayksikkö)� Vahvista 
valinta painamalla OK-painiketta�

7 Valitse Celsius tai Fahrenheit ja vahvista valinta painamalla OK-
painiketta� Näytössä näkyy lämpötila valitsemassasi yksikössä� 
Jos lämpötila on asetetulla vaihteluvälillä, lämpötilahälytyksen 
symbolissa on kaksi osaa�
Jos lämpötila ei ole asetetulla vaihteluväliIlä, lämpötilahälytyksen 
symbolissa on vain yksi osa ja se vilkkuu� Näkyviin tulee teksti TOO 
COLD (Liian kylmä) tai TOO HOT (Liian kuuma).
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Itkuhälytys
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, jos lapsi itkee�
1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Cry alert (Itkuhälytin). Vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta�
2 Kun näytössä on ilmoitus Vibration ON (Värinä käytössä), vahvista 

valinta painamalla OK-painiketta� Itkuhälyttimen ilmaisin tulee 
näkyviin�
Itkuhälytys aktivoituu, jos lapsen ääni saa neljännen äänitason 
merkkivalon syttymään� Vanhemman yksikkö värisee ja näytössä näkyy 
Cry alert (Itkuhälytys) 4 sekunnin ajan. Itkuhälytys toistuu 8 sekunnin 
välein, jos ääni ei vaimene tai et sulje hälytystä�

3 Voit poistaa itkuhälytyksen käytöstä valitsemalla valikosta Cry alert 
(Itkuhälytys)� Kun näytössä on ilmoitus Vibration OFF (Värinä pois 
käytöstä), vahvista valinta painamalla OK-painiketta�

Kello
Kellonaika on oletuksena piilotettu� Voit näyttää ja asettaa kellonajan 
vanhemman yksikön valikosta�
1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Set clock (Aseta kellonaika)� 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
2 Valitse Show Time (Näytä kellonaika) ja vahvista valinta painamalla 

OK-painiketta�
3 Valitse Set Time (Aseta kellonaika) ja vahvista valinta painamalla OK-

painiketta�
4 Aseta tunnit ja minuutit� Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�

Kellonaika näytetään vuorotellen näytön muiden ilmoituksien kanssa�

Kieli
Tällä asetuksella voit vaihtaa laitteen kielen�
1 Valitse valikosta (+)- tai (-)-painikkeella Set language (Aseta kieli)� 

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta�
2 Valitse haluamasi kieli (+)- ja (-)-painikkeella ja vahvista valinta 

painamalla OK-painiketta�
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Painikelukitus
Voit ottaa näppäinlukon käyttöön ja estää näin painikkeiden käytön 
vahingossa�
1 Ota näppäinlukko käyttöön painamalla OK-painiketta�
2 Paina (+)-painiketta 2 sekunnin kuluessa�

Huomautus: Jos et paina (+)-painiketta 2 sekunnin kuluessa, ohjeet 
pysyvät näytöllä�

3 Kun olet painanut (+)-painiketta, näkyviin tulee teksti Keys locked 
(Painikkeet lukittu)� 

4 Voit poistaa näppäinlukon käytöstä painamalla OK-painiketta� Kun 
näytöllä näkyy ohjeviesti, paina (+)-painiketta 2 sekunnin kuluessa�

Huomautuksia:
 - Kun painat jotain muuta kuin OK-painiketta, kun näppäinlukko on 

käytössä, näytön toinen rivi ilmaisee, kuinka näppäinlukko kytketään 
pois päältä�

 - Kun painat OK-painiketta, kun näppäinlukko on käytössä, toinen rivi 
näytöllä kertoo, mikä seuraava vaihe on välttämätön painikkeiden 
avaamiseksi�

Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois� Pyrimme siihen, että 
pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kahteen osaan: pahviin (laatikko) 
ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki)�

Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää 
tavallisen kotitalousjätteen mukana�
Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja 
hävittämistä koskevia sääntöjä�

Tuki
Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa 
www�philips�com/support
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Light  Timer
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Proj. timer
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.................

Play all

5 minutes

10 minutes

15 minutes

20 minutes

Continuous

Song  Timer 5 minutes

 10 minutes

 15 minutes

 20 minutes

 Continuous

 

< 

< 

<  

 

 

< 

< 

< 

< 

 

< 

<  

<  

< 

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>
 

 

<

<

<

< 

>
>
>
>

Press OK = < = > =



© 2023 Koninklijke Philips N�V�
Kaikki oikeudet pidätetään�
14/03/2023


	Tärkeitä turvallisuustietoja
	TÄRKEÄÄ

	Johdanto 
	Vanhemman yksikön näyttö (kuva 1)
	Käyttöönoton valmistelu
	Lapsen yksikkö
	Vanhemman yksikkö

	Itkuhälyttimen käyttö
	Itkuhälyttimen sijoittaminen
	Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen

	Lapsen yksikön toiminnot ja palaute
	Yövalo
	Kehtolaulutoiminto
	Projektorit
	Vanhemman yksikön haku
	Akun tilamerkkivalo

	Vanhemman yksikön toiminnot ja palaute
	Rauhoitusvalikko
	Äänenvoimakkuus
	Puhetoiminto
	Himmennystila
	Lapsen yksikön virta vähissä
	Akun tilan ilmaisimet

	Vanhemman yksikön valikko
	Valikon selaaminen
	Herkkyys
	Eco Max -tila
	Ruokinta-ajastin
	Huonelämpötila
	Itkuhälytys
	Kello
	Kieli
	Painikelukitus

	Ympäristötietoja
	Kierrätys
	Tuki

