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Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai izmantotu visas
priekšrocības, ko sniedz Philips Avent nodrošinātais atbalsts, reģistrējiet
savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Philips Avent mazuļa video uzraudzības ierīce palīdz jums visu diennakti,
ļaujot novērot mazuli gan dienā, gan naktī neatkarīgi no tā, kurā mājas
daļā atrodaties. Jaunākās digitālās tehnoloģijas nodrošina skaidru skaņu
un skaidrāko mazuļa attēlu. Tas sniedz jums lielāku drošības sajūtu,
neieejot mazuļa istabā un nepamodinot viņu.

Vispārīgs apraksts

1 Vecāku ierīce
2 Displejs
3 Režīma ECO indikators
4 Bateriju statusa indikators
5 Savienojuma indikators
6 Skaļrunis
7 Vadības poga (izvēlnes navigācija/skaļums/spilgtums)
8 Jutīguma poga
9 Šūpuļdziesmas poga
10 Atbildēšanas poga
11 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
12 Režīma poga
13 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
14 Antena
15 Jostas saspraude
16 Mazuļa ierīce
17 Kamera
18 Šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas poga
19 Mikrofons
20 Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
21 Antena
22 Skaļrunis
23 Mazās kontaktdakšas kontaktligzda
24 Caurumi piestiprināšanai pie sienas
25 Adapteris (2x)
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Svarīga informācija par drošību

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet
to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

SVARĪGI

Mazuļa uzraudzības ierīce ir palīgierīce. Tā neaizstāj atbildīgu un
atbilstošu vecāku uzraudzību un nav izmantojama šādam nolūkam.
Nekad neatstājiet mazuli mājās vienu pašu. Vienmēr nodrošiniet, lai mājās
būtu kāds cilvēks, kas varētu pieskatīt mazuli un par to parūpēties.

Atruna

Ņemiet vērā, ka jūs atbildat par šīs mazuļa uzraudzības ierīces lietošanu.
Koninklijke Philips N.V. un tās meitas uzņēmumi neatbild par šīs mazuļa
uzraudzības ierīces darbību vai tās lietošanu, un tāpēc neuzņemas nekādu
atbildību.

Bīstami
-

-

Nekādā gadījumā neiegremdējiet mazuļa uzraudzības ierīci ūdenī
vai kādā citā šķidrumā. Nenovietojiet ierīci vietā, kur uz tās var uzlīt
ūdens vai kāds cits šķidrums. Nekādā gadījumā neizmantojiet mazuļa
uzraudzības ierīci mitrās vietās vai blakus ūdenim.
Nekādā gadījumā nenovietojiet uz mazuļa uzraudzības ierīces
priekšmetus un neaizsedziet ierīci. Nebloķējiet ventilācijas atveres.
Uzstādiet ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Brīdinājums: nožņaugšanās risks — bērni var SAPĪTIES vados.
Glabājiet šo vadu bērniem nepieejamā vietā (vairāk nekā 3
pēdu (0,9 m) attālumā). Nenoņemiet šo etiķeti.

Brīdinājums
-

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Nemainiet un nenogrieziet nevienu adaptera daļu, kā arī nevienu tā
daļu un vadu, jo var rasties bīstama situācija.
Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
Ja adapters ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar
oriģinālo adapteri.
Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar
ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība
vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot
iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez
uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
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-

-

Nodrošiniet, lai elektrības vadam nevar uzkāpt vai to saspiest, it īpaši
kontaktdakšas un kontaktrozetes tuvumā, kā arī vietā, kur vads tiek
pievienots pie ierīces.
Raugieties, lai mazuļa uzraudzības ierīce būtu novietota tā, ka
iespraustais elektrības vads nešķērso durvju ailu vai eju. Ja novietojat
mazuļa uzraudzības ierīci uz galda vai zema skapīša, neļaujiet strāvas
vadam karāties pāri galda vai skapīša malai. Raugieties, lai iespraustais
elektrības vads neatrastos uz grīdas, jo, aizķeroties aiz tā, var paklupt.
Nepieļaujiet, ka ar iepakojuma materiālu (polietilēna maisiņiem,
kartona starplikām utt.) spēlējas bērni, jo tie nav paredzēti rotaļām.
Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, neatveriet mazuļa ierīces
vai vecāku ierīces korpusu.

