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Introducere
Felicitări pentru achiziţia dvs. Vă prezentăm Philips Avent! Pentru a 
beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips Avent, înregistraţi-vă 
produsul la www.philips.com/welcome�
Monitor video pentru copii de la Philips AVENT vă asigură o asistenţă 
permanentă și vă permite să vă vedeți copilul pe durata zilei sau a nopții, 
de oriunde din casă. Cea mai nouă tehnologie digitală garantează un 
sunet de o claritate excepţională şi cea mai clară imagine a copilului dvs. 
Acest lucru vă dă un sentiment suplimentar de siguranţă, fără a intra în 
camera copilului dvs. şi a-i deranja somnul.

Descriere generală
1 Unitatea pentru părinte
2 Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet
3 Afişaj
4 Led ECO (Legătură)
5 Indicator de stare a bateriei
6 Indicatorul luminos de legătură
7 Difuzor
8 Buton de comandă (navigare meniu/volum/luminozitate)
9 Buton pentru meniu
10 Buton cântec de leagăn
11 Butonul de intercomunicare
12 Microfon
13 Mufă pentru adaptorul de alimentare
14 Buton pentru mod
15 Buton de pornire/oprire
16 Antenă
17 Clemă pentru curea
18 Unitate pentru copil
19 Cameră
20 Indicatorul luminos de alimentare
21 Butonul de pornire/oprire cântec de leagăn 
22 Lumină de veghe 
23 Microfon
24 Buton de pornire/oprire pentru lumina de veghe 
25 Comutator de pornire/oprire 
26 Antenă
27 Difuzor
28 Mufă pentru conector mic
29 Senzor de temperatură
30 Orificii suport de perete
31 Adaptor (2x)
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Informaţii importante privind siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul 
şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.

IMPORTANT
Acest monitor pentru copii este un accesoriu util. Nu este un 
substitut pentru supravegherea responsabilă a copilului de către un 
adult şi nu trebuie folosit ca atare.
Nu vă lăsaţi niciodată copilul singur în casă. Asiguraţi-vă întotdeauna că 
există cineva prezent care să aibă grijă de copil şi de nevoile acestuia.

Exonerare de răspundere
Vă rugăm să reţineţi că vă asumaţi riscurile asociate utilizării acestui 
monitor pentru copii. Koninklijke Philips N.V. şi companiile sale subsidiare 
nu sunt responsabile pentru funcţionarea acestui monitor pentru copii şi 
utilizarea lui de către dvs. Prin urmare, nu acceptă nicio responsabilitate 
asociată utilizării de către dvs. a acestui monitor pentru copii.

Pericol
 - Nu introduceţi niciodată vreo componentă a monitorului pentru 

copii în apă sau în alte lichide. Nu amplasaţi aparatul acolo unde apa 
sau orice alt lichid pot picura pe acesta sau îl pot stropi. Nu utilizaţi 
niciodată monitorul pentru copii în locuri umede sau în apropierea 
apei�

 - Nu trebuie să puneţi niciodată vreun obiect pe monitorul pentru 
copii sau să-l acoperiţi. Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare. Instalaţi 
conform instrucţiunilor producătorului.

Avertisment: pericol de strangulare – copiii se pot 
STRANGULA cu cablurile. Nu lăsa acest cablu la îndemâna 
copiilor (ţine-l la o distanţă de peste 0,9 m (3 ft)). Nu scoate 
această etichetă.
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Avertisment
 - Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe 

adaptor corespunde tensiunii din reţeaua locală.
 - Nu modificați și nu înlocuiţi nicio piesă a adaptorului și a cablului 

de alimentare al acestuia, întrucât acest lucru conduce la situaţii 
periculoase.

 - Folosiţi doar adaptorul furnizat.
 - Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiţi-l întotdeauna cu unul original, 

pentru a evita orice accident.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi 

de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse 
sau cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele necesare, cu condiţia 
să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranţă 
a aparatului şi să înţeleagă pericolele implicate. Nu permiteţi copiilor 
să se joace cu aparatul. Procesele de curăţare şi întreţinere de către 
utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheaţi.

 - Protejaţi cablul de alimentare la reţea, asigurându-vă că nu este călcat 
sau străpuns în special la ştecher, la fişele accesibile şi în locul unde iese 
din aparat�

 - Asiguraţi-vă că plasaţi monitorul pentru copii astfel încât cablul să nu 
obstrucţioneze cadrul uşii sau trecerea. Dacă plasați monitorul pentru 
copii pe o masă sau un pe un birou mai jos, nu permiteți cablului de 
alimentare să atârne de marginea mesei sau a biroului. Asiguraţi-
vă că nu este întins pe podea în locuri care prezintă un pericol de 
împiedicare.

 - Nu lăsaţi materialele de împachetare (pungi din plastic, opritoare din 
carton etc.) la îndemâna copiilor, deoarece nu sunt jucării.

 - Pentru a preveni electroșocurile, nu deschideți carcasa unității pentru 
copil sau cea a unității pentru părinte.

Instrucţiuni de siguranţă pentru baterie
 - Foloseşte acest produs numai în scopul pentru care a fost conceput şi 

urmează instrucţiunile generale şi de siguranţă pentru baterie descrise 
în acest manual de utilizare. Orice utilizare necorespunzătoare poate 
cauza electrocutare, arsuri, incendii şi alte pericole sau răniri.

 - Pentru a încărca bateria, foloseşte numai unitatea de alimentare 
detaşabilă* furnizată împreună cu produsul. Nu folosi un prelungitor.

 - Încarcă, utilizează şi păstrează produsul la o temperatură cuprinsă 
între 0 °C şi 40 °C.

 - Deconectează întotdeauna produsul când este încărcat complet.
 - Nu arde produsele şi bateriile lor şi nu le expune la lumina directă a 

soarelui sau la temperaturi ridicate (de exemplu, în maşini fierbinţi 
sau în apropierea sobelor fierbinţi). Bateriile pot exploda dacă sunt 
supraîncălzite. 

 - Dacă produsul devine anormal de fierbinte, emană un miros anormal, 
îşi schimbă culoarea sau dacă încărcarea durează mult mai mult decât 
de obicei, întrerupe utilizarea şi încărcarea produsului şi contactează 
distribuitorul local Philips.
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 - Nu pune produsele şi bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau 
pe aragazuri cu inducţie. 

 - Acest produs conţine o baterie reîncărcabilă care nu poate fi înlocuită. 
Nu deschide produsul pentru a înlocui bateria reîncărcabilă.

 - Când manipulezi baterii, asigură-te că mâinile, produsul şi bateriile 
sunt uscate. 

 - Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanţe 
toxice sau periculoase, nu modifica, perfora sau deteriora produsele şi 
bateriile şi nu dezasambla, scurtcircuita, supraîncărca sau încărca invers 
bateriile�

 - Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după scoatere, 
nu lăsa bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice (de ex., 
monede, agrafe, inele). Nu înveli bateriile în folie de aluminiu. Acoperă 
bornele bateriilor sau pune bateriile într-o pungă de plastic înainte de 
a le arunca�

 - Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evită contactul cu 
pielea sau cu ochii. În acest caz, clăteşte imediat bine cu apă şi consultă 
medicul.

Atenţie
 - Utilizaţi şi păstraţi aparatul la o temperatură cuprinsă între 0 °C şi 

40 °C.
 - Nu instalaţi aparatul lângă o sursă de căldură, precum radiatoare, 

elemente generatoare de căldură, sobe sau alte dispozitive (inclusiv 
amplificatoare) care produc căldură.

 - Asigurați-vă că aveți mâinile uscate atunci când manipulați 
adaptoarele, conectorii și cablul de alimentate. 

 - Toate marcajele necesare ce se găsesc pe unitatea pentru copil, pe 
unitatea pentru părinte și pe adaptor sunt situate în partea de jos a 
unității pentru copil, a unității pentru părinte și a adaptorului.

Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, Philips Electronics Hong Kong Limited declară că 
acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte 
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declaraţiei de 
conformitate CE (DoC) este disponibilă online la adresa  
www.philips.com/support�

Respectarea normelor EMF
Acest aparat respectă toate standardele şi reglementările aplicabile 
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
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Pregătirea pentru utilizare
Unitatea pentru copil

Amplasați adaptorul de alimentare în unitatea pentru copil și conectați 
adaptorul la priza de perete�

Unitatea pentru părinte
Unitatea pentru părinte funcționează pe baza unei baterii Li-ion 
reîncărcabilă, încorporată.
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a încărca unitatea pentru părinte:

1 Conectați adaptorul de priză la unitatea pentru părinte și branșați 
adaptorul la priza de perete�
 - Indicatorul luminos de stare a bateriei luminează portocaliu pentru 

a indica faptul că aparatul se încarcă.

 - Când bateria este încărcată complet, indicatorul luminos de stare 
pentru baterie luminează continuu, în culoarea verde.

 - Când încarci unitatea pentru părinte timp de 3 ore, aceasta poate fi 
utilizată fără cablu timp de aproximativ 10 ore în modul ECO.

 - Dacă unitatea pentru părinte este pornită în timpul încărcării, 
procesul de încărcare va dura de aproximativ două ori mai mult.

20°CEco 1

eco

10 hr=3 hr
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 - Când bateria reîncărcabilă din unitatea pentru părinte este aproape 
descărcată, indicatorul de stare a bateriei luminează roșu, iar 
unitate pentru părinte emite un semnal sonor.

 - Dacă bateria este complet descărcată, iar unitatea pentru părinte 
nu este conectată la rețeaua de alimentare, unitatea pentru părinte 
se va opri automat şi va pierde contactul cu unitatea pentru copil.

Notă: Bateria reîncărcabilă, încorporată nu poate fi îndepărtată din 
produs.
Notă: Bateria se descarcă treptat și foarte lent, chiar dacă unitatea 
pentru părinte este oprită.
Sugestie: Pentru a economisi energia bateriei, opriți unitatea atunci 
când nu o folosiți.
Notă: Vă recomandăm să păstrați unitatea pentru părinte conectată la 
reţeaua de alimentare pe parcursul întregii nopți. Dacă bateria unității 
pentru părinte se descarcă pe parcursul nopții, unitatea pentru părinte 
va emite un semnal sonor care v-ar putea trezi.

Utilizarea monitorului pentru copii
Conectarea unităţii pentru părinte cu unitatea pentru copil

1 Împingeţi comutatorul de pornire/oprire de pe unitatea copilului în 
sus, în poziția PORNIT.

2 Când unitatea pentru copil este pornită, indicatorul de alimentare al 
unităţii pentru copil luminează verde.
Notă: Indicatorul de alimentare al unității pentru copil va lumina 
întotdeauna verde, chiar dacă nu există conexiune cu unitatea pentru 
părinte.

20°CEco 1
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3 Asiguraţi-vă că unitatea pentru părinte şi cea pentru copil se află la 
cel puţin 2,5 metri distanţă una de cealaltă , pentru a evita un răspuns 
acustic.

4 Apăsaţi butonul pornit/oprit de pe unitatea pentru părinte timp de 
1 secundă pentru a porni unitatea pentru părinte.

 - Afișajul continuă să funcționeze, imaginea de legătură apare pe 
afișaj, iar indicatorul luminos de legătură luminează roșu. Unitatea 
pentru părinte începe căutarea unităţii pentru copil.

 - Atunci când unitatea pentru părinte şi unitatea pentru copil 
sunt conectate, indicatorul luminos de legătură devine verde pe 
unitatea pentru părinte și una sau mai multe bare apar pe afișaj.

Notă: Este nevoie de mai puţin de 10 secunde pentru a se stabili o 
conexiune între cele două unităţi.
 - Când unitatea pentru copil este oprită, unitatea pentru părinte va 

afișa imaginea „în afara razei de acţiune”. Asiguraţi-vă că unitatea 
pentru copil este pornită.

 - Dacă nu se stabilește nicio legătură, indicatorul luminos de legătură 
luminează roşu, unitatea pentru părinte emite trei semnale sonore 
scurte la fiecare 20 de secunde, iar imaginea „în afara razei de 
acţiune” apare pe afişaj.

>2.5m/8.2ft

20°CEco 1

20°CEco 1

20°CEco 1
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Poziţionarea monitorului pentru copil
Avertisment: Cablul unității pentru copil prezintă un pericol 
potenţial de strangulare. Asiguraţi-vă că unitatea pentru 
copil şi cablul aferent sunt la cel puţin 1 metru depărtare de 
copil. Nu plasaţi niciodată monitorului pentru copii în pătuţul 
sau ţarcul copilului.

1 Pentru o detectare optimă a sunetului asigurați-vă că unitatea pentru 
copil se află la o distanţă de cel mult 1,5 metri de copil. Asiguraţi-vă că 
unitatea pentru copil se află la cel puţin 1 metru depărtare de copil, 
din cauza unui pericol potenţial de strangulare.

2 Amplasați unitatea pentru părinte în raza de acoperire a unității 
pentru copil. Asiguraţi-vă că se află la cel puţin 2,5 metri distanţă de 
unitatea pentru copil, pentru a evita un răspuns acustic.
Notă: Dacă utilizaţi un telefon fără fir, video wireless, reţea Wi-Fi, 
cuptor cu microunde sau Bluetooth cu 2,4 GHz şi vă confruntaţi cu 
interferenţe fie pe unitatea pentru părinte, fie pe unitatea pentru 
copil, mutaţi unitatea pentru părinte până când nu mai apar 
interferenţe.

3 Există două modalităţi de a poziţiona unitatea pentru copil:
a Aşezaţi unitatea pentru copil pe o suprafaţă stabilă, plată şi 

orizontală.

b Montaţi unitatea pentru copil pe perete cu ajutorul unor şuruburi.
Sugestie: Șablonul pentru montat pe perete pentru montarea unității 
pentru copil pe perete poate fi găsit la finalul acestui manual de 
utilizare�
Sugestie: Utilizaţi şablonul furnizat pentru a marca locul exact al 
găurilor pentru şuruburi de pe perete.
Sugestie: Poziționați unitatea pentru copil la un nivel mai înalt pentru 
a avea o imagine generală mai bună a pătuțului sau țarcului copilului.

>1-1.5m/3.5-5ft

>2.5m/8.2ft
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Reglaţi unitatea pentru copil într-un mod care asigură cea mai bună 
vizualizare a copilului dvs. Unitatea pentru copil poate fi rotită pentru 
a fi poziționată în maniera dorită.

Raza de acţiune

Raza de acţiune este de 50 de metri în aer liber şi de 300 metri  în interior. 
Raza de acţiune a monitorului pentru copil variază în funcţie de mediul 
ambiant şi de factorii care cauzează interferenţe. Materialele ude şi 
umede pot genera interferenţe atât de mari încât raza de acţiune scade 
cu 100 %.

Materiale uscate Grosime material Micşorarea razei de 
acţiune

Lemn, gips, carton, sticlă (fără metal, sârmă sau 
plumb)

< 30 cm 0-10 %

Cărămidă, placaj < 30 cm 5-35 %

Beton armat < 30 cm 30-100 %

Grile sau bare metalice < 1 cm 90-100 %

Foi metalice sau de aluminiu < 1 cm 100 %

<50m/165ft

<300m/985ft
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Caracteristici şi setări
Volum

Puteţi regla volumul difuzorului unităţii pentru părinte la nivelul dorit.

1 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
regla volumul.

Sugestie: Asiguraţi-vă că volumul este adaptat condițiilor actuale. În 
condiții de zgomot, alerta de vibrații poate fi, de asemenea, pornită.
Bara de volum apare pe afişaj pentru a indica nivelul de volum selectat.
Notă: Dacă volumul este setat la un nivel prea ridicat, unitatea pentru 
părinte va consuma mai multă energie electrică.
Notă: Când bara de volum este la nivelul minim, volumul este oprit. 
Unitatea pentru părinte va indica o pictogramă de dezactivare pe bara 
de stare, iar dvs. veți primi numai alertele și conexiunea video de la 
unitatea pentru părinte.

Luminozitate
Puteţi regla luminozitatea afișajului unităţii pentru părinte la nivelul dorit.

1 Pentru a regla luminozitatea afişajului unității pentru părinte, apăsaţi 
partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

Bara de luminozitate va apărea pe afişaj pentru a indica nivelul de 
luminozitate al afişajului selectat.
Notă: Dacă nivelul de luminozitate este setat la un nivel prea ridicat, 
unitatea pentru părinte va consuma mai multă energie electrică.

20°C1

20°C1



- 14 -

Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet
Unitatea pentru părinte monitorizează continuu nivelul sunetului din 
camera copilului şi indicatoarele pentru nivelul sunetului ale unității 
pentru părinte vă vor indica orice sunet preluat din camera copilului.

Cât timp nu se detectează niciun sunet, indicatoarele pentru nivelul de 
sunet sunt oprite.

Atunci când unitatea pentru copil preia un sunet, unul sau mai multe 
indicatoare pentru nivelul sunetului de pe unitatea pentru părinte 
luminează verde. Numărul de indicatoare luminoase care se aprind 
corespunde intensităţii sunetului detectat de unitatea pentru copil. Cu cât 
copilul dvs. plânge mai tare, cu atât mai multe indicatoare luminoase vor 
lumina verde.

Moduri
Acest monitor pentru copii dispune de patru moduri care vă permit să 
alegeți maniera în care doriți să vă îngrijiți copilul: VIDEO, AUDIO, VOX și 
ECO.

Când monitorul pentru copii este pornite, puteți comuta între aceste 
patru moduri diferite apăsând butonul pentru mod aflat pe partea 
laterală a unității pentru părinte.
Afişajul indică modul selectat. Modul selectat este, de asemenea, indicat 
pe bara de stare. Când porniți dispozitivul va fi activat ultimul mod utilizat.

Modul VIDEO

Apăsaţi butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru 
părinte pentru a selecta modul VIDEO.

20°C1VIDEO

20°C1VIDEO

VIDEO

VIDEO
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Când modul VIDEO este activat, ecranul este întotdeauna pornit pentru 
a vă putea vedea copilul. Toate sunetele vor fi transmise direct unității 
pentru părinte.

Notă: Setați nivelul de sensibilitate la „foarte înalt” pentru a dispune 
de sunet continuu pe unitatea pentru părinte. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați capitolul Nivel de sensibilitate.

În cazul în care copilul dvs. plânge, indicatoare luminoase pentru nivelul 
de sunet vor lumina verde. Cât timp nu se detectează niciun sunet, 
indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

Modul AUDIO

1 Apăsaţi butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru 
părinte pentru a comuta în modul AUDIO.

Când este activat modul AUDIO, afișajul unității pentru părinte se va 
opri. După 3 secunde afișajul se va opri complet, iar bara de stare va 
dispărea.
Notă: Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

20°C1VIDEO

20°C1VOX

AUDIO

AUDIO

VOXAUDIO
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Notă: Indicatorul luminos de legătură indică faptul că unitatea pentru 
părinte este în continuare pornită și conectată la unitatea pentru copil.
Notă: Când nivelul de sensibilitate nu este setat la „foarte înalt”, 
sunetele joase vor fi dezactivate.
Notă: Setați nivelul de sensibilitate la „foarte înalt” pentru a dispune 
de sunet continuu pe unitatea pentru părinte. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să consultați capitolul Nivel de sensibilitate.
Toate sunetele vor fi transmise constant unității pentru părinte. În 
cazul în care copilul dvs. plânge, afișajul unității pentru părinte va fi 
în continuare oprit, dar indicatoarele luminoase pentru nivelul de vor 
lumina verde, iar sunetele detectate de unitatea pentru copil vor fi 
transmise unității pentru părinte. Cât timp nu se detectează niciun 
sunet, indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.

Mod VOX

1 Apăsaţi butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru 
părinte pentru a comuta în modul VOX.
Notă: Când afișajul este pornit, modul selectat este indicat pe bara de 
stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

Când este activat modul VOX, afișajul și sunetul unității pentru părinte 
se vor opri, dacă nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde.

Când este detectat un sunet de unitatea pentru copil, afișajul și sunetul 
unității pentru părinte vor porni imediat. Sunetele vor fi transmise 
unității pentru părinte, ar indicatoarele luminoase pentru nivelul 
sunetului vor lumina verde. Cât timp nu se detectează niciun sunet, 
indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.
Notă: Nivelul de sunet minim necesar activării sunetului și afișajului 
este definit prin setarea de sensibilitate.

20°C1AUDIO

VOX

VOX

VOX VOXVOX 20°C1VOX

20°C1VOX
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Modul ECO

1 Apăsaţi butonul pentru mod de pe partea laterală a unității pentru 
părinte pentru a comuta în modul ECO.
Notă: Când afișajul este pornit, modul selectat va fi vizibil pe bara de 
stare. Bara de stare nu este vizibilă când afișajul este oprit.

Când este activat modul ECO, afișajul și sunetul unității pentru părinte 
se vor opri, dacă nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde. 
Indicatorul luminos ECO luminează verde pentru a indica faptul că 
modul ECO a fost activat. În modul ECO afișajul și transmisiile acustice 
sunt oprite.

Când este detectat un sunet de unitatea pentru copil, afișajul și sunetul 
unității pentru părinte vor porni imediat. Sunetele vor fi transmise 
unității pentru părinte, ar indicatoarele luminoase pentru nivelul 
sunetului vor lumina verde. Cât timp nu se detectează niciun sunet, 
indicatoarele luminoase pentru nivelul de sunet vor fi oprite.
Notă: Nivelul de sunet minim necesar activării sunetului și afișajului 
este definit prin setarea de sensibilitate.

Lumină de veghe

1 Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe 
unitatea pentru copil pentru a activa caracteristica de lumină de 
veghe.

