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Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αυτό το βρεφικό μόνιτορ προορίζεται για βοήθημα� Δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενηλίκου 
και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο�
Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να 
υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποποίηση ευθύνης
Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού με δική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές 
εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτού 
της συσκευής παρακολούθησης μωρού και, συνεπώς, δεν αποδέχονται 
καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής παρακολούθησης 
μωρού από εσάς.

Κίνδυνος
 - Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής παρακολούθησης 

μωρού σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε 
τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί 
νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή 
παρακολούθησης μωρού σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό. 

 - Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή 
παρακολούθησης μωρού και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις 
οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Προειδοποίηση
 - Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού! 
 - Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται 

στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού 
οικιακού δικτύου.

 - Χρησιμοποιείτε μόνον τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
 - Μοντέλο: S005Bxy0600050 
 - Ονομαστική απόδοση: Είσοδος 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A 

Έξοδος: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV(βύσμα ΕΕ) ή xy=NB(βύσμα Η.Β.) 
 - Μέση ενεργή απόδοση: 74,38% 
 - Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο (W): 0,1 W LEVEL VI

 - Μην τροποποιήσετε ή κόψετε κάποιο τμήμα του τροφοδότη ή του 
καλωδίου του, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος. 

 - Αν υποστεί βλάβη ο μετασχηματιστής, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
μόνο με έναν αυθεντικό τροφοδότη προς αποφυγή κινδύνου. 
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 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών 
και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες 
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με 
την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν 
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν 
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη 
συσκευή χωρίς επιτήρηση. 

 - Να προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, 
ειδικά στα βύσματα και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή. 

 - Φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού 
με τέτοιον τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα 
ή πέρασμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού 
πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να 
κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε 
επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου 
μπορεί να σκοντάψει κάποιος. 

 - Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια 
κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδι. 

 - Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της 
μονάδας μωρού ή της μονάδας γονέα. Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας 

 - Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον καθορισμένο σκοπό. 
Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του, και φυλάξτε τις για 
μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους 
ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να 
διαφέρουν ανά μοντέλο. 

 - Να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε το προϊόν σε 
θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 40 °C. 

 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις εξής μπαταρίες:
 - Μονάδα μωρού: μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες 1,5 V 

R6 AA ή φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V AA HR6. 
Επαναφορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες σε ξεχωριστό φορτιστή. 

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

 - Να χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία που 
παρέχεται με τη μονάδα γονέα. 

 - Μην επαναφορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσα 
στη μονάδα γονέα.

 - Κρατήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην 
τα εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 - Πάντα να κρατάτε τις μπαταρίες τύπου νομίσματος/κουμπιού μακριά 
από παιδιά. Η κατάποση αυτών των μπαταριών μπορεί να συντελέσει 
σε σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο. 

 - Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, 
αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το 
συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και 
επικοινωνήστε με τη Philips. 

 - Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους 
μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους. 
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 - Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή 
τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιείτε, τρυπάτε, 
καταστρέφετε ή αποσυνθέτετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην 
βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε ή φορτίζετε αντίστροφα τις 
μπαταρίες. 

 - Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, 
αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, 
ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 - Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν 
και οι μπαταρίες είναι στεγνά. 

 - Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους + και - να είναι 
στραμμένοι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη θήκη ή 
την υποδοχή των μπαταριών. 

 - Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών. Μην 
συνδυάζετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες και μην 
χρησιμοποιείτε μπαταρίες με διαφορετικούς κωδικούς ημερομηνίας. 

 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν όταν δεν πρόκειται να τη 
χρησιμοποιήσετε για αρκετό χρονικό διάστημα. 

 - Για να αποφύγετε τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την 
αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρθουν 
σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, φουρκέτες, 
δαχτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε 
τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις 
μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε. 

 - Μην αφήνετε άδειες μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσα στο 
προϊόν. 

 - Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων 
φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων 
φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις. 

 - Αντικαταστήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία όταν η ισχύς της 
μπαταρίας μειωθεί σημαντικά.

Προσοχή
 - Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως 

σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες 
μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν 
θερμότητα. 

 - Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε 
τροφοδότες, βύσματα και το καλώδιο τροφοδοσίας. 

 - Όλες οι απαιτούμενες σημάνσεις στη μονάδα μωρού, τη μονάδα 
γονέα και τον προσαρμογέα βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας 
μωρού, της μονάδας γονέα και του προσαρμογέα αντίστοιχα.