Akumulatoru drošības norādījumi
-

-

-

-

-

-

Izmantojiet šo izstrādājumu tikai paredzētajam mērķim un ievērojiet
vispārīgos un bateriju drošības norādījumus, kas aprakstīti šajā
lietošanas instrukcijā. Nepareiza rīcība var izraisīt elektrošoku,
apdegumus, ugunsgrēku un citus apdraudējumus vai traumas.
Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā
iekļauto atdalāmo barošanas bloku*. Neizmantojiet pagarinātāju.
Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet ierīci 0–40 °C temperatūrā.
Vienmēr atvienojiet izstrādājumu, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
Nededziniet izstrādājumus un to baterijas un nepakļaujiet tos tiešai
saules iedarbībai vai augstai temperatūrai (piemēram, karstos
automobiļos vai pie karstām krāsnīm). Pārkaršanas gadījumā baterijas
var eksplodēt.
Ja izstrādājums kļūst pārmērīgi karsts, rada neparastu smaržu, maina
krāsu vai ja uzlādei nepieciešams daudz ilgāks laiks nekā parasti,
pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un uzlādi, kā arī sazinieties ar
vietējo Philips izplatītāju.
Nenovietojiet izstrādājumus un to baterijas mikroviļņu krāsnīs vai uz
indukcijas plītīm.
Šajā izstrādājumā ir atkārtoti uzlādējama baterija, kas nav nomaināma.
Neatveriet izstrādājumu, lai nomainītu atkārtoti uzlādējamo bateriju.
Rīkojoties ar baterijām, pārliecinieties, vai jūsu rokas, izstrādājums un
baterijas ir sausas.
Lai nepieļautu, ka baterijas sakarst vai izdala toksiskas vai bīstamas
vielas, neveiciet modifikācijas, nepārduriet vai nebojājiet izstrādājumus
un baterijas, kā arī neizjauciet baterijas, nesavienojiet tās īsslēgumā,
neuzlādējiet tās pārmērīgi vai neveiciet pretēju baterijas uzlādi.
Lai pēc izņemšanas izvairītos no nejauša bateriju īssavienojuma,
neļaujiet bateriju poliem saskarties ar metāla priekšmetiem (piemēram,
monētām, matadatām, gredzeniem). Neietīt baterijas alumīnija folijā.
Pirms bateriju izmešanas ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā vai
aizlīmējiet to polus.
Ja baterijas ir bojātas vai noplūdušas, izvairieties no saskares ar ādu
vai acīm. Ja tomēr tā notiek, nekavējoties kārtīgi skalojiet ar ūdeni un
meklējiet medicīnisku palīdzību.
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Ievērībai
-

Izmantojiet ierīci temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa
atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju), tuvumā.
Pirms pieskaraties adapteriem, kontaktdakšām un strāvas vadam,
pārliecinieties, ka jūsu rokas ir sausas.
Visi nepieciešamie mazuļa ierīces, vecāku ierīces un maiņstrāvas
adaptera marķējumi atrodas attiecīgi mazuļa ierīces, vecāku ierīces un
maiņstrāvas adaptera apakšpusē.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Philips Electronics Hong Kong Limited paziņo, ka šis izstrādājums
atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem
noteikumiem. EK atbilstības deklarācijas (DoC) kopija ir pieejama tiešsaistē
tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem,
kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
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Sagatavošana lietošanai
Mazuļa ierīce

Pievienojiet strāvas adapteri mazuļa ierīcei un sienas kontaktligzdai.

Vecāku ierīce

Vecāku ierīces darbību nodrošina iebūvēts atkārtoti uzlādējams litija jonu
akumulators.
Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzlādētu vecāku ierīci:

Ievietojiet mazo kontaktdakšu vecāku ierīcē un ievietojiet adapteri sienas
kontaktligzdā.
Akumulatora statusa indikators iedegas oranžā krāsā, norādot, ka notiek
ierīces uzlāde.

Eco

1

20°C

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora statusa indikators
nepārtraukti deg zaļā krāsā.

eco

Ja pamatvienību uzlādējat 3 stundas, to var izmantot bez vada ECO
režīmā aptuveni 10 stundas.
Ja vecāku ierīce ir ieslēgta uzlādes laikā, uzlādei ir vajadzīgs aptuveni divas
reizes ilgāks laiks.

3 hr = 10 hr
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Eco

1

20°C

Kad vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamais akumulators ir gandrīz pilnībā
izlādējies, akumulatora statusa indikators iedegas sarkanā krāsā un
vecāku ierīce rada skaņas signālu.
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies un vecāku ierīce nav pievienota
elektrotīklam, vecāku ierīce tiek automātiski izslēgta un tiek pārtraukts
savienojums ar mazuļa ierīci.
Piezīme. Iebūvēto atkārtoti uzlādējamo akumulatoru nevar izņemt no
produkta.
Piezīme. Akumulators pakāpeniski un ļoti lēni izlādējas pat tad, ja
vecāku ierīce ir izslēgta.
Padoms. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet vecāku ierīci, kad
to nelietojat.
Piezīme. Ir ieteicams pievienot ve cāku ierīci elektrotīklam un
neatvienot to visu nakti. Ja nakts laikā vecāku ierīces akumulators
izlādējas līdz zemam uzlādes līmenim, vecāku ierīce rada skaņas
signālu, kas var jūs pamodināt.

Mazuļa uzraudzības ierīces izmantošana
Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienošana

1 Pabīdiet mazuļa ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi uz augšu
pozīcijā ON (Ieslēgts).

2 Kad mazuļa ierīce ir ieslēgta, tās ieslēgšanas indikators iedegas zaļā
krāsā.
Piezīme. Mazuļa ierīces ieslēgšanas indikators vienmēr iedegas zaļā
krāsā — pat tad, ja nav izveidots savienojums ar vecāku ierīci.
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ft

3 Novietojiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu
attālumā vienu no otras, lai nerastos akustiskā atgriezeniskā saite.

4 Lai ieslēgtu vecāku ierīci, 1 sekundi nospiediet šīs ierīces pogu “on/off”.

Eco

Eco

Eco

1

1

1

20°C

-

Tiek ieslēgts displejs, tajā tiek parādīts savienojuma attēls, un
savienojuma indikators iedegas sarkanā krāsā. Vecāku ierīcē tiek
sākta mazuļa ierīces meklēšana.

-

Kad ir izveidots vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci, vecāku
ierīces savienojuma indikators iedegas zaļā krāsā un displejā tiek
parādīta viena vai vairākas joslas.

20°C

20°C

Piezīme. Vecāku ierīces un mazuļa ierīces savienojuma izveidošana ilgst
mazāk par 10 sekundēm.
Ja mazuļa ierīce ir izslēgta, vecāku ierīcē tiek rādīts attēls, kas norāda,
ka ierīce atrodas ārpus uztveršanas diapazona. Pārliecinieties, ka
mazuļa ierīce ir ieslēgta.
- Ja netiek izveidots savienojums, savienojuma indikators iedegas
sarkanā krāsā, vecāku ierīce rada trīs īsus skaņas signālus ik pēc
20 sekundēm un displejā tiek parādīts attēls, kas norāda, ka ierīce
atrodas ārpus uztveršanas diapazona.
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Mazuļa uzraudzības ierīces novietošana

Brīdinājums. Mazuļa ierīces vads rada nožņaugšanās risku.
Nodrošiniet, lai mazuļa ierīce un tās vads atrastos vismaz
1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa. Nekādā gadījumā
nenovietojiet mazuļa uzraudzības ierīci zīdaiņa gultiņā vai
sētiņā.

3.5

m/

.5
1-1

>

>2

6
m/

.7

t
-5f

ft

1 Lai nodrošinātu optimālu skaņas uztveršanu, novietojiet mazuļa ierīci
ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa. Nodrošiniet, lai
mazuļa ierīce atrastos vismaz 1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa,
lai novērstu iespējamas nožņaugšanās risku.

2 Novietojiet vecāku ierīci mazuļa ierīces uztveršanas diapazonā.
Novietojiet to vismaz 2,5 metru/8,2 pēdu attālumā no mazuļa ierīces,
lai nerastos akustiskā atgriezeniskā saite.
Piezīme. Ja lietojat bezvadu tālruni, bezvadu video ierīci, Wi-Fi tīklu,
mikroviļņu krāsni vai Bluetooth ierīci ar 2,4 GHz frekvenci un rodas
vecāku ierīces vai mazuļa ierīces darbības traucējumi, pārvietojiet
vecāku ierīci, līdz vairs nerodas traucējumi.

3 Mazuļa ierīci var novietot divos veidos

a Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas.
b Piestipriniet mazuļa ierīci pie sienas, izmantojot skrūves.

Padoms. Sienas stiprinājuma šablons (sk. 'Sienas stiprinājums')
mazuļa ierīces piestiprināšanai pie sienas ir pieejams šīs lietotāja
rokasgrāmatas beigās.
Padoms. Izmantojiet nodrošināto šablonu, lai uz sienas precīzi
atzīmētu skrūvju caurumu atrašanās vietas.
Padoms. Novietojiet mazuļa ierīci augstāk, lai varētu labi pārredzēt
mazuļa gultu vai sētiņu.
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4 Pielāgojiet mazuļa ierīces novietojumu, lai nodrošinātu vislabāko
sava mazuļa redzamību. Mazuļa ierīci var pagriezt, lai to novietotu
vajadzīgajā pozīcijā.

Sausi materiāli

Materiālu biezums

Diapazona
traucējumi

Koks, apmetums, kartons, stikls (bez metāla,
stieplēm vai svina)

< 30 cm (12 collas)

0-10 %

Ķieģeļi, saplāksnis

< 30 cm (12 collas)

5-35 %

Dzelzsbetons

< 30 cm (12 collas)

30-100 %

Metāla režģi vai stieņi

< 1 cm (0,4 collas)

90-100 %

Metāla vai alumīnija loksnes

< 1 cm (0,4 collas)

100 %

Darbības diapazons

ft

165

m/

<50

<300m/985ft

Uztveršanas diapazons ir līdz 50 metriem /165 pēdām iekštelpās un
līdz 300 metriem / 985 pēdām ārpus telpām. Mazuļa uzraudzības
ierīces darbības diapazonu ietekmē apkārtne un citi faktori, kas rada
traucējumus. Slapji un mitri materiāli rada tik intensīvus traucējumus, ka
diapazons samazinās līdz pat 100 %.
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Funkcijas un iestatījumi
Skaļums

Varat noregulēt vecāku ierīces skaļruņa skaļuma līmeni atbilstoši savām
vēlmēm.

1 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu
skaļumu.

1

20°C

Padoms. Pārliecinieties, ka skaļums ir noregulēts atbilstoši pašreizējiem
apstākļiem. Trokšņainā vidē varat arī ieslēgt vibrācijas brīdinājumu.
Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs redzētu izvēlēto skaļuma
līmeni.
Piezīme. Ja ir iestatīts augsts skaļuma līmenis, vecāku ierīce patērē
vairāk enerģijas.
Piezīme. Ja ir iestatīts skaļuma joslas minimālais līmenis, skaņa ir
izslēgta. Vecāku ierīces statusa joslā tiek rādīta skaņas izslēgšanas
ikona, un vecāku ierīce nodrošina tikai brīdinājumus un videoattēlu.

Spilgtums

Varat noregulēt vecāku ierīces displeja spilgtumu atbilstoši savām
vēlmēm.

1 Nospiediet vadības pogas kreiso vai labo daļu, lai regulētu vecāku
ierīces displeja spilgtumu.

1

20°C

Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, kas norāda izvēlēto spilgtuma
līmeni.
Piezīme. Ja ir iestatīts augsts spilgtuma līmenis, vecāku ierīce patērē
vairāk enerģijas.
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Režīmi

Šai mazuļa uzraudzības ierīcei ir četri dažādi režīmi, kas ļauj izvēlēties
veidu, kā vēlaties uzraudzīt savu mazuli: VIDEO, AUDIO, VOX un ECO.

Kad mazuļa uzraudzības ierīce ir ieslēgta, varat pārslēgt šos 4 dažādos
režīmus, nospiežot režīma pogu vecāku ierīces sānos.
Displejā ir redzams izvēlētais režīms. Izvēlētais režīms ir norādīts arī statusa
joslā. Ieslēdzot ierīci, ir aktīvs pēdējais izmantotais režīms.

Režīms VIDEO

VIDEO

Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu VIDEO.

VIDEO

VIDEO

1

20°C

Ja ir aktivizēts režīms VIDEO, ekrāns vienmēr ir ieslēgts, lai jūs varētu
novērot savu mazuli. Visas skaņas tiek tieši pārsūtītas uz vecāku ierīci.

VIDEO

1

20°C

Piezīme. Iestatiet jutības līmeni Very High (Ļoti augsts), lai vecāku ierīcē
tiktu nepārtraukti atskaņota skaņa. Papildinformāciju skatiet nodaļā
“Jutības līmenis”.
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Režīms AUDIO

AUDIO

1 Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu
AUDIO.

AUDIO

AUDIO

1

20°C

Ja tiek aktivizēts režīms AUDIO, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs. Pēc
3 sekundēm tiek pilnībā izslēgts displejs un vairs nav redzama statusa
josla.
Piezīme. Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.

AUDIO

1

20°C

Piezīme. Savienojuma indikators norāda, ka vecāku ierīce joprojām ir
ieslēgta un ir izveidots tās savienojums ar mazuļa ierīci.
Piezīme. Iestatiet jutības līmeni Very High (Ļoti augsts), lai vecāku ierīcē
tiktu nepārtraukti atskaņota skaņa. Papildinformāciju skatiet nodaļā
“Jutības līmenis”.
Visas skaņas tiek nepārtraukti pārsūtītas uz vecāku ierīci. Ja
mazulis raud, vecāku ierīces displejs paliek izslēgts, taču ar mazuļa
ierīci uztvertās skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci.

Režīms VOX

1 Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu
VOX.

VOX

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, izvēlētais režīms tiek rādīts statusa joslā.
Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.

VOX

AUDIO

1

20°C

Ja ir aktivizēts režīms VOX un 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda
skaņa, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa.
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VOX

1

20°C

Kad ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, nekavējoties tiek ieslēgts
vecāku ierīces displejs un skaņa. Skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci.
Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir
atkarīgs no jutības iestatījuma.

Režīms ECO

1 Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces sānos, lai aktivizētu režīmu ECO.

ECO

Piezīme. Ja ir ieslēgts displejs, izvēlētais režīms ir redzams statusa joslā.
Statusa josla nav redzama, kad ir izslēgts displejs.

ECO

ECO

1

20°C

ECO

ECO

1

Ja ir aktivizēts režīms ECO un 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda
skaņa, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Režīma ECO
indikators iedegas zaļā krāsā, norādot, ka ir aktivizēts režīms ECO. Kad
ir aktivizēts režīms ECO, displejs un skaņas pārsūtīšana ir izslēgti.

20°C

Kad ar mazuļa ierīci tiek uztverta skaņa, nekavējoties tiek ieslēgts
vecāku ierīces displejs un skaņa. Skaņas tiek pārsūtītas uz vecāku ierīci.
Piezīme. Skaņas un displeja aktivizēšanas minimālais skaņas līmenis ir
atkarīgs no jutības iestatījuma.
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Šūpuļdziesmas

Šūpuļdziesmu funkciju var aktivizēt, izmantojot vecāku ierīci vai mazuļa
ierīci.
Lai aktivizētu šūpuļdziesmas funkciju, izmantojot vecāku ierīci, izpildiet
tālāk sniegtos norādījumus.:

Šūpuļdziesmas izvēle

1 Nospiediet vecāku ierīces šūpuļdziesmas pogu, lai atvērtu
šūpuļdziesmu izvēlni.
Piezīme. Ja šūpuļdziesmas poga tiek nospiesta, kad jau ir atvērta
šūpuļdziesmas izvēlne, šī izvēlne tiek aizvērta.

2 Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai atvērtu šūpuļdziesmu sarakstu.

Lullaby Songs

1 Rock-a-Bye Baby

2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby

5 Golden Slumbers

Lullaby Songs

1 Rock-a-Bye Baby

2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby

5 Golden Slumbers

3 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai ritinātu
šūpuļdziesmu sarakstu.

4 Nospiediet vadības pogas labo pusi, lai atskaņotu noteiktu
šūpuļdziesmu.
Ja vēlaties pārtraukt šūpuļdziesmas atskaņošanu, vēlreiz nospiediet
vadības pogas labo pusi.
5 Vecāku ierīces statusa joslā tiek rādīts to šūpuļdziesmu skaits, kas tiek
atskaņotas un atkārtotas.
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Mazuļa ierīcē tiek sākta šūpuļdziesmas atskaņošana, un tā tiek
nepārtraukti atkārtota aptuveni 15 minūtes.

15 min

Lullaby Songs

1 Rock-a-Bye Baby

2 Twinkle, Twinkle
3 Hush, Little Baby
4 Brahm’s Lullaby

5 Golden Slumbers

Padoms. Lai atkārtotu visas pieejamās dziesmas, izvēlieties pēdējo
iespēju sarakstā.

6 Ja vēlaties izvēlēties citu šūpuļdziesmu, ritiniet uz augšu vai
uz leju, izmantojot vadības pogu, lai sarakstā izvēlētos citu
dziesmu. Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai sāktu atlasītās
dziesmas atskaņošanu.
7 Lai apturētu šūpuļdziesmas atskaņošanu, nospiediet vecāku ierīces
šūpuļdziesmas pogu, bet, lai pārtrauktu pašlaik atskaņotās dziesmas
atskaņošanu, vēlreiz nospiediet vadības pogas labo daļu.

Šūpuļdziesmas skaļums
VIDEO

1

Lullaby Volume

VIDEO

1

Lullaby Volume

20°C

1 Nospiediet šūpuļdziesmas pogu un pēc tam nospiediet vadības pogas
apakšējo daļu, lai izvelētos šūpuļdziesmas izvēlnes skaļuma iespēju.
Nospiediet vadības pogas labo daļu, lai piekļūtu šūpuļdziesmas
skaļuma līmeņiem.

20°C

2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai regulētu
skaļumu.

Lai aktivizētu šūpuļdziesmas funkciju, izmantojot mazuļa ierīci,
nospiediet mazuļa ierīces šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
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Mazuļa ierīcē tiek sākta pēdējās vecāku ierīcē izvēlētās šūpuļdziesmas
atskaņošana, un tā tiek nepārtraukti atkārtota aptuveni 15 minūtes.
Lai apturētu šūpuļdziesmas atskaņošanu, izmantojot mazuļa ierīci,
nospiediet mazuļa ierīces šūpuļdziesmas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

15 min

Atbildēšana

Varat izmantot vecāku ierīces atbildēšanas pogu, lai runātu ar savu
mazuli.
1 Nospiediet un turiet vecāku ierīces atbildēšanas pogu.
2 Skaidri runājiet vecāku ierīces priekšpusē esošajā mikrofonā, novietojot
to 15–30 cm/0,5–1 pēdas attālumā.
Kamēr ir nospiesta atbildēšanas poga, tiek uzturēts atvērts skaņas
savienojums ar mazuļa ierīci. Vecāku ierīces displejā tiek rādīta
atbildēšanas ikona, norādot, ka ir aktivizēts savienojums.

3 Kad esat beidzis runāt, atlaidiet atbildēšanas pogu.

Piezīme. Kamēr ir nospiesta atbildēšanas poga, vecāku ierīcē nevar
apstrādāt no mazuļa ierīces saņemtās skaņas.

Sensitivity (Jutība)

No mazuļa ierīces jutības līmeņa ir atkarīgs tas, ko dzirdat vecāku ierīcē.
Ja ir iestatīts augsts līmenis, dzirdēsiet daudz skaņu, tostarp klusas fona
skaņas. Ja ir iestatīts zems jutības līmenis, dzirdēsiet tikai skaļākās skaņas.

1 Lai piekļūtu jutīguma līmeņa iestatījumiem, nospiediet jutīguma pogu.
Piezīme. Vēlreiz nospiežot jutīguma pogu, izvēlne tiek aizvērta.
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1

20°C

2 Nospiediet vadības pogas augšējo vai apakšējo daļu, lai izvēlētos
vajadzīgo jutības līmeni.

1

20°C

Ja mazulis rada tikai klusas skaņas, vecāku ierīcē ir jāiestata augsts
mazuļa ierīces jutības līmenis.

1

20°C

Jo skaļākas skaņas rada mazulis, jo zemāku jutības līmeni var iestatīt
vecāku ierīcē.
Piezīme. Ja ir aktivizēts režīms AUDIO vai VIDEO un ir iestatīts jutības
līmenis Very High (Ļoti augsts), tiek nepārtraukti atskaņota skaņa.
Pretējā gadījumā klusas skaņas netiek atskaņotas.
Padoms. Jutības līmeni var noregulēt tā, lai jūs vienmēr dzirdētu
mazuļa radītās skaņas un nedzirdētu citas traucējošās skaņas. Ja istabā
ir daudz fona trokšņu, pazeminiet jutības līmeni, lai nedzirdētu šīs
skaņas vecāku ierīcē.

Jostas saspraude
Varat paņemt vecāku ierīci sev līdzi gan mājā, gan ārpus tās, ar jostas
saspraudi piestiprinot vecāku ierīci siksnai vai jostai. Tādējādi varat
uzraudzīt mazuli, kamēr pārvietojaties.
Piezīme. Tagad displejs ir apgriezts otrādi, tāpēc varat ekrānā novērot
savu mazuli, vienkārši paceļot vecāku ierīci.
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Tīrīšana un kopšana
Brīdinājums. Neiegremdējiet vecāku ierīci, mazuļa ierīci un
strāvas adapterus ūdenī un netīriet tos ar tekošu ūdeni.

Brīdinājums. Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus
tīrīšanas līdzekļus.

1 Izslēdziet mazuļa ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no mazuļa ierīces
un atvienojiet strāvas adapteri no sienas kontaktligzdas.

2 Notīriet mazuļa ierīci ar sausu drāniņu.

Piezīme. Uz mazuļa ierīces objektīva esoši pirkstu nospiedumi vai
netīrumi var ietekmēt kameras darbību. Nepieskarieties objektīvam ar
pirkstiem.

3 Izslēdziet vecāku ierīci, atvienojiet strāvas adapteri no vecāku ierīces un
atvienojiet strāvas adapteri no sienas kontaktligzdas.
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4 Notīriet vecāku ierīci ar sausu drāniņu.

5 Notīriet adapterus ar sausu drāniņu.

Glabāšana

Ja nelietosiet mazuļa uzraudzības ierīci ilgu laiku, noglabājiet vecāku ierīci,
mazuļa ierīci un adapterus vēsā un sausā vietā.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni
www.philips.com/parts-and-accessories vai dodieties pie Philips
izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā
valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).

Otrreizējā pārstrāde
-

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

-

Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams
akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā
savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis
izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu
un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu
likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

-
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Veco produktu un bateriju utilizācija

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas
direktīva 2012/19/ES.
Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām
attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem. Mēs stingri iesakām nogādāt
produktu oficiālā savākšanas vietā vai Philips servisa centrā, lai speciālists
izņemtu atkārtoti uzlādējamo bateriju. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un
elektronisko produktu un lādējamo bateriju vietējo atsevišķo savākšanas
sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta
un uzlādējamām baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Pareiza veco produktu un lādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Ja jūsu valstī nav noteikta
elektronisko izstrādājumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes sistēma,
varat palīdzēt aizsargāt vidi, pirms atbrīvošanās no tālruņa izņemot
bateriju un nododot to otrreizējai pārstrādei.
Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no
uzlādes ietvara.

Vides informācija

Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāmies
izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt divās materiālu grupās:
kartons (kārba) un polietilēns (maisiņi, putuplasta aizsargloksne).
Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja
to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus
par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un
vecām ierīcēm.

Iebūvētās baterijas izņemšana

Piezīme. Stingri ieteicams uzlādējamā akumulatora izņemšanu uzticēt
speciālistam.

Atkārtoti uzlādējamo akumulatoru izņemiet tikai tad, kad izmetat
ierīci. Izņemot akumulatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā iztukšots. Ar
akumulatoru ir aprīkota tikai vecāku ierīce.
Procedūra
1 Noņemiet 2 gumijas paliktņus, kas atrodas vecāku ierīces apakšpusē.
2 Izskrūvējiet 2 skrūves, kas tagad ir redzamas vecāku ierīces apakšpusē.
3 Novietojiet ierīci tā, lai antena būtu vērsta uz augšu, un izskrūvējiet
tagad redzamo skrūvi no aizmugurējā korpusa.
4 Atvienojiet aizmugurējo korpusu no priekšējā korpusa, iebīdot starp
tiem skrūvgriezi. Jaunākām versijām, kas ražotas pēc 2020. gada
augusta*, zem nominālvērtību marķējuma ir vēl 2 skrūves. Noplēsiet
nominālvērtību marķējumu, izņemiet skrūves, atbrīvojiet drošības
jostas skavu un atveriet baterijas nodalījuma vāku.
5 Atvienojiet akumulatora savienojuma kabeli (melnā, baltā un sarkanā
krāsā).
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6 Izskrūvējiet 4 skrūves no akumulatora turētāja. Jaunām versijām, kas
ražotas pēc 2020. gada augusta, nav skrūvju.
7 Izņemiet akumulatoru.
* Ražošanas datuma kods DDMMGG atrodas zem drošības jostas skavas,
virs 2 gumijas kājām.
Ja jūsu valstī nav noteikta elektronisko izstrādājumu savākšanas vai
otrreizējas pārstrādes sistēma, varat palīdzēt aizsargāt vidi, pirms
atbrīvošanās no izstrādājuma izņemot bateriju un nododot to otrreizējai
pārstrādei.
Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir atvienots no
uzlādes ietvara.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties,
izmantojot šo ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko
informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet
bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas
centra darbiniekiem savā valstī.

IERĪČU LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE
Jautājums

Atbilde

Kāpēc neiedegas mazuļa
ierīces ieslēgšanas
indikators, kad ieslēdzu
ierīci?

Iespējams, ka mazuļa ierīce nav pievienota elektrotīklam. Pievienojiet
mazuļa ierīci elektrotīklam. Pēc tam pārbīdiet mazuļa ierīces ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi uz augšu pozīcijā ON (Ieