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Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder 
apparaten, och spara sedan informationen för framtida bruk�

VIKTIGT!
Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel� Den är inte en 
ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och 
ska inte användas som sådan�
Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där 
som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov�

Friskrivning
Observera att du använder den här babyvakten på egen risk� Koninklijke 
Philips N�V� och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift 
eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur 
babyvakten används�

Fara
 - Sänk aldrig ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan 

vätska� Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk 
av vatten eller någon annan vätska� Använd inte babyvakten på 
fuktiga platser eller nära vatten� 

 - Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den� 
Blockera inte ventilationsöppningar� Installera enligt tillverkarens 
instruktioner�

Varning
 - Lång sladd� Strypningsrisk! 
 - Kontrollera att den spänning som anges på adaptern överensstämmer 

med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten�
 - Använd endast den medföljande adaptern�

 - Modell: S005Bxy0600050 
 - Strömförsörjning: Inspänning: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A 

Utspänning: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV(EU-kontakt) eller xy=NB(brittisk kontakt) 
 - Genomsnittlig aktiv effektivitet: 74,38 % 
 - Strömförbrukning för obelastad effekt (W): 0,1 W NIVÅ VI

 - Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess 
sladd eftersom det kan medföra risker� 

 - Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av 
originaltyp för att undvika olyckor� 

 - Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer 
med olika funktionshinder samt av personer som saknar erfarenhet 
och kunskap, om det sker under tillsyn eller om de har informerats om 
hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om riskerna 
som medföljer� Barn ska inte leka med produkten� Barn får inte 
rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen� 
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 - Skydda nätsladden så att den inte trampas på eller kommer i kläm, 
särskilt intill kontakter och precis vid apparatens hölje� 

 - Se till att du placerar babyvakten på ett sådant sätt att sladden inte 
blockerar en dörröppning eller passage� Om du placerar babyvakten 
på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned 
över kanten på bordet eller skåpet� Se till att sladden inte ligger på 
golvet där den utgör en snubblingsrisk� 

 - Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartonger osv�) utom 
räckhåll för barn, eftersom de inte är leksaker� 

 - För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna höljet på 
babyenheten eller föräldraenheten� Säkerhetsföreskrifter för batteri 

 - Använd endast produkten i dess avsedda syfte� Läs den här 
informationen noggrant innan du använder produkten och dess 
batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk� Felaktig 
användning kan leda till faror eller allvarliga skador� Medföljande 
tillbehör kan variera för olika produkter� 

 - Ladda, använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 0 °C 
och 40 °C. 

 - Använd endast följande batterier:
 - Babyenhet: 1,5 V R6 AA alkaliska ej laddningsbara batterier 

eller laddade 1,2 V AA HR6 laddningsbara batterier. Ladda de 
laddningsbara batterierna i en separat batteriladdare� 

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

 - Använd endast det laddningsbara batteriet som medföljde 
föräldraenheten� 

 - Ladda inte ej laddningsbara batterier i föräldraenheten�
 - Håll produkten och batterierna borta från eld och utsätt dem inte för 

direkt solljus eller höga temperaturer� 
 - Förvara alltid knappcellsbatterier utom räckhåll för barn� Sväljning av 

batterierna kan leda till allvarlig skada eller död� 
 - Om produkten blir onormalt varm, luktar onormalt, ändrar färg eller 

om det tar längre tid än vanligt att ladda den ska du sluta använda och 
ladda den, och du ska även kontakta Philips� 

 - Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på 
induktionsplattor� 

 - Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär 
produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller 
avge giftiga eller farliga ämnen� Du får inte kortsluta, överladda eller 
ladda batterierna omvänt� 

 - Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade 
eller läcker� Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta 
läkare in detta händer� 

 - Se till att dina händer, produkten och batterierna är torra när du 
hanterar batterier� 

 - Sätt i batterierna med polerna + och – åt det håll som visas i 
batterifacket eller batterihållaren� 
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 - Blanda inte olika märken och typer av batterier eller nya och 
begagnade batterier, och använd inte batterier med olika 
datumkoder� 

 - Ta ut batterierna ur produkten om du inte tänker använda den på ett 
tag� 

 - För att undvika oavsiktlig kortslutning av batterierna efter att du har 
tagit ut dem ska du inte låta batteriernas poler komma i kontakt med 
metallföremål (t�ex� mynt, hårnålar, ringar)� Linda inte in batterier 
i aluminiumfolie� Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en 
plastpåse innan du kasserar dem� 