Δήλωση συμμόρφωσης
Με το παρόν η Philips Electronics Hong Kong Limited δηλώνει ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές 
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης 
Συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www�philips�com/
support�

Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕMF
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα 
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Εισαγωγή 
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www�philips�com/welcome για να δηλώσετε 
το προϊόν σας και να διαβάσετε το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Μενού μονάδας γονέα (Εικ. 1)
1 Ένδειξη ισχύος σήματος
2 Ένδειξη Eco Max
3  Σύμβολο λειτουργίας μείωσης της έντασης του φωτός κατά τη 

διάρκεια της νύχτας
4 Ένδειξη ειδοποίησης κλάματος
5 Σύμβολο σίγασης
6 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
7 Βέλος πλοήγησης
8 Σύμβολο θερμοκρασίας
9 Ένδειξη ευαισθησίας μικροφώνου
10 Σύμβολο νυχτερινού φωτός
11 Σύμβολο νανουρίσματος
12 Σύμβολο προβολέα
13 Χρονοδιακόπτης ή σύμβολο επανάληψης χρονοδιακόπτη
14 Οθόνη μενού χαλάρωσης
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Προετοιμασία για χρήση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού, διαβάστε προσεκτικά τις σημαντικές πληροφορίες 
προφύλαξης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Μονάδα μωρού
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα μωρού συνδεδεμένη στην 
πρίζα. Για να εγγυηθούμε την αυτόματη επαναφορά της τροφοδοσίας 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να εισαγάγετε τέσσερις 
αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA (δεν περιλαμβάνονται).
Επαναφορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες σε ξεχωριστό φορτιστή. 
Η μονάδα μωρού δεν διαθέτει λειτουργία φόρτισης και οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποφορτίζονται αργά όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.

Μονάδα γονέα
Η μονάδα γονέα λειτουργεί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που 
παρέχονται με το βρεφικό μόνιτορ. Φορτίστε τη μονάδα γονέα προτού 
τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και όταν η ισχύς των μπαταριών 
είναι χαμηλή.
Λάβετε υπόψη ότι για τα SCD730/SCD731/SCD733, πρέπει να 
φορτίσετε τη μονάδα γονέα για 10 ώρες, ώστε να έχετε πλήρη 
αυτονομία 18 ωρών. (Για τα SCD734 και SCD735: ο χρόνος φόρτισης 
είναι 14 ώρες και ο χρόνος λειτουργίας είναι 25 ώρες.
Σημείωση: Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το βρεφικό μόνιτορ, θα 
χρειαστούν 4 κύκλοι φόρτισης και αποφόρτισης μέχρι να επιτευχθεί η 
πλήρης απόδοση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Χρήση του βρεφικού μόνιτορ
Τοποθέτηση του βρεφικού μόνιτορ

Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε μέρος που δεν έχει 
πρόσβαση το μωρό. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού 
μέσα στο κρεβάτι ή στο πάρκο του μωρού.
 - Επειδή το καλώδιο της μονάδας μωρού ενέχει κίνδυνο πνιγμού, 

βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού και το καλώδιο της απέχουν 
τουλάχιστον 1 μέτρο από το μωρό σας.

 - Για να μην ακούγονται παράσιτα (διαπεραστικός ήχος) από τη μία 
ή και από τις δύο μονάδες, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα απέχει 
τουλάχιστον 1 μέτρο από τη μονάδα μωρού.
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Σύνδεση μονάδας γονέα και μονάδας μωρού
1 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα μωρού για 2 δευτερόλεπτα μέχρι 

να ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
2 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα γονέα επί 2 δευτερόλεπτα μέχρι 

να φωτιστεί η οθόνη. Η λυχνία σύνδεσης στη μονάδα γονέα αρχίζει 
να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και στην οθόνη εμφανίζεται το 
μήνυμα „I AM LINKING“ (Γίνεται σύνδεση).
Μόλις η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού συνδεθούν, η λυχνία 
„σύνδεσης“ ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα. Η ένδειξη ισχύος 
σήματος αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα «LINKED» (συνδέθηκε).
Αν δεν επιτευχθεί σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «NOT 
LINKED» (δεν συνδέθηκε) και θα αρχίσει να ακούγεται ένα ηχητικό 
σήμα από τη μονάδα γονέα.

Τι να κάνετε εάν δεν επιτευχθεί σύνδεση
 - Αν η μονάδα γονέα είναι εκτός εμβέλειας, τοποθετήστε την πιο κοντά 

στη μονάδα μωρού, αλλά όχι σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο.
 - Αν η μονάδα μωρού ή η μονάδα γονέα βρίσκονται πολύ κοντά, σε 

απόσταση <2 μ. από άλλη συσκευή DECT (π.χ. ασύρματο τηλέφωνο), 
απενεργοποιήστε αυτήν τη συσκευή ή απομακρύνετε τη μονάδα από 
αυτήν τη συσκευή.