ECO

ECO

Eco

20°C1ECO
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Lumina de veghe a unităţii pentru copil se aprinde.
Notă: Lumina de veghe nu poate fi controlată de pe unitatea pentru 
părinte. Lumina de veghe poate fi pornită sau oprită de pe unitatea 
pentru copil�

2 Apăsaţi din nou butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe 
pentru a dezactiva lumina de veghe.

Cântece de leagăn
Puteți activa caracteristica „cântec de leagăn” fie de pe unitatea pentru 
părinte, fie de pe cea pentru copil.
Pentru a activa caracteristica „cântec de leagăn” fie de pe unitatea pentru 
părinte, respectați instrucțiunile de mai jos:

Selectarea cântecului de leagăn

1 Apăsaţi butonul pentru cântecul de leagăn de pe unitatea pentru 
părinte pentru a deschide meniul cu cântece de leagăn.
Notă: Apăsarea butonului pentru cântecul de leagăn în timp ce meniul 
cu cântece de leagăn este deschis va conduce la închiderea meniului.

2 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa lista 
cu cântece de leagăn
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3 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
defila printre lista cu cântece de leagăn.

4 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a regla un 
anumit cântec de leagăn.
Dacă doriți să puneți pe pauză cântecul de leagăn, apăsați din nou 
partea dreaptă a butonului de comandă.

5 Bara de stare a unității pentru părinte indică numărul de cântece de 
leagăn care sunt redate și repetate.

Redarea cântecului de leagăn începe pe unitatea pentru copil şi este 
repetat continuu timp de aproximativ 15 minute.
Sugestie: Pentru a repeta toate melodiile disponibile, selectați ultima 
opțiune din listă.

6 Pentru a selecta un alt cântec de leagăn, defilați în sus sau în jos cu 
ajutorul butonului de comandă pentru a selecta o altă melodie din 
listă. Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a începe 
redarea melodiei selectate.

7 Pentru a opri cântecul de leagăn, apăsați butonul pentru cântecul 
de leagăn de pe unitatea pentru părinte și puneți pe pauză melodia 
care este redată în acel moment apăsând încă o dată partea dreaptă a 
butonului de comandă.

20°CVIDEO 1

Lullaby Songs
1 Rock-a-Bye Baby
2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby
5 Golden Slumbers

20°CVIDEO 1

Lullaby Songs
1 Rock-a-Bye Baby
2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby
5 Golden Slumbers

15 min

20°C1

Lullaby Songs
1 Rock-a-Bye Baby
2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby
5 Golden Slumbers

VIDEO
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Volum cântec de leagăn

1 Apăsați butonul cântec de leagăn și apoi apăsați partea de jos a 
butonului de comandă pentru a selecta opțiunile de volum din meniul 
cântecului de leagăn. Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă 
pentru a accesa nivelurile de volum asociate cântecului de leagăn.

2 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
regla volumul.

Pentru a activa caracteristica pentru cântece de leagăn de pe unitatea 
pentru copil, apăsați butonul de pornire/oprire cântec de leagăn de pe 
unitatea pentru copil�

Redarea ultimului cântec de leagăn selectat pe unitatea pentru părinte 
începe pe unitatea pentru copil şi este repetat continuu timp de 
aproximativ 15 minute.
Pentru a opri cântecul de leagăn de pe unitatea pentru copil, apăsați 
butonul de pornire/oprire cântec de leagăn de pe unitatea pentru 
copil�

20°C1

Lullaby Volume
VIDEO

20°C1

Lullaby Volume
VIDEO

15 min
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Intercomunicare
Puteţi utiliza butonul de intercomunicare de pe unitatea pentru părinte 
pentru a vorbi cu copilul dvs.

1 Menţineţi apăsat butonul de intercomunicare al unităţii pentru 
părinte.

2 Vorbiți clar în microfonul din partea frontală a unităţii pentru părinte 
de la o distanţă cuprinsă între 15 și 30 cm. 
Atâta timp cât butonul de intercomunicare este apăsat, va exista o 
conexiune acustică deschisă la unitatea pentru copil. Afișajul unității 
pentru părinte arată pictograma de intercomunicare, indicând 
conexiunea activă.

3 Când aţi terminat de vorbit, eliberaţi butonul de intercomunicare.
Notă: Atâta timp cât butonul de intercomunicare este apăsat , unitatea 
pentru părinte nu poate procesa sunetele transmise de unitatea 
pentru copil�

Caracteristici meniu
Toate caracteristicile descrise în secţiunile următoare pot fi operate din 
meniul unităţii pentru părinte.

1 Apăsaţi butonul pentru meniu pentru a accesa meniul.
Notă: Când reapăsați butonul pentru meniu, părăsiți meniul.

2 Folosiţi butonul de comandă pentru a naviga prin meniu. Elementul 
meniului selectat va fi evidențiat cu mov.
Notă: Dacă ați accesat deja unul dintre meniurile secundare și doriți 
să comutați între caracteristicile meniului, apăsați partea stângă a 
butonului de comandă pentru a naviga înapoi la meniul principal.

3 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
defila printre diferite elemente ale meniului.
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Când navigați printre caracteristicile meniului și nu doriți să salvați 
nicio modificare, apăsați butonul pentru meniu. Veți ieși din meniu 
fără a modifica vreo setare.
Notă: Dacă ați accesat meniul, dar nu apăsați niciun buton timp de 
5 secunde, veți ieși din meniu fără a salva setările modificate.

Panoramare

1 Apăsaţi partea din dreapta a butonului de comandă pentru a accesa 
meniul de panoramare.

2 Apăsaţi partea de jos a butonului de comandă pentru a activa 
caracteristica de panoramare.

3 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a regla 
imaginea video. Acum puteți folosi partea de sus/de jos/din dreapta/
din stânga a butonului de comandă pentru a alege imaginea ce va fi 
indicată pe unitatea pentru părinte.

4 Apăsaţi butonul pentru meniu pentru a salva noile setări. Imaginea va 
fi salvată automat după 5 secunde.

5 Accesați meniul de panoramare și dezactivați funcția de panoramare, 
dacă doriți să măriți imaginea pe unitatea pentru părinte.

20°CVIDEO 1

Zoom
Off
On

Zoom
Off
On Pan

20°CVIDEO 1

20°CVIDEO

Menu

1
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Sensibilitate
Nivelul de sensibilitate al unității pentru copil definește ceea ce auziți 
prin unitatea pentru părinte. Atunci când este setată la un nivel înalt, 
veți auzi multe sunete, inclusiv sunete atenuate de fundal. Atunci când 
sensibilitatea este setată la un nivel scăzut, veți auzi numai sunetele mai 
înalte.

1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa 
nivelurile de sensibilitate.
Notă: Când reapăsați partea stângă a butonului de comandă veți 
părăsi meniul.

2 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
selecta nivelul de sensibilitate dorit.

În cazul în care copilul dvs. emite numai sunete atenuate, sensibilitatea 
unității pentru copil trebuie setată la un nivel de sensibilitate ridicat pe 
unitatea pentru părinte.

Cu cât copilul dvs. emite sunete mai puternice, cu atât puteți seta un 
nivel de sensibilitate mai redus pe unitatea pentru părinte.
Notă: În modurile AUDIO și VIDEO veți dispune de sunet continuu, 
atunci când nivelul de sensibilitate este „foarte înalt”. În caz contrar, 
sunetele joase vor fi dezactivate.
Sugestie: Nivelul de sensibilitate poate fi reglat pentru a vă putea 
întotdeauna auzi copilul fără a fi perturbat de alte sunete. Când există 
multe zgomote de fundal, setați sensibilitatea la un nivel mai scăzut 
pentru a nu auzi aceste sunete prin unitatea pentru părinte.

3 Pentru a salva noua setarea și pentru a reveni la meniul principal, 
apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

20°C1VIDEO
Sensitivity
Low
Medium
High
Very High

20°C1

Sensitivity
Low
Medium
High
Very High

VIDEO

20°C1 20°C1VIDEO
Sensitivity
Low
Medium
High
Very High

Sensitivity
Low
Medium
High
Very High

20°C1 20°C1VIDEO
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Vibrare

1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa 
opțiunile de vibrare.

2 Există trei opțiuni de vibrare:
a „Pornită, dacă sunetul este dezactivat”: Când volumul este setat 

la nivelul minim (este oprit), unitatea pentru părinte va vibra când 
va fi detectat un sunet de la unitatea pentru copil care este peste 
nivelul de sensibilitate.

b „Întotdeauna pornită”: Unitatea pentru părinte va vibra 
întotdeauna când va fi detectat un sunet de la unitatea pentru copil 
care este peste nivelul de sensibilitate.

c „Oprită”: Unitatea pentru părinte nu va vibra niciodată.
Când opțiunea de vibrare este activată, unitatea pentru părinte va 
vibra când copilul dvs. va plânge sau va scoate un sunet, conform 
nivelului de sensibilitate pe care l-ați selectat. Unitatea pentru părinte 
întotdeauna vibrează când alerta de temperatură este pornită și se 
atinge nivelul maxim sau minim sau când unitatea pentru părinte 
pierde conexiunea cu unitatea pentru copil.

3 Pentru a salva noua setarea și pentru a reveni la meniul principal, 
apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

20°CVIDEO 1

Vibrate
On if speaker is off
Always On
Off

20°CVIDEO 1

Vibrate
On if audio is muted
Always on
Off

VIDEO



- 25 -

Temperatură
Senzorul de temperatură vă permită să monitorizați temperatura din 
camera copilului.

Notă: Temperatura curentă din camera copilului este prezentată pe 
bara de stare a unităţii pentru părinte. 

1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa 
opțiunile de temperatură.
Sugestie: Puteți schimba unitatea de temperatură de la C (Celsius) la F 
(Fahrenheit) selectând opțiunea privind unitatea.
Asigurați-vă că senzorul de temperatură nu se află prea aproape de o 
sursă care i-ar putea afecta precizia, de ex. un încălzitor, un aparat de 
aer condiționat, un ventilator sau o fereastră. 

2 În meniul pentru temperatură se poate activa sau dezactiva o alertă de 
temperatură.

3 Pentru a activa alerta, puteți selecta opțiunea de alertă. Pentru 
a modifica temperaturile maximă și minimă asociate alertei de 
temperatură, selectați temperaturile dorite la „maxim” și „minim” din 
meniul pentru temperatură.

4 Pentru a salva noua setarea și pentru a reveni la meniul principal, 
apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

20°C1

Temperature
Unit
Max
Min
Alert

VIDEO

20°C1

Temperature
Unit
Max
Min
Alert

°C
27
15
On

VIDEO

20°C1

Temperature
Unit
Max
Min
Alert

°C
27
15

Off

VIDEO

20°C1

Temperature
Unit
Max
Min
Alert

23
24
25
26
27

VIDEO
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5 Unitatea pentru părinte afișează această alertă când temperaturile 
alese sunt măsurate sau depășite.

Limbă

1 Apăsați partea dreaptă a butonului de comandă pentru a accesa lista 
de limbi.

2 Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului de comandă pentru a 
selecta limba dorită.

3 Pentru a salva noua setarea și pentru a reveni la meniul principal, 
apăsați partea stângă sau dreaptă a butonului de comandă.

Clemă pentru curea

Puteţi lua cu dvs. unitatea pentru părinte atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul casei, ataşând unitatea pentru părinte la curea sau fixând-o pe 
şold cu clema pentru talie. Aceasta vă permite să monitorizaţi copilul în 
timp ce vă deplasaţi.

Notă: În acest moment afișajul este inversat, ceea ce vă permite să vă 
vedeți copilul pe ecran prin simpla ridicare a unității pentru părinte.

20°C1ALERT

20°CVIDEO 1

Language
English
Deutsch
Francais

20°CVIDEO 1

Language
English
Deutsch
Francais
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Curăţare şi întreţinere

Avertisment: Nu introduceţi unitatea pentru părinte, unitatea 
pentru copil și adaptoarele de alimentare în apă şi nu le 
curăţaţi la robinet.

Avertisment: Nu utilizaţi pulverizatoare de curăţare sau 
soluţii de curăţare lichide.

1 Opriţi unitatea pentru copil, îndepărtați adaptorul de alimentare din 
unitatea pentru copil și scoateți adaptorul din priza de perete.

2 Curăţă unitatea pentru copil cu un material textil uscat.
Notă: Amprentele sau murdăria de pe lentilele unității pentru copil pot 
afecta performanța camerei. Evitați să atingeți lentilele cu degetele.

3 Opriţi unitatea pentru părinte, îndepărtați adaptorul de alimentare din 
unitatea pentru părinte și scoateți adaptorul din priza de perete.
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4 Curăţă unitatea pentru părinte cu un material textil uscat.

5 Curăţaţi adaptoarele cu un material textil uscat.

Depozitare
Dacă nu utilizaţi monitorul pentru copii un timp mai îndelungat, 
depozitaţi unitatea pentru părinte, unitatea pentru copil şi adaptoarele 
într-un loc răcoros și uscat.

Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați  
www.philips.com/parts-and-accessories sau contactați distribuitorul 
dvs. Philips local. Puteţi, de asemenea, contacta Centrul de asistenţă 
pentru 
clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională 
pentru detalii de contact).
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Reciclarea
 - Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu 

gunoiul menajer (2012/19/UE).

 - Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă 
încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoiul menajer 
obișnuit (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct oficial de colectare 
sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie 
îndepărtată de un profesionist.

 - Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată 
a produselor electrice şi electronice şi a bateriilor reîncărcabile. 
Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra 
mediului înconjurător şi a sănătăţii umane.

Casarea produsului vechi şi a bateriei
Produsul tău este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de 
înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.
Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de 
Directiva Europeană 2012/19/UE.
Acest simbol înseamnă că produsul conţine o baterie reîncărcabilă 
încorporată acoperită de Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu 
poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer. Îţi recomandăm să duci 
produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips 
pentru ca bateria reîncărcabilă să fie scoasă de un profesionist. Te rugăm 
să te informezi despre sistemul de colectare separată pentru produse 
electrice şi electronice şi baterii reîncărcabile. Urmează reglementările 
locale şi nu elimina niciodată produsul şi bateriile reîncărcabile împreună 
cu gunoiul menajer.
Eliminarea corectă a produselor vechi şi a bateriilor reîncărcabile ajută la 
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane. 
Dacă în ţara ta nu este disponibil un sistem de colectare/reciclare a 
produselor electronice, poţi să protejezi mediul eliminând şi reciclând 
bateria înainte de eliminarea căştilor.
Înainte de a scoate bateria, căştile trebuie să fie deconectate de la tocul 
de încărcare.

Informaţii de mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un 
ambalaj uşor de separat în două materiale: carton (cutie) şi polietilenă 
(pungi, folie protectoare de spumă).
Sistemul tău este alcătuit din materiale care pot fi reciclate şi reutilizate, 
în condiţiile dezasamblării de către o companie specializată. Te rugăm să 
respecţi reglementările locale privind eliminarea la deşeuri a materialelor 
de ambalare, a bateriilor consumate şi a echipamentelor vechi.
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Scoaterea bateriei integrate
Notă: Vă recomandăm să apelaţi la un profesionist pentru a scoate 
bateria reîncărcabilă.

Scoateţi bateria reîncărcabilă când aruncaţi aparatul. Asiguraţi-vă că 
bateria este complet epuizată înainte de a o scoate. Numai unitatea 
pentru părinte include o baterie.
Procedură:
1 Scoateţi cele 2 piciorușe din cauciuc din partea de jos a unității pentru 

părinte.
2 Scoateţi cele 2 șuruburi care sunt acum vizibile din partea de jos a 

unității pentru părinte.
3 Puneţi antena în poziție verticală și scoateți șurubul din carcasa din 

spate care este acum vizibil.
4 Îndepărtați carcasa din spate a carcasei frontale forțând o șurubelniță 

între acestea. Pentru versiunile mai noi fabricate după august 2020*, 
mai există încă 2 şuruburi sub eticheta de identificare. Rupe eticheta 
de identificare, scoate şuruburile, eliberează clema de curea şi glisează 
uşa compartimentului bateriei pentru a o deschide.

5 Deconectaţi cablul conectorului bateriei (cablul negru-alb-roșu).
6 Îndepărtați cele 4 șuruburi ale suportului bateriei. Nu există şuruburi 

pentru versiunile noi fabricate după august 2020.
7 Scoateţi bateria.
*Codul datei de fabricaţie ZZLLAA este situat sub clema pentru curea, 
deasupra celor 2 picioruşe de cauciuc.
Dacă în ţara ta nu este disponibil un sistem de colectare/reciclare a 
produselor electronice, poţi să protejezi mediul eliminând şi reciclând 
bateria înainte de eliminarea produsului.
Înainte de a scoate bateria, produsul trebuie să fie deconectat de la tocul 
de încărcare.

Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi  
www.philips.com/support sau să consultaţi broşura de garanţie 
internaţională.
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Întrebări frecvente
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni 
la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul 
informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru 
o listă cu întrebări frecvente sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru 
clienţi Philips din ţara dvs.

MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

Întrebare Răspuns

De ce indicatorul 
luminos de alimentare al 
unității pentru copil nu 
se aprinde atunci când 
pornesc unitatea?

Este posibil ca unitatea pentru copil să nu fie conectată la rețeaua de 
alimentare. Conectaţi unitatea pentru copil la rețeaua de alimentare. 
Apoi setați comutatorul de pornire/oprire al unității pentru copil în sus în 
poziția PORNIT pentru a stabili o conexiune cu unitatea pentru părinte.

De ce nu se încarcă 
unitatea pentru părinte 
atunci când o conectez 
la priză?

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat corespunzător. Verificaţi dacă 
aţi introdus corect adaptorul în priza de perete.

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie deja complet încărcată. 
Indicatorul luminos de stare a bateriei va fi verde când bateria este 
complet încărcată, iar aparatul este conectat la alimentarea de la rețea.

De ce nu se încarcă 
unitatea pentru copil 
atunci când o conectez 
la priză?

Unitatea pentru copil nu are funcţie de încărcare. Unitatea pentru copil 
funcționează numai când este conectată la rețeaua de alimentare.

De ce nu pot stabili o 
conexiune?  
De ce este intermitentă 
conexiunea?  
De ce există întreruperi 
de sunet?

Unitățile pentru copil și pentru părinte sunt probabil în apropierea 
limitelor externe ale razei de acțiune sau există interferențe din partea 
altor dispozitive wireless de 2,4 GHz. Încercați o altă locație, reduceți 
distanța dintre unități sau opriți alte dispozitive wireless de 2,4 GHz 
(laptopuri, telefoane mobile, microunde etc.). Restabilirea conexiunii 
dintre unități poate dura până la 10 secunde.

Dacă semnalul este pierdut, atunci unitatea pentru părinte va emite un 
semnal sonor (3 bipuri rapizi la fiecare 20 de secunde).

Este posibil ca unităţile pentru copil și pentru părinte să fie prea 
apropiate una de cealaltă; țineți-le la o distanță de cel puțin 1,5 metri una 
de cealaltă pentru a preveni interferențele.

Ce se întâmplă în timpul 
unei căderi de tensiune?

Deoarece unitatea pentru părinte funcționează cu ajutorul unei baterii 
reîncărcabile, unitatea pentru părinte continuă să funcționeze dacă 
bateria este suficient de încărcată. Cu toate acestea, unitatea pentru 
copil se oprește din funcționare deoarece nu dispune de o baterie 
reîncărcabilă și operează numai prin alimentare de la rețea. Unitatea 
pentru părinte va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că 
legătura cu unitatea pentru copil a fost pierdută.  
Când alimentarea la rețea este restabilită, conexiunea dintre unitatea 
pentru părinte și cea pentru copil va fi automat restabilită.
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MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

De ce durata de încărcare 
a unităţii pentru părinte 
poate depăşi 3 ore?

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie pornită în timpul încărcării. 
Opriți unitatea pentru părinte în timpul încărcării pentru a reduce durata 
de încărcare. Când afișajul unității pentru părinte este pornit constant, 
încărcarea acestei unități va dura mai mult.

Este posibil ca temperatura să fi depăşit toleranţa de încărcare care ar 
putea să oprească circuitul de încărcare ca mecanism de protecţie şi 
siguranţă. Pentru a relua încărcarea, îndepărtaţi staţia de încărcare de 
orice surse de căldură, cum ar fi radiatoare, guri de aerisire, sobe sau alte 
aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

De ce trebuie să menţin 
unitatea pentru copil şi 
cablul la cel puţin 1 metru 
distanță de copilul meu?

Pentru a evita strangularea cu cablul şi pentru o detectare optimă a 
sunetului, aşezaţi întotdeauna unitatea pentru copil şi cablul la cel puţin 
1 metru distanță de copil.

Care este diferenţa dintre 
diferitele moduri de 
utilizare a unității pentru 
părinte: Video, Audio, 
VOX și ECO?

Pentru explicații privind modurile disponibile pe monitorul dvs. pentru 
copii, consultați lista de mai jos.

* Mod Video: ecranul și sunetul unității pentru părinte sunt întotdeauna 
pornite�

* Modul Audio: numai semnalul audio va fi activat. Afișajul unității pentru 
părinte se oprește când modul AUDIO este activat. Indicatorul luminos 
de legătură indică faptul că unitatea pentru părinte este în continuare 
pornită și conectată la unitatea pentru copil. Indicatoarele luminoase 
pentru nivelul de sunet de deasupra ecranului vor lumina verde, când 
sunt auzite sunete din unitatea pentru copil. Întreaga comunicare 
normală cu unitatea pentru copil este posibil prin intermediul butoanelor 
de intercomunicare, cântec de leagăn, meniu și sensibilitate.

* Modul VOX: Afișajul și sunetul unității pentru părinte se opresc dacă 
nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde (sau nu există un 
nivel suficient de sunet peste setarea de sensibilitate). Atât afișajul, 
cât și sunetul vor fi activate imediat când copilul plânge și pragul 
de sensibilitate este depășit. Când sunetul scade sub pragul acustic, 
semnalul video va rămâne activ timp de 20 de secunde. Când este apăsat 
unul dintre butoanele de comandă (luminozitate sau volum), dispozitivul 
va afișa semnalul video timp de aproximativ 5 secunde. De asemenea, 
este accesibil și meniu pentru cântecul de leagăn.

* Modul ECO: Afișajul și sunetul unității pentru părinte se opresc când 
nu este detectat niciun sunet timp de 20 de secunde. Modul ECO reduce 
consumul de energie pe durata intervalelor de liniște, păstrându-vă 
conectat cu copilul dvs. În modul ECO, indicatorul LED ECO este verde, 
iar dispozitivul ca opera într-un mod de conexiune diferit. În modul ECO 
unitatea pentru părinte utilizează un mecanism cu impuls de radiolocator 
sonor de 2 secunde pentru a verifica conexiunea cu unitatea pentru copil, 
în schimbul unei conexiuni cu frecvență radio continuă. Prin urmare, 
Unitatea pentru copil va consuma, de asemenea, mai puțină energie în 
modul ECO.
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MODUL DE UTILIZARE / CONECTAREA UNITĂȚILOR

De unde pot porni lumina 
de veghe?

Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe 
unitatea pentru copil pentru a activa caracteristica de lumină de veghe. 
Lumina de veghe nu poate fi controlată de pe unitatea pentru părinte. 
Lumina de veghe nu pornește automat; apăsați din nou butonul de 
pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe unitatea pentru copil 
pentru a o dezactiva.

Pot reseta unitatea 
pentru părinte?

Puteți reseta unitatea pentru părinte apăsând simultan „butonul pornit/
oprit” și „butonul jos de navigare” din partea frontală a unității pentru 
părinte timp de aproximativ 1 secundă. Unitatea pentru părinte se va 
opri. Pentru a porni din nou unitatea pentru părinte, apăsaţi „butonul 
pornit/oprit”. Informațiile specifice privind utilizatorul, salvate în 
memoria unității pentru părinte, precum modul, setările de luminozitate, 
volumul, selectarea cântecului de leagăn, selectarea caracteristicilor de 
panoramare și setările de vibrație nu vor fi pierdute.

INDICAȚIILE DE PE UNITATEA PENTRU PĂRINTE

Întrebare Răspuns

LED-ul pentru baterie 
de pe unitatea pentru 
părinte luminează roșu. 
Ce pot face?

Energia bateriei este scăzută. Dacă nu conectaţi unitatea pentru părinte 
la alimentarea de la reţea când LED-ul pentru baterie luminează roșu și 
începe să emită un semnal sonor, unitatea se va opri din funcționare timp 
de aproximativ 60 de minute.

Comutați la un nivel mai scăzut de luminozitate și/sau volum pentru a 
economisi energia bateriei și conectați unitatea pentru părinte la rețea 
cu ajutorul adaptorului de alimentare. (Consultaţi capitolul „Pregătirea în 
scopul utilizării”).

De ce unitatea pentru 
părinte emite un semnal 
sonor?

Monitorul dvs. pentru copii emite semnale sonore într-un anumit mod, 
pentru a vă comunica problema.

1 semnal sonor: unitatea pentru părinte a fost oprită.

1 semnal sonor, la fiecare 20 de secunde pe durata primelor 3 minute, 
după acest interval la fiecare minut: energia bateriei unității pentru 
părinte este scăzută.

2 semnale sonore rapide la fiecare 20 secunde: temperatura din camera 
copilului nu se află în intervalul definit de utilizator, pictograma pentru 
temperatură este indicată pe ecranul unității pentru părinte.

3 semnale sonore rapide la fiecare 20 secunde: conexiunea dintre 
unitatea pentru părinte și cea pentru copil a fost pierdută, pictograma 
privind legătura este indicată pe ecranul unității pentru părinte, iar 
butonul de conexiune este roșu.
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INDICAȚIILE DE PE UNITATEA PENTRU PĂRINTE

Ce implică culoarea 
LED-ului pentru baterie 
(verde, portocaliu, roșu) 
sau lipsa aprinderii LED-
ului pentru starea bateriei 
mele?

Când unitatea pentru părinte este branșată la alimentarea de la rețea, 
culoarea indicatorului luminos pentru baterie va indica:
* Verde: bateria este complet încărcată.
* Portocaliu: bateria este în curs de încărcare.

Când unitatea pentru părinte nu este branșată la alimentarea de la rețea, 
culoarea indicatorului luminos pentru baterie va indica:
* Roșu: Bateria este aproape descărcată (<10%).
* LED-ul nu se aprinde: unitatea pentru părinte nu este conectată la 
rețea.

ZGOMOT/SUNET 

Întrebare Răspuns

De ce produce unitatea 
pentru părinte și/sau 
unitatea pentru copil un 
zgomot înalt?

Este posibil ca unitățile pentru părinte și pentru copil să fie prea aproape 
una de faţă de cealaltă. Asiguraţi-vă că unitatea pentru părinte şi cea 
pentru copil se află la cel puţin 2,5 metri distanţă una față de cealaltă.

Este posibil ca volumul unităţii pentru părinte să fie setat la un nivel prea 
înalt. Micşoraţi volumul unităţii pentru părinte.

Pentru cauzele privind emiterea unui semnal sonor de către unitatea 
pentru părinte, consultați Întrebări frecvente „De ce unitatea pentru 
părinte emite un semnal sonor?”

Pot dezactiva sunetul? Dezactivați sunetul dispozitivului apăsând partea de jos a butonului de 
comandă. Când bara de volum de pe ecran este complet goală, volumul 
este oprit.

De ce nu aud niciun 
sunet? De ce nu aud când 
copilul plânge? De ce 
sunetul se transmite doar 
parțial, și nu în întregime?

Este posibil ca volumul unității pentru părinte să fie setat la un nivel prea 
scăzut sau să fie oprit. Apăsaţi partea de sus a butonului de comandă 
pentru a mări nivelul volumului.

Poate că semnalul sonor al unității pentru părinte să fie oprit; activați 
semnalul sonor apăsând partea de sus a butonului de comandă și reglați 
volumul.

Nivelul de sensibilitate este setat la o valoare prea mică; reglați 
sensibilitatea din meniul unității pentru părinte la un nivel mai mare.

Este posibil ca unitatea pentru copil să fie la o distanţă prea mare de 
copil. Pentru o detectare optimă a sunetului asigurați-vă că unitatea 
pentru copil se află la o distanţă de cel mult 1,5 metri de copilul dvs. O 
distanță mai mică de 1 metru sporește pericolul de ștrangulare.
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ZGOMOT/SUNET 

De ce unitatea pentru 
părinte reacţionează prea 
repede la alte sunete 
decât cele ale copilului 
meu?

Unitatea pentru copil detectează şi alte sunete decât cele ale copilului 
dvs. Mutați unitatea pentru copil mai aproape de copil (dar respectați 
distanța minimă de 1 metru).

Este posibil ca nivelul sensibilităţii să fie setat la o valoare prea mare. 
Când copilul dvs. scoate sunete atenuate, nivelul sensibilității trebuie 
să fie mai mare. Cu toate acestea, cu cât copilul dvs. emite sunete mai 
puternice, cu atât puteți seta un nivel de sensibilitate mai redus. Puteţi 
schimba sensibilitatea monitorului dvs. pentru copii din meniul unităţii 
pentru părinte.

De ce obţin un sunet de la 
unitatea pentru părinte?

Este posibil să apară interferențe când unitatea pentru părinte este 
în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Interferențele pot, de 
asemenea, apărea dacă există prea mulți pereți sau tavane între unitatea 
pentru părinte și cea pentru copil sau când sunt pornite alte dispozitive 
wireless de 2,4 GHz (de ex., microunde, router Wi-Fi).

Amplasați unitatea pentru părinte într-un alt loc, mai aproape de 
unitatea pentru copil și opriți alte dispozitive wireless.

Dacă acest lucru nu vă ajută, consultați alte Întrebări frecvente cu privire 
la „De ce unitatea pentru părinte și/sau copil produce un sunet înalt?”

Cât timp va fi redat 
cântecul de leagăn de 
unitatea pentru copil?

După selectarea cântecului de leagăn, acesta va fi repetat continuu timp 
de aproximativ 15 minute. În cazul în care doriți să redați toate melodiile 
disponibile, selectați ultima opțiune din lista cu cântece de leagăn.

Cum pot mări volumul 
cântecului de leagăn?

Puteţi regla volumul cântecului de leagăn de pe unitatea pentru 
părinte și nu de pe cea pentru copil. Apăsaţi butonul pentru cântecul 
de leagăn de pe unitatea pentru părinte pentru a deschide meniul cu 
cântece de leagăn și reglați volumul.

DURATA DE OPERARE / RAZA DE ACȚIUNE

Întrebare Răspuns

De ce monitorul meu 
pentru copii acţionează 
pe o distanţă mult mai 
mică decât cea specificată 
în acest manual de 
utilizare?

Raza de acțiune specificată de 300 de metru este valabilă numai afară, 
în spații deschise sau în câmpul vizual. În funcţie de condiţiile de mediu 
şi de alţi factori perturbatori, raza de acţiune poate scădea (consultați, 
de asemenea, tabelul din capitolul privind poziționarea unităților pentru 
părinte și pentru copil).

În interiorul locuinței dvs., raza de acţiune specificată este de până la 
50 de metri și este, de asemenea, influențată de numărul și tipul de pereți 
și/sau tavane existente între unitatea pentru părinte și cea pentru copil.
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DURATA DE OPERARE / RAZA DE ACȚIUNE

Durata de funcţionare a 
unităţii pentru părinte se 
presupune a fi de până 
la 10 ore. De ce durata 
de funcţionare a unităţii 
mele pentru părinte este 
mai scurtă?

Este posibil ca luminozitatea semnalului video al unității pentru părinte 
să fie prea mare, ceea ce face ca unitatea pentru părinte să consume mai 
multă energie. Micşoraţi luminozitatea unităţii pentru părinte.

Unitatea pentru părinte consumă o cantitate mare de energie când 
afișajul video funcționează continuu. Activați modul AUDIO, VOX sau 
ECO din meniul unității pentru părinte pentru a crește durata de operare 
(consultați capitolul „Caracteristici”, secțiunile „mod AUDIO”, „mod VOX” 
sau „mod ECO”).

Este posibil ca volumul unității pentru părinte să fie prea mare, ceea ce 
face ca unitatea pentru părinte să consume multă energie. Micşoraţi 
volumul unităţii pentru părinte.

Similar oricărui alt dispozitiv electronic reîncărcabil, capacitatea bateriei 
scade după o perioadă îndelungată de utilizare.

AFIȘAJUL VIDEO

Întrebare Răspuns

De ce obţin interferenţe 
la unitatea parentală? De 
ce luminează intermitent 
afișajul video al unității 
pentru părinte?

Este posibil să apară interferențe când unitatea pentru părinte este 
în afara razei de acțiune a unității pentru copil. Interferențele pot, de 
asemenea, apărea dacă există prea mulți pereți sau tavane între unitatea 
pentru părinte și cea pentru copil sau când sunt pornite alte dispozitive 
wireless de 2,4 GHz (de ex., microunde, router Wi-Fi).

Este posibil să aveţi mai mult de 2 seturi de monitoare pentru copii şi pot 
apărea interferenţe. Păstraţi aceste 2 unităţi pentru copil la distanţă unul 
faţă de celălalt, ideal în camere separate.

Amplasați unitatea pentru părinte într-un alt loc, mai aproape de 
unitatea pentru copil și opriți alte dispozitive wireless.

Este posibil ca bateria reîncărcabilă a unității pentru părinte să necesite a 
fi reîncărcată.

De ce nu apare nicio 
imagine pe afişajul video 
în timp ce indicatorul 
luminos de legătură este 
verde?

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie în modul AUDIO, VOX sau 
ECO. Apăsaţi butonul pentru mod de pe partea dreaptă a unității pentru 
părinte pentru a comuta între moduri (consultaţi 'Moduri').
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Informaţii generale
Baterie reîncărcabilă Li-ion (2600 mAh)
Banda de frecvenţă FHSS de 2,4 GHz. 
Putere de radiofrecvenţă maximă: <=20 dBm

Unitate de alimentare:
Model: ASSA105E-050100 (ştecher pentru UE) sau 
 ASSA105B-050100 (ştecher pentru Regatul Unit)
Intrare: 100-240 V, 50/60Hz, ~0,35 A
Ieşire: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Eficienţă activă medie: >=73,62% 
Consum de energie fără sarcină (W): 0,1 W

AFIȘAJUL VIDEO

De ce nu este clară 
imaginea de pe afișajul 
video?

Este posibil ca luminozitatea afișajului să fie prea redusă. Sporiți 
luminozitatea afișajului unității pentru părinte utilizând butonul de 
comandă din centru (consultaţi 'Luminozitate').

Este posibil ca lentilele unității pentru copil să fie murdare. Curăţaţi 
lentilele cu un material textil uscat.

Este posibil ca unitatea pentru copil să fie la o distanţă prea mare 
de copil. Pentru o calitate optimă a semnalului video, asigurați-vă că 
unitatea pentru copil se află la o distanţă de cel mult 1,5 metri de copilul 
dvs. O distanță mai mică de 1 metru sporește pericolul de ștrangulare.
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Montare pe perete
Instrucţiuni de tipărire: 
Tipăriți această pagină la o scală de 100 % și utilizaţi şablonul pentru a 
marca precis poziția găurilor pentru şuruburi de pe perete.



© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
17/03/2022


	Introducere
	Descriere generală
	Informaţii importante privind siguranţa
	IMPORTANT

	Pregătirea pentru utilizare
	Unitatea pentru copil
	Unitatea pentru părinte

	Utilizarea monitorului pentru copii
	Conectarea unităţii pentru părinte cu unitatea pentru copil
	Poziţionarea monitorului pentru copil

	Caracteristici şi setări
	Volum
	Luminozitate
	Indicatoare luminoase pentru nivelul de sunet
	Moduri
	Lumină de veghe
	Cântece de leagăn
	Intercomunicare
	Caracteristici meniu
	Clemă pentru curea

	Curăţare şi întreţinere
	Depozitare
	Comandarea accesoriilor
	Reciclarea
	Casarea produsului vechi şi a bateriei
	Informaţii de mediu
	Scoaterea bateriei integrate

	Garanţie şi asistenţă
	Întrebări frecvente
	Montare pe perete