 - Låt inte förbrukade engångsbatterier sitta kvar i produkten� 
 - Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger� 

Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar 
beroende på användning och inställningar� 

 - Byt ut det laddningsbara batteriet när batterikapaciteten minskar 
avsevärt�

Varning
 - Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla såsom 

element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive 
förstärkare) som producerar värme� 

 - Se till att dina händer är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och 
nätsladden� 

 - Alla obligatoriska märkningar på babyenheten, föräldraenheten och 
nätadaptern finns på babyenhetens, föräldraenhetens och 
nätadapterns undersida�

Deklaration om överensstämmelse
Philips Electronics Hong Kong Limited deklarerar härmed att produkterna 
uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 
2014/53/EG. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på 
www�philips�com/support�

Uppfyllelse av EMF-standard
Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler 
gällande exponering av elektromagnetiska fält�
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Inledning 
Gå till www�philips�com/welcome om du vill registrera din produkt och 
läsa den fullständiga användarhandboken�

Föräldraenhetens teckenfönster (fig. 1)
1 Indikator för signalstyrka
2 Eco Max-indikator
3 Symbol för nattdimringsläge
4 Indikator för barnskrikslarm
5 Symbol för avstängt ljud
6 Indikator för batteristatus
7 Navigeringspil
8 Temperatursymbol
9 Mikrofonkänslighetsindikator
10 Nattlampesymbol
11 Vaggvisesymbol
12 Projektorsymbol
13 Timer- eller timerupprepningssymbol
14 Menyskärm med lugnande funktioner
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Förberedelser inför användning
VIKTIGT: Läs den viktiga säkerhetsinformationen noga innan du 
använder babyvakten och spara den för framtida bruk.

Babyenhet
Vi rekommenderar att du använder babyenheten ansluten till 
vägguttaget� Om du vill vara säker på att ha automatisk reservström vid 
strömavbrott kan du sätta i fyra alkaliska 1,5 V AA-batterier (medföljer 
inte) i babyenheten�
Ladda de laddningsbara batterierna i en separat batteriladdare� 
Babyenheten har ingen laddningsfunktion och laddningsbara batterier 
laddas ur långsamt även när de inte används�

Föräldraenhet
Föräldraenheten drivs av två laddningsbara batterier som levereras med 
babyvakten� Ladda föräldraenheten innan du använder den för första 
gången och när batterinivån är låg�
Tänk på att du för SCD730/SCD731/SCD733 behöver ladda 
föräldraenheten i 10 timmar för att få en sladdlös drifttid på 
18 timmar. (För SCD734 och SCD735: laddningstiden är 14 timmar 
och användningstiden är 25 timmar.
Obs! När du börjar använda babyvakten tar det fyra laddnings- och 
urladdningscykler innan de uppladdningsbara batterierna når sin fulla 
kapacitet�

Använda babyvakten
Placering av babyvakten

Förvara babyenheten utom räckhåll för barnet. Lägg aldrig 
babyenheten i barnets säng eller lekhage.

 - Babyenhetens nätkabel kan utgöra strypningsrisk� Se därför till att 
babyenheten och kabeln är placerade minst 1 meter från barnet�

 - Förhindra att ena eller båda enheterna ger ifrån sig högfrekventa ljud 
genom att placera föräldraenheten minst 1 meter från babyenheten�
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Ansluta föräldraenheten och babyenheten
1 Håll ned knappen  på babyenheten i 2 sekunder tills strömlampan 

tänds�
2 Håll ned knappen  på föräldraenheten i 2 sekunder tills 

teckenfönstret tänds� Anslutningslampan på föräldraenheten 
börjar blinka rött och meddelandet ”I AM LINKING” (ansluter) visas i 
teckenfönstret�
När föräldraenheten och babyenheten har anslutits till varandra lyser 
anslutningslampan med ett fast, grönt sken� Signalstyrkeindikatorn 
och meddelandet ”LINKED” (ansluten) visas i teckenfönstret�
Om ingen anslutning upprättas visas meddelandet "NOT LINKED" (ej 
ansluten) och föräldraenheten börjar pipa�

Gör så här om ingen anslutning upprättas
 - Om föräldraenheten är utanför babyenhetens räckvidd placerar du 

den närmare babyenheten, men inte närmare än 1 meter�
 - Om baby- eller föräldraenheten är för nära, närmare än 2 m, en annan 

DECT-apparat (till exempel en sladdlös telefon) stänger du av den 
apparaten eller flyttar enheten så att den inte står för nära apparaten.

 - Starta babyenheten om den är avstängd�

Räckvidd
 - Räckvidden är 330 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus�
 - Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och andra 

faktorer som ger störningar� Våta och fuktiga material kan orsaka så 
mycket störningar att räckvidden försämras med upp till 100 %. Se 
tabellen nedan för störningar orsakade av torra material�

Torra material Materialtjocklek Förlust av räckvidd

Trä, murbruk, papp, glas (utan 
metall, ledningar eller bly)

< 30 cm 0-10%

Tegel, plywood < 30 cm 5-35%

Armerad betong < 30 cm 30-100%

Metallgaller < 1 cm 90-100%

Metall- eller aluminiumplattor < 1 cm 100%
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Babyenhetens funktioner och signaler
Nattlampa

Nattlampan ger ett mjukt sken som lugnar barnet�
1 Tryck på knappen  på babyenheten för att slå på eller stänga av 

nattlampan�

Vaggvisefunktion
1 Spela upp vald vaggvisa genom att trycka på knappen  på 

babyenheten� Den valda vaggvisan upprepas under den inställda 
tiden�

2 Tryck på  knappen om du vill välja en annan vaggvisa från listan�

3 Ändra ljudnivån på vaggvisan genom att trycka på volymknapparna + 
och – på babyenheten�

Obs! Du kan ställa in högtalarvolymen på babyenheten endast när en 
vaggvisa spelas upp� Om du har ställt in volymen för vaggvisan högre 
på babyenheten blir ljudet också högre när du använder talfunktionen 
på föräldraenheten�

4 För att avbryta uppspelningen av vaggvisan trycker du på knappen  
på babyenheten�
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Projektor
Med hjälp av projektorfunktionen kan du lugna ditt barn med ljusmönster 
i färg som projiceras i taket�
1 Slå på projektorn genom att trycka på knappen Projektor på/av. 

Projektorsymbolen visas i föräldraenhetens teckenfönster�

2 Det finns sex olika mönster. Det första mönstret tonas upp till full 
intensitet under två sekunder� Det projiceras i åtta sekunder och tonas 
sedan ned på 2 sekunder medan nästa mönster tonas upp� Varje 
mönster projiceras i tio sekunder� Mönstren upprepas under den 
angivna tiden�

3 Stäng av projektorn genom att trycka på på/av-knappen för 
projektorn�

Söka efter föräldraenheten
Om du har förlorat föräldraenheten kan du använda FIND-knappen (sök) 
på babyenheten för att hitta den� Den här funktionen fungerar enbart när 
föräldraenheten är påslagen�
1 Tryck på knappen FIND (sök) på babyenheten� Föräldraenheten avger 

en söksignal�
2 Om du vill stänga av söksignalen trycker du på knappen FIND 

på babyenheten igen eller på valfri knapp på föräldraenheten� 
Söksignalen stängs av automatiskt efter 2 minuter�

Batteristatuslampa
1 Batterinivålampan lyser med fast grönt sken när babyenheten drivs 

med batteri och batterinivån är tillräcklig�
2 Batterinivålampan blinkar snabbt rött när batterinivån är låg medan 

babyenheten drivs på batteriström� Byt ut batterierna när batterinivån 
är låg�

>
2.5m

/8.2ft
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Föräldraenhetens funktioner och signaler
Meny med lugnande funktioner

Föräldraenheten har en meny med lugnande funktioner: nattlampa, 
vaggvisa och projektor� För att öppna menyn med de lugnande 
funktionerna 
trycker du på knappen för den lugnande skärmen� På den här skärmen 
kan du fjärrstyra nattlampan, vaggvisor och projektorn på babyenheten�
1 För att öppna menyn med de lugnande funktionerna trycker du på 

knappen för den lugnande skärmen�

2 Använd knapparna + och - för att peka på en lugnande funktion med 
pilen�

3 Aktivera en funktion när den är avaktiverad eller inaktivera den när 
den är aktiverad genom att trycka på OK� När funktionen är påslagen 
finns ett bockmärke ovanför funktionens symbol. När funktionen är 
avstängd finns ett kryss ovanför funktionens symbol.

4 Öppna menyn med alternativ för funktionen genom att flytta pilen 
över alternativfältet och trycka på OK� Välj önskad inställning i 
alternativfältet med knapparna – och +.

5 Om du vill lämna menyn med de lugnande funktionerna trycker du på 
knappen för den lugnande skärmen�
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Nattlampa
Med den här lugnande funktionen kan du slå på och av nattlampan och 
ställa in timern för nattlampan�
1 Välj nattlampfunktionen och öppna menyn med alternativ för 

nattlampan�

2 Du kan ställa in timern för nattlampa på 5 till 20 minuter eller 
slå på nattlampan kontinuerligt� Tryck på OK för att bekräfta� 
Nattlampesymbolen visas i teckenfönstret�
Om du ställer in timern för nattlampan stängs den av automatiskt� Om 
du slår på nattlampan kontinuerligt kan du stänga av den på menyn 
med de lugnande funktionerna eller genom att trycka på -knappen 
för nattlampa på babyenheten�

Vaggvisa
Med den här lugnande funktionen kan du välja uppspelningsalternativ 
för vaggvisa och ställa in vaggvisetimern�
1 Välj vaggvisefunktionen och öppna menyn med vaggvisealternativ�
2 På menyn med alternativ för vaggvisa kan du välja en vaggvisa i listan 

med förprogrammerade vaggvisor� Du kan också välja ”Spela upp alla” 
för att spela upp alla lagrade vaggvisor�

3 Du kan ställa in timern för vaggvisa på 5 till 20 minuter eller så kan du 
välja att spela upp vaggvisor kontinuerligt� Tryck på OK för att bekräfta 
timerinställningen� I teckenfönstret visas vaggvisesymbolen och den 
vaggvisa som spelas upp�
Om du ställer in timern stängs vaggvisefunktionen av efter den inställda 
tiden� Om du väljer att spela upp vaggvisor kontinuerligt kan du stänga 
av vaggvisefunktionen på menyn med de lugnande funktionerna eller 
genom att trycka på -knappen för vaggvisa på babyenheten�
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Projektor
Med den här lugnande funktionen kan du starta projektorn på 
babyenheten och ställa in hur länge projektionen ska visas�
1 Välj projektorfunktionen och öppna menyn med projektoralternativ�
2 För att öppna projektoralternativen pekar du med pilen på 

alternativfältet och trycker på OK�

3 Du kan ställa in projektorns timer på 5 till 20 minuter eller 
slå på projektorn kontinuerligt� Tryck på OK för att bekräfta� 
Projektorsymbolen visas i teckenfönstret�
Om du ställer in timern för projektorn stängs den av automatiskt� Om 
du slår på projektorn kontinuerligt kan du stänga av den på menyn 
med de lugnande funktionerna eller genom att trycka på knappen för 
projektor på babyenheten�

Volym
Volymen kan ställas in om menyn inte är aktiv. Det finns sju olika 
volymnivåer och en inställning för att stänga av ljudet�

Ställa in volymen
1 Tryck på knappen + eller – en gång�

Den aktuella volymen visas i teckenfönstret�
2 Tryck på knappen + om du vill höja volymen och på knappen – om du 

vill sänka volymen�
Om ingen knapp har tryckts ned efter 2 sekunder försvinner 
volymvisningen från teckenfönstret och volyminställningen sparas�

Ljud av
Under den lägsta volyminställningen finns en inställning för att stänga av 
ljudet�
1 Tryck på knappen + eller – en gång�

Den aktuella volymen visas i teckenfönstret�
2 Håll ned knappen - i mer än 2 sekunder för att stänga av volymen.

Meddelandet ”MUTE” (ljud av) och ljud av-symbolen visas i 
teckenfönstret� Endast ljudnivålamporna visar att barnet avger ljud�
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Talfunktion
1 Om du vill trösta barnet trycker du på TALK på föräldraenheten och 

pratar tydligt i mikrofonen på framsidan från 15–30 cm avstånd�

Obs! Om du har ställt in volymen för vaggvisan högre på babyenheten 
blir ljudet också högre när du använder talfunktionen på 
föräldraenheten�

2 Släpp TALK när du har pratat klart�

Nattdimringsläge
När nattdimringsläget aktiveras sänks lampornas och skärmens 
ljusintensitet och larmljudens volym�
1 Tryck på nattdimringsknappen för att aktivera nattdimringsläget�
2 Tryck på nattdimringsknappen igen för att gå tillbaka till normalt 

användningsläge�

Varning för svaga batterier i babyenheten
1 Om babyenheten drivs med batteri och batterierna är svaga piper 

föräldraenheten och meddelandet "Baby unit Change Batteries" (byt 
batterier i babyenheten) visas i teckenfönstret�

2 Om du inte byter batterier i tid upphör anslutningen till babyenheten�

Batteristatusindikatorer
Låg batterinivå
När batterinivån för de laddningsbara batterierna är låg visas "BATTERY 
LOW" (låg batterinivå) i teckenfönstret, statusindikatorn är tom och 
blinkar, och föräldraenheten piper� Den återstående drifttiden är minst 
30 minuter.
Tomt batteri
1 När de uppladdningsbara batterierna nästan är tomma blinkar 

batteristatuslampan snabbt med rött sken�
2 Om du inte ansluter föräldraenheten till eluttaget stängs den av�



- 15 -

Föräldraenhetens meny
Navigera på menyn

Obs! Vissa menyfunktioner kan bara användas när babyenheten och 
föräldraenheten är anslutna�

1 Tryck på knappen MENU för att öppna menyn och se det första 
menyalternativet�

2 Använd knappen + för att gå till nästa alternativ eller knappen - för 
att gå till föregående alternativ� Pilen i teckenfönstret anger i vilken 
riktning du kan navigera�

3 Tryck på OK för att bekräfta ditt val�

Obs! Tryck på knappen MENU om du vill lämna menyn utan att göra 
några ändringar� Om inget matas in på menyn på mer än 20 sekunder 
stängs den automatiskt�

Känslighet
Med det här alternativet på föräldraenhetens meny kan du ställa in 
mikrofonkänsligheten på babyenheten� 
Mikrofonkänsligheten bestämmer vilken ljudnivå babyenheten 
registrerar� Du vill kanske höra när barnet gråter, men inte när det jollrar�
1 Välj "Sensitivity" (känslighet) på menyn med hjälp av knapparna + 

och - och tryck på OK för att bekräfta.
2 Använd knapparna + och - för att öka eller minska mikrofonens 

känslighet� Antalet fyllda segment visar vilken känslighetsnivå som har 
valts� Tryck på OK och bekräfta inställningen�
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Känslighetsnivåer och -indikationer
Ikon Känslighet Beskrivning

högsta Hör alla ljud ditt barn ger ifrån sig. 
Föräldraenhetens högtalare är på 
hela tiden�

hög Hör alla ljud från ditt barn, alltifrån 
stilla jollrande och höga ljud� Om 
barnet inte ger ifrån sig några ljud 
är föräldraenhetens högtalare av�

medel Hör alla ljud från ditt barn, alltifrån 
gråt och högre ljud� Om barnet 
ger ifrån sig svagare ljud aktiveras 
inte föräldraenhetens högtalare�

låg Här aktiveras föräldraenhetens 
högtalare bara om barnet ger ifrån 
sig höga ljud, till exempel när det 
skriker�

Eco Max-läge
Smart Eco är en standardfunktion på den här babyvakten� Funktionen 
minskar DECT-signalen från babyvakten automatiskt för att spara energi. 
Om du vill spara ännu mer energi kan du aktivera Eco Max-läget� I det här 
läget överförs ingen DECT-signal från babyenheten så länge barnet är 
tyst�

Varning! I Eco Max-läget tar föräldraenheten emot signaler 
från babyenheten med fördröjning. När barnet låter måste 
babyenheten först aktivera sändningen innan den kan skicka 
signaler till föräldraenheten.

Tänk på följande:
 - I Eco Max-läget tar föräldraenheten inte emot några signaler om 

föräldraenheten är placerad utanför babyenhetens räckvidd� Du 
kan kontrollera anslutningen genom att trycka på valfri knapp på 
föräldraenheten�

 - Det går inte att aktivera Eco Max-läget om mikrofonkänsligheten är 
inställd på den högsta nivån�
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Aktivera Eco Max-läget
1 Välj "Eco Max" på menyn med hjälp av knapparna + och - och tryck på 

OK för att bekräfta�
2 När "Turn On" (aktivera) visas i teckenfönstret trycker du på OK för att 

aktivera Eco Max-läget�
3 Varningsmeddelandet "!No alert if out of range, OK?" (ingen varning 

om enheten är utom räckvidd, OK?) visas i teckenfönstret� Tryck på OK 
för att bekräfta�
Obs! Varningsmeddelandet visas två gånger i teckenfönstret� Om du 
inte trycker på OK lämnar föräldraenheten menyn och Eco Max-läget 
fortsätter att vara av�

4 Eco Max-indikeringen blinkar i teckenfönstret� Anslutningslampan 
blinkar långsamt med ett grönt sken när babyenheten inte skickar 
signaler till föräldraenheten�

5 När föräldraenheten tar emot en signal från babyenheten för att 
sändningen har aktiverats lyser anslutningslampan med fast, grönt 
sken�

Inaktivera Eco Max-läge
1 Tryck på knappen MENU (meny)�
2 Använd knapparna + och - för att välja „Eco Max“ och tryck på OK för 

att bekräfta�
3 När „Turn Off“ (avaktivera) visas i teckenfönstret trycker du på OK för 

att bekräfta�

Matningstimer
Du kan ställa in en matningstimer som meddelar dig att det är dags 
att ge barnet mat� Timern kan ställas in från 1 minut till 23 timmar och 
59 minuter.
1 För att öppna undermenyn för matningstimern väljer du "Feed Timer" 

(matningstimer) på menyn� Tryck på OK för att bekräfta�
2 Välj "Set Timer" (ställ in timer) på undermenyn för matningstimern. 

Tryck på OK för att starta timerinställningen�
3 Ställ in antalet timmar och minuter och tryck på OK för att bekräfta�
4 Starta matningstimern genom att välja "xx:xx Start" på menyn. Tryck 

på OK för att bekräfta� Timersymbolen visas i teckenfönstret och 
timern börjar räkna ned�
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5 När timern har nått 00:00 sätter matningstimerns larm igång� 
Timersymbolen blinkar i teckenfönstret och meddelandet "TIMER 
END" (timer klar) visas i teckenfönstret�

6 För att stoppa timern väljer du "Stop & Reset" (stoppa och återställ) på 
undermenyn för matningstimern och trycker på OK för att bekräfta�

Ställa in upprepning av matningstimern
1 Om du vill att matningstimern ska aktiveras igen efter den inställda 

tiden väljer du „Timer repeat“ (timerupprepning) på undermenyn 
för matningstimern när du har ställt in timern� Tryck på OK för att 
bekräfta�

2 Välj ”Repeat ON” (upprepning på) eller ”Repeat OFF” (upprepning av) 
och tryck på OK-knappen för att bekräfta� Timerupprepningssymbolen 
visas i teckenfönstret�

3 Om „Repeat ON“ (upprepning på) är valt börjar matningstimern räkna 
ned igen när du har stängt av larmet�

Ställa in matningstimerns larm
1 Ställ in ett larm genom att välja „Timer Alert“ (timerlarm) på 

undermenyn för matningstimern� Tryck på OK för att bekräfta�
2 Välj något av larmalternativen� Du kan välja endast ljud, ljud och 

vibration eller endast vibration�
3 Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet� Om du inte gör det 

stängs larmet automatiskt av efter 2 minuter�
4 För att stoppa timern väljer du „Stop & Reset“ (stoppa och återställ) på 

undermenyn för matningstimern och trycker på OK för att bekräfta�

Rumstemperatur
Barn sover som bäst i temperaturer på mellan 16 °C och 20 °C. Du kan 
ställa in en lägsta och en högsta temperatur och ett temperaturlarm�
1 För att öppna undermenyn för temperatur väljer du "Temperature" 

(temperatur) på menyn� Tryck på OK för att bekräfta�
2 Välj "Temp Range" (temperaturintervall) på undermenyn för 

temperatur och tryck på OK för att bekräfta�
3 Använd knapparna + och - för att ställa in en lägsta temperatur på 

mellan 10 °C och 19 °C och en högsta temperatur på mellan 22 °C och 
37 °C. Tryck på OK för att bekräfta.

4 Välj ”Alert” i undermenyn till temperaturen� Tryck på OK för att 
bekräfta�

5 Välj något av larmalternativen� Du kan välja endast ljud, ljud och 
vibration, endast vibration och endast teckenfönster� Tryck på OK för 
att bekräfta� Temperaturlarmsymbolen visas i teckenfönstret�
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6 Välj "Temp Scale" (temperaturskala) på undermenyn för temperatur� 
Tryck på OK för att bekräfta�

7 Välj ”Celsius” eller ”Fahrenheit” och tryck på OK för att bekräfta. 
Temperaturen i den inställda skalan visas i teckenfönstret� 
Om temperaturen är inom det inställda intervallet har symbolen för 
temperaturlarm två segment�
Om temperaturen är under eller över det inställda intervallet har 
symbolen för temperaturlarm i teckenfönstret bara ett segment och 
blinkar. Meddelandet ”TOO COLD” (för kallt) eller "TOO HOT" (för 
varmt) visas i teckenfönstret�

Barnskrikslarm
Du kan ställa in ett barnskrikslarm som meddelar dig om barnet skriker�
1 Välj ”Cry alert” (barnskrikslarm) på menyn med knapparna + och -. 

Tryck på OK för att bekräfta�
2 När "Vibration On" (vibration på) visas i teckenfönstret trycker du på 

OK för att bekräfta� Indikatorn för barnskrikslarm visas i teckenfönstret�
Barnskrikslarmet aktiveras när ljudet i barnets rum är tillräckligt högt 
för att få den fjärde ljudnivålampan att tändas� Föräldraenheten 
vibrerar och meddelandet ”Cry alert” visas i teckenfönstret under 
4 sekunder. Barnskrikslarmet upprepas var 8:e sekund tills ljudet blir 
lägre eller tills du inaktiverar barnskrikslarmet�

3 Om du vill inaktivera barnskrikslarmet väljer du ”Cry alert” 
(barnskrikslarm) på menyn� När "Vibration OFF (vibration av) visas i 
teckenfönstret trycker du på OK för att bekräfta�

Klocka
Standardinställningen för klockan är dold� Du kan välja att visa klockan 
och ställa in klockans tid i menyn på föräldraenheten�
1 Välj ”Set clock” (ställ in klockan) på menyn med knapparna + och -� 

Tryck på OK för att bekräfta�
2 Välj "Show Time" (visa tid) och tryck på OK för att bekräfta�
3 Välj "Set the time" (ställ in tid) och tryck på OK för att bekräfta�
4 Ställ in antalet timmar och minuter och tryck på OK för att bekräfta�

Klockan och annan information visas omväxlande i meddelandefältet i 
teckenfönstret�
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Språk
Med det här menyalternativet kan du ändra språkinställningen�
1 Välj ”Set language” (ställ in språk) på menyn med knapparna + och -� 

Tryck på OK för att bekräfta�
2 Använd knapparna + och - för att välja ditt språk och tryck på OK för 

att bekräfta�

Knapplås
Du kan aktivera knapplåset för att förhindra att du trycker på knapparna 
av misstag när du bär runt på föräldraenheten�
1 För att aktivera knapplåset trycker du på OK�
2 Tryck på knappen + inom 2 sekunder�

Obs! Om du inte trycker på knappen + inom 2 sekunder står 
meddelandet kvar i teckenfönstret�

3 När du har tryckt på knappen + visas meddelandet "Keys locked" 
(knappar låsta) i teckenfönstret� 

4 För att inaktivera knapplåset trycker du på OK� Tryck på knappen + 
inom 2 sekunder när teckenfönstret visar instruktionsmeddelandet�

Obs!
 - När du trycker på en annan knapp än OK medan tangentlåset är 

aktiverat slås teckenfönstret på och den andra raden i teckenfönstret 
talar om hur du gör för att avaktivera tangentlåset�

 - När du trycker på OK medan tangentlåset är aktivt talar den andra 
raden i teckenfönstret om för dig vilket andra steg som är nödvändigt 
för att låsa upp knapparna�

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort� Vi har försökt göra 
förpackningen lätt att separera i två olika materialtyper: kartong och 
polyeten (påsar, skyddande skumskiva)�

Återvinning
Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får 
slängas bland hushållssoporna�
Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier�

Support
För all produktsupport som vanliga frågor, besök 
www�philips�com/support�
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Light  Timer
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