 - Αν η μονάδα μωρού είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την.

Εμβέλεια λειτουργίας
 - Η εμβέλεια λειτουργίας είναι 330 μέτρα σε εξωτερικό χώρο και έως 

50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο.
 - Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ ποικίλλει ανάλογα 

με τον περιβάλλοντα χώρο και παράγοντες που προκαλούν 
παρεμβολές. Τα υγρά υλικά προκαλούν τόσες πολλές παρεμβολές 
που δημιουργούν απώλεια εμβέλειας έως 100%. Για τις παρεμβολές 
από στεγνά υλικά, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Στεγνά υλικά Πάχος υλικών Απώλεια εμβέλειας

Ξύλο, γύψος, χαρτόνι, γυαλί 
(χωρίς μέταλλο, καλώδια ή 
μόλυβδο)

< 30 εκ. 0-10 %

Τούβλο, κοντραπλακέ < 30 εκ. 5-35 %

Ενισχυμένο τσιμέντο < 30 εκ. 30-100 %

Μεταλλικές γρίλιες ή μπάρες < 1cm 90-100 %

Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου < 1cm 100 %
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Λειτουργίες και σχόλια για τη μονάδα μωρού
Νυχτερινό φως

Το νυχτερινό φως εκπέμπει μια απαλή λάμψη που ηρεμεί το μωρό σας.
1 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα μωρού για να ανάψετε ή να σβήσετε 

το νυχτερινό φως.

Λειτουργία νανουρίσματος
1 Πατήστε το κουμπί  στη μονάδα μωρού για να παίξει το νανούρισμα 

που έχετε επιλέξει. Το επιλεγμένο νανούρισμα επαναλαμβάνεται για 
το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε άλλο νανούρισμα από τη λίστα.

3 Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου του νανουρίσματος, πατήστε το 
κουμπί αύξησης (+) ή το κουμπί μείωσης (–) έντασης ήχου στη μονάδα 
μωρού.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ηχείου στη μονάδα 
μωρού μόνο όταν παίζει κάποιο νανούρισμα. Αν έχετε ρυθμίσει 
υψηλότερα την ένταση ήχου για το νανούρισμα, ο ήχος θα ακούγεται 
επίσης πιο δυνατά όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ομιλίας στη 
μονάδα γονέα.

4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του νανουρίσματος, πατήστε το 
κουμπί  στη μονάδα μωρού.
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Προβολέας
Μπορείτε να ηρεμείτε το μωρό σας με έγχρωμα μοτίβα φωτός που 
προβάλλονται στο ταβάνι, ενεργοποιώντας τον προβολέα.
1 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να 

ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Το σύμβολο του προβολέα 
εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας γονέα.

>
2.5m

/8.2ft

2 Υπάρχουν έξι διαφορετικά μοτίβα. Το πρώτο μοτίβο φτάνει 
σταδιακά σε πλήρη ένταση σε 2 δευτερόλεπτα. Προβάλλεται επί 
8 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει σε 2 δευτερόλεπτα, ενώ αρχίζει να 
εμφανίζεται σταδιακά το επόμενο μοτίβο. Κάθε μοτίβο προβάλλεται 
για 10 δευτερόλεπτα. Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται για το 
καθορισμένο χρονικό διάστημα.

3 Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε ξανά το κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προβολέα.

Εντοπισμός της μονάδας γονέα
Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη μονάδα γονέα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το κουμπί FIND (Εύρεση) στη μονάδα μωρού για να την 
εντοπίσετε. Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή μόνο όταν η μονάδα γονέα 
είναι ενεργοποιημένη.
1 Πατήστε το κουμπί «FIND» (Εύρεση) στη μονάδα μωρού. Η μονάδα 

γονέα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης.
2 Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα εντοπισμού, πατήστε ξανά το 

κουμπί «FIND» (Εντοπισμός) στη μονάδα μωρού ή οποιοδήποτε άλλο 
κουμπί στη μονάδα γονέα. Το ηχητικό σήμα εντοπισμού σταματά 
αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
1 Όταν η μονάδα μωρού λειτουργεί με την ισχύ των μπαταριών και οι 

μπαταρίες έχουν αρκετή ενέργεια, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας 
ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

2 Όταν οι μπαταρίες έχουν αρχίσει να αποφορτίζονται ενώ η 
μονάδα μωρού λειτουργεί με ενέργεια από τις μπαταρίες, η λυχνία 
κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα. 
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν αποφορτιστούν.
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Λειτουργίες και σχόλια για τη μονάδα γονέα
Μενού λειτουργιών χαλάρωσης

Η μονάδα γονέα έχει ξεχωριστό μενού λειτουργιών χαλάρωσης για όλες 
τις λειτουργίες χαλάρωσης: νυχτερινό φως, νανούρισμα και προβολέας. 
Για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών χαλάρωσης, πατήστε το κουμπί 
χαλάρωσης. Αυτή η οθόνη σάς επιτρέπει να χειρίζεστε από απόσταση 
το νυχτερινό φως, τα νανουρίσματα και τον προβολέα που υπάρχει στη 
μονάδα μωρού.
1 Για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών χαλάρωσης, πατήστε το κουμπί 

χαλάρωσης.

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να υποδείξετε μια λειτουργία 
χαλάρωσης με το βέλος.

3 Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία χαλάρωσης ενώ είναι 
απενεργοποιημένη ή το αντίστροφο, πατήστε OK. Όταν η λειτουργία 
είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα «νι» πάνω από το σύμβολο της 
λειτουργίας. Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται 
ένας σταυρός πάνω από το σύμβολο της λειτουργίας.

4 Για να ανοίξετε το μενού με τις επιλογές της λειτουργίας, μετακινήστε 
το βέλος στο πεδίο επιλογών και πατήστε OK. Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά – και + για να επιλέξετε στοιχεία στο πεδίο επιλογών.

5 Για να βγείτε από το μενού λειτουργιών χαλάρωσης, πατήστε το 
κουμπί χαλάρωσης.
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Νυχτερινό φως
Αυτή η λειτουργία χαλάρωσης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να 
απενεργοποιείτε το νυχτερινό φως και να ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη 
νυχτερινού φωτός.
1 Επιλέξτε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός και ανοίξτε το μενού 

επιλογών νυχτερινού φωτός.

2 Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη νυχτερινού φωτός 
για λειτουργία από 5 έως 20 λεπτά ή μπορείτε να έχετε συνεχώς 
ενεργοποιημένο το νυχτερινό φως. Πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση. Το σύμβολο νυχτερινού φωτός εμφανίζεται στην οθόνη.
Αν ορίσετε το χρονοδιακόπτη νυχτερινού φωτός, το νυχτερινό φως 
απενεργοποιείται αυτόματα. Αν έχετε συνεχώς ενεργοποιημένο 
το νυχτερινό φως, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε στο μενού 
λειτουργιών χαλάρωσης ή να πατήσετε το κουμπί  στη μονάδα 
μωρού.

Νανούρισμα
Αυτή η λειτουργία χαλάρωσης σας επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές 
αναπαραγωγής νανουρίσματος και να ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη 
νανουρίσματος.
1 Επιλέξτε τη λειτουργία νανουρίσματος και ανοίξτε το μενού επιλογών 

νανουρίσματος.
2 Στο μενού επιλογών νανουρίσματος, μπορείτε να επιλέξετε ένα 

νανούρισμα από τη λίστα των προαποθηκευμένων νανουρισμάτων. 
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε „Play all“ (Αναπαραγωγή όλων) για να 
αναπαραχθούν όλα τα αποθηκευμένα νανουρίσματα.

3 Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη νανουρίσματος για 
λειτουργία από 5 έως 20 λεπτά ή μπορείτε να επιλέξετε συνεχή 
αναπαραγωγή των νανουρισμάτων. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε 
τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 
νανουρίσματος και το νανούρισμα που αναπαράγεται.
Αν ορίσετε το χρονοδιακόπτη, η λειτουργία νανουρίσματος 
απενεργοποιείται μετά από τον ορισμό του χρόνου. Αν έχετε 
επιλέξει τη συνεχή αναπαραγωγή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία νανουρισμάτων στο μενού λειτουργιών χαλάρωσης ή να 
πατήσετε το κουμπί  στη μονάδα μωρού.
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Προβολέας
Αυτή η λειτουργία χαλάρωσης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε τον 
προβολέα που υπάρχει στη μονάδα μωρού και να προγραμματίζετε τη 
διάρκεια της προβολής.
1 Επιλέξτε τη λειτουργία προβολέα και ανοίξτε το μενού επιλογών 

προβολέα.
2 Για να δείτε τις επιλογές του προβολέα, στρέψτε το βέλος στο πεδίο 

επιλογών και πατήστε ΟΚ.

3 Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη προβολέα για λειτουργία 
από 5 έως 20 λεπτά ή μπορείτε να έχετε συνεχώς ενεργοποιημένο 
τον προβολέα. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Το σύμβολο 
προβολέα εμφανίζεται στην οθόνη.
Αν ορίσετε το χρονοδιακόπτη προβολέα, ο προβολέας 
απενεργοποιείται αυτόματα. Αν έχετε συνεχώς ενεργοποιημένο τον 
προβολέα, μπορείτε να τον στο μενού λειτουργιών χαλάρωσης ή να 
πατήσετε το κουμπί προβολέα στη μονάδα μωρού.

Ένταση ήχου
Η ένταση ήχου μπορεί να οριστεί, αν το μενού δεν είναι ενεργό. Υπάρχουν 
επτά επίπεδα έντασης ήχου και μια ρύθμιση «απενεργοποίησης έντασης 
ήχου».

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου
1 Πατήστε μία φορά το κουμπί + ή το κουμπί -.

Το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου εμφανίζεται στην οθόνη.
2 Πιέστε το κουμπί + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή το κουμπί - 

για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, η 
ένδειξη επιπέδου έντασης ήχου εξαφανίζεται από την οθόνη και 
αποθηκεύεται η ρύθμιση έντασης του ήχου.

Απενεργοποίηση έντασης του ήχου
Κάτω από τη χαμηλότερη ρύθμιση της έντασης του ήχου, υπάρχει η 
ρύθμιση „απενεργοποίηση έντασης του ήχου“.
1 Πατήστε μία φορά το κουμπί + ή το κουμπί -.

Το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου εμφανίζεται στην οθόνη.
2 Πατήστε το κουμπί - για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να 

απενεργοποιήσετε την ένταση του ήχου.
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Το μήνυμα „MUTE“ (Σίγαση) και το σύμβολο σίγασης εμφανίζονται 
στην οθόνη. Μόνο οι λυχνίες επιπέδου ήχου υποδεικνύουν ότι το 
μωρό κάνει ήχους.

Λειτουργία Talk (Ομιλίας)
1 Αν θέλετε να καθησυχάσετε το μωρό σας, πατήστε το κουμπί TALK 

(Ομιλία) στη μονάδα γονέα και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο 
που υπάρχει στο μπροστινό μέρος της μονάδας γονέα. Μιλήστε σε 
απόσταση 15-30 εκ..

Σημείωση: Αν έχετε ρυθμίσει υψηλότερα την ένταση ήχου για 
το νανούρισμα, ο ήχος θα ακούγεται επίσης πιο δυνατά όταν 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ομιλίας στη μονάδα γονέα.

2 Αφήστε το κουμπί TALK (Ομιλία) μόλις σταματήσετε να μιλάτε.

Λειτουργία μείωσης της έντασης του φωτός τη νύχτα
Κατά τη λειτουργία μείωσης της έντασης του φωτός τη νύχτα, μειώνεται 
η ένταση των λυχνιών και της οθόνης, καθώς και η ένταση του ήχου των 
ηχητικών ειδοποιήσεων.
1 Πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης του φωτός  για τη νύχτα 

για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.
2 Για επαναφορά της κανονικής λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί 

μείωσης της έντασης του φωτός  για τη νύχτα.

Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος μπαταρίας μονάδας μωρού
1 Όταν η μονάδα μωρού λειτουργεί με μπαταρίες και η ισχύς τους 

είναι χαμηλή, η μονάδα γονέα παράγει ένα ηχητικό σήμα και στην 
οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Baby unit Change batteries» (Αλλαγή 
μπαταριών μονάδας μωρού).

2 Αν δεν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες εγκαίρως, η σύνδεση με τη 
μονάδα μωρού θα χαθεί.
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Ενδείξεις κατάστασης μπαταρίας
Χαμηλή μπαταρία
Όταν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της μονάδας γονέα κοντεύουν 
να εξαντληθούν, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «BATTERY LOW» 
(Χαμηλή μπαταρία), η ένδειξη κατάστασης είναι κενή και αναβοσβήνει και 
η μονάδα γονέα παράγει έναν ήχο. Ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας 
είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.
Άδεια μπαταρία
1 Αν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, η λυχνία 

κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
2 Αν δεν συνδέσετε τη μονάδα γονέα στην πρίζα, θα απενεργοποιηθεί.

Μενού μονάδας γονέα
Πλοήγηση στο μενού

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες του μενού λειτουργούν μόνο όταν η 
μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένες.

1 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) για να ανοίξετε το μενού και να 
εμφανιστεί η πρώτη επιλογή μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί + για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή 
ή το κουμπί - για να μεταβείτε στην προηγούμενη επιλογή. Το 
βέλος στην οθόνη υποδεικνύει προς ποια κατεύθυνση μπορείτε να 
πλοηγηθείτε.
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3 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση: Πατήστε το κουμπί MENU, αν θέλετε να αποχωρήσετε από 
το μενού χωρίς να κάνετε αλλαγές. Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία 
ενέργεια στο μενού για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, το μενού 
κλείνει αυτόματα.

Ευαισθησία
Αυτή η επιλογή του μενού μονάδας γονέα σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την 
ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού. 
Η ευαισθησία του μικροφώνου καθορίζει το επίπεδο θορύβου που 
θα ανιχνεύει η μονάδα μωρού. Για παράδειγμα, θα θέλετε να ακούτε 
το μωρό σας όταν κλαίει, αλλά μπορεί να σας ενδιαφέρει λιγότερο το 
μουρμούρισμά του.
1 Επιλέξτε «Sensitivity» (Ευαισθησία) από το μενού χρησιμοποιώντας τα 

κουμπιά + και - και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και -, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 

ευαισθησία μικροφώνου. Ο αριθμός των συμπληρωμένων τμημάτων 
δείχνει το επίπεδο ευαισθησίας που έχει επιλεγεί. Πατήστε το κουμπί 
ΟΚ για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Επίπεδα και ενδείξεις ευαισθησίας
Εικονίδιο Ευαισθησία Περιγραφή

υψηλότερη Ακούτε και τον παραμικρό ήχο που 
κάνει το μωρό σας. Το ηχείο της 
μονάδας γονέα είναι διαρκώς ανοικτό.

υψηλή Ακούτε κάθε ήχο, από το απαλό 
μουρμούρισμα ως τους πιο δυνατούς 
ήχους. Αν δεν ακούγεται κανένας ήχος 
από το μωρό σας, το ηχείο της μονάδας 
γονέα είναι κλειστό.

μέτρια Ακούτε κάθε ήχο, από τις απαλές 
κραυγές ως τους πιο δυνατούς ήχους. Αν 
οι ήχοι που κάνει το μωρό σας είναι πιο 
απαλοί, το ηχείο της μονάδας γονέα δεν 
θα ενεργοποιείται.

χαμηλή Το ηχείο της μονάδας γονέα 
ενεργοποιείται μόνον όταν στο δωμάτιο 
του μωρού υπάρχει δυνατός ήχος, 
επειδή κλαίει, για παράδειγμα.
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Λειτουργία Eco Max
Το Smart Eco είναι δυνατότητα της βασικής έκδοσης σε αυτό το βρεφικό 
μόνιτορ. Μειώνει αυτόματα το σήμα DECT από τη μονάδα μωρού με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Για να εξοικονομήσετε ακόμα 
περισσότερη ενέργεια, ενεργοπoιήστε τη λειτουργία Eco Max. Σε αυτήν 
τη λειτουργία, το σήμα DECT της μονάδας μωρού απενεργοποιείται όσο 
το μωρό δεν παράγει κανέναν ήχο.
Προσοχή: Στη λειτουργία Eco Max, η μονάδα γονέα λαμβάνει 
πληροφορίες από τη μονάδα μωρού με καθυστέρηση. 
Όταν το μωρό σας κάνει κάποιον ήχο, η μονάδα μωρού 
πρέπει πρώτα να επανενεργοποιήσει την εκπομπή 
ραδιοεπικοινωνίας προτού μπορέσει να μεταδώσει 
πληροφορίες στη μονάδα γονέα.

Λάβετε υπόψη τα εξής:
 - Στη λειτουργία Eco Max, δεν ενημερώνεστε όταν η μονάδα γονέα 

βρεθεί εκτός της εμβέλειας της μονάδας μωρού. Μπορείτε να 
ελέγξετε τη σύνδεση πατώντας οποιοδήποτε κουμπί της μονάδας 
γονέα.

 - Αν η ευαισθησία του μικροφώνου έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο 
επίπεδο, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Max.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Max
1 Επιλέξτε «Eco Max» από το μενού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και 

- και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
2 Μόλις στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα „Turn On“ (Ενεργοποίηση), 

πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco Max.
3 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης «!No alert if out 

of range, OK?» (Δεν θα ακουστεί ειδοποίηση όταν η μονάδα βρεθεί 
εκτός εμβέλειας, ΟΚ;). Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Το μήνυμα προειδοποίησης κυλά στην οθόνη δύο φορές. 
Αν δεν πατήσετε το κουμπί OK, η μονάδα γονέα εγκαταλείπει το μενού 
και η λειτουργία Eco Max παραμένει απενεργοποιημένη.

4 Η ένδειξη Eco Max αναβοσβήνει πάνω στην οθόνη. Η λυχνία 
«σύνδεσης» αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα, όταν η μονάδα 
μωρού πάψει να εκπέμπει σήματα προς τη μονάδα γονέα, η λυχνία 
σύνδεσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.

5 Όταν η εκπομπή ραδιοεπικοινωνίας ενεργοποιηθεί ξανά και η μονάδα 
γονέα αρχίσει και πάλι να λαμβάνει σήμα από τη μονάδα μωρού, η 
λυχνία σύνδεσης θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Max
1 Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού).
2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε «Eco Max» και 

πατήστε OK για επιβεβαίωση.
3 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη «Απενεργοποίηση», πατήστε 

OK για επιβεβαίωση.
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Χρονοδιακόπτης ταΐσματος
Μπορείτε να ορίσετε το χρονοδιακόπτη ταΐσματος, ώστε να σας 
ειδοποιήσει την ώρα που πρέπει να ταΐσετε το μωρό σας. Μπορείτε να 
ορίσετε το χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
1 Για να ανοίξετε το υπομενού του χρονοδιακόπτη ταΐσματος, επιλέξτε 

«Feed Timer» (Χρονοδιακόπτης ταΐσματος) από το μενού. Πατήστε το 
κουμπί OK για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε «Set Timer» (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη) από το υπομενού 
χρονοδιακόπτη ταΐσματος. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση 
του χρονοδιακόπτη.

3 Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
4 Για να ξεκινήσετε το χρονοδιακόπτη ταΐσματος, επιλέξτε «xx:xx 

Start» (xx:xx έναρξη) από το υπομενού χρονοδιακόπτη ταΐσματος. 
Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Το σύμβολο χρονοδιακόπτη 
εμφανίζεται στην οθόνη και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση.

5 Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο 00:00, ηχεί η ειδοποίηση 
χρονοδιακόπτη ταΐσματος, το σύμβολο χρονοδιακόπτη αρχίζει 
να αναβοσβήνει στην οθόνη και το μήνυμα „TIMER END“ (Λήξη 
χρονοδιακόπτη) περνά κατά μήκος της οθόνης.

6 Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη, επιλέξτε „Stop & Reset“ 
(Διακοπή και επαναφορά) από το υπομενού του χρονοδιακόπτη 
ταΐσματος και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της επανάληψης χρονοδιακόπτη ταΐσματος
1 Προκειμένου ο χρονοδιακόπτης ταΐσματος να ενεργοποιείται μετά την 

παρέλευση του ίδιου καθορισμένου χρόνου, επιλέξτε «Timer repeat» 
(Επανάληψη χρονοδιακόπτη) από το υπομενού αφού ρυθμίσετε τον 
χρονοδιακόπτη. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε «Repeat ON» (Ενεργοποίηση επανάληψης) ή «Repeat 
OFF» (Απενεργοποίηση επανάληψης) και πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση. Το σύμβολο επανάληψης χρονοδιακόπτη εμφανίζεται 
στην οθόνη.

3 Αν έχει ρυθμιστεί η επιλογή «Repeat ON» (Ενεργοποίηση 
επανάληψης), ο χρονοδιακόπτης ταΐσματος ξεκινά την αντίστροφη 
μέτρηση αφού διακόψετε την ειδοποίηση.
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Ρύθμιση της ηχητικής ειδοποίησης χρονοδιακόπτη 
ταΐσματος
1 Για να ορίσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε «Timer Alert» (Ηχητική 

ειδοποίηση χρονοδιακόπτη) από το υπομενού χρονοδιακόπτη 
ταΐσματος. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

2 Ορίστε μια από τις επιλογές ειδοποιήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές 
περιλαμβάνουν μόνο ήχο, ήχο και δόνηση και μόνο δόνηση.

3 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση, 
διαφορετικά η ειδοποίηση σταματά αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

4 Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη, επιλέξτε „Stop & Reset“ 
(Διακοπή και επαναφορά) από το υπομενού του χρονοδιακόπτη 
ταΐσματος και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Θερμοκρασία δωματίου
Τα μωρά κοιμούνται άνετα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 
16°C/61°F έως 20°C/68°F. Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος ελάχιστης και 
μέγιστης θερμοκρασίας, καθώς και μια ειδοποίηση.
1 Για να ανοίξετε το υπομενού θερμοκρασίας, επιλέξτε «Temperature» 

(Θερμοκρασία) από το μενού. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
2 Επιλέξτε „Temp Range“ (Εύρος θερμοκρασίας) από το υπομενού 

θερμοκρασίας και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε το εύρος 

ελάχιστης θερμοκρασίας από 10 °C/50 °F έως 19 °C/66 °F και το 
εύρος μέγιστης θερμοκρασίας από 22 °C/72 °F έως 37 °C/99 °F. 
Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε «Alert» (Ειδοποίηση) από το υπομενού θερμοκρασίας. 
Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

5 Ορίστε μια από τις επιλογές ειδοποιήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές 
περιλαμβάνουν μόνο ήχο, μόνο δόνηση και μόνο προβολή. Πατήστε 
το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 
ειδοποίησης θερμοκρασίας.

6 Επιλέξτε «Temp Scale» (Κλίμακα θερμοκρασίας) από το υπομενού 
θερμοκρασίας. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

7 Επιλέξτε „Celsius“ (Κελσίου) ή „Fahrenheit“ (Φαρενάιτ) και πατήστε 
OK για επιβεβαίωση. Η θερμοκρασία στην καθορισμένη κλίμακα 
εμφανίζεται στην οθόνη.
Αν η θερμοκρασία είναι εντός του καθορισμένου εύρους, το σύμβολο 
ειδοποίησης θερμοκρασίας περιλαμβάνει δύο τμήματα.
Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από το 
καθορισμένο εύρος, τότε το σύμβολο ειδοποίησης θερμοκρασίας 
έχει μόνο ένα τμήμα και αναβοσβήνει. Το μήνυμα «TOO COLD» (Πολύ 
κρύο) ή «TOO HOT» (Πολύ ζεστό) εμφανίζεται στην οθόνη.
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Ειδοποίηση κλάματος
Μπορείτε να ρυθμίζετε μια ειδοποίηση κλάματος που θα σας 
προειδοποιεί ότι το μωρό κλαίει.
1 Επιλέξτε «Cry alert» (Ειδοποίηση κλάματος) από το μενού, 

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -. Πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση.

2 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη „Vibration ON“ (Δόνηση 
ενεργή), πατήστε OK για επιβεβαίωση. Η ένδειξη ειδοποίησης 
κλάματος εμφανίζεται στην οθόνη.
Η ειδοποίηση κλάματος ενεργοποιείται, όταν ο ήχος στο δωμάτιο 
του μωρού είναι αρκετά έντονος, ώστε να ανάψει η τέταρτη λυχνία 
επιπέδου ήχου. Η μονάδα γονέα δονείται και το μήνυμα «Cry alert» 
(Ειδοποίηση κλάματος) εμφανίζεται στην οθόνη για 4 δευτερόλεπτα. 
Η ειδοποίηση κλάματος επαναλαμβάνεται κάθε 8 δευτερόλεπτα, 
μέχρι ο ήχος να γίνει λιγότερο έντονος ή μέχρι να απενεργοποιήσετε 
την ειδοποίηση κλάματος.

3 Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση κλάματος, επιλέξτε «Cry 
alert» (Ειδοποίηση κλάματος) από το μενού. Όταν στην οθόνη 
εμφανιστεί η ένδειξη «Vibration OFF» (Δόνηση ανενεργή), πατήστε OK 
για επιβεβαίωση.

Ρολόι
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το ρολόι αποκρύπτεται. Μπορείτε 
να επιλέξετε να εμφανίζεται το ρολόι και να ρυθμίσετε την ώρα του 
ρολογιού από το μενού της μονάδας γονέα.
1 Επιλέξτε «Set clock» (Ρύθμιση ρολογιού) από το μενού, 

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -. Πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε „Show Time“ (Εμφάνιση ώρας) και πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση.

3 Επιλέξτε „Set the time“ (Ρύθμιση ώρας) και πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση.

4 Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
Η ώρα του ρολογιού εναλλάσσεται με άλλες ενδείξεις στο πεδίο 
μηνυμάτων της οθόνης.

Γλώσσα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή του μενού για να 
αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας.
1 Επιλέξτε «Set language» (Ρύθμιση γλώσσας) από το μενού, 

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -. Πατήστε το κουμπί OK για 
επιβεβαίωση.

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε τη γλώσσα που 
θέλετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



- 21 -

Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, 
προκειμένου να μην πατηθούν κατά λάθος τα κουμπιά ενώ μεταφέρετε 
τη μονάδα γονέα σε άλλο χώρο.
1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, πατήστε 

το κουμπί ΟΚ.
2 Πατήστε το κουμπί + μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Αν δεν πατήσετε το κουμπί + μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, η 
οδηγία θα παραμείνει στην οθόνη.

3 Αφού πατήσετε το κουμπί +, το μήνυμα “Keys locked“ (Τα πλήκτρα 
κλειδώθηκαν) εμφανίζεται στην οθόνη. 

4 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, 
πατήστε το κουμπί ΟΚ. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 
οδηγίας, πατήστε το κουμπί + μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις:
 - Όταν πατάτε ένα κουμπί εκτός του ΟΚ, ενώ η λειτουργία κλειδώματος 

πλήκτρων είναι ενεργή, η οθόνη ανάβει και στη δεύτερη γραμμή της 
οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα με οδηγίες σχετικά με το πώς να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

 - Όταν πατάτε το ΟΚ ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
κλειδώματος πλήκτρων, στη δεύτερη γραμμή της οθόνης εμφανίζεται 
ένα μήνυμα με οδηγίες σχετικά με το πώς να ξεκλειδώσετε τα 
κουμπιά.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Προσπαθήσαμε να 
διευκολύνουμε τον διαχωρισμό της συσκευασίας σε δύο υλικά: κουτί από 
χαρτόνι και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα.
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή 
ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Υποστήριξη
Για οτιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές 
ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www�philips�com/support�
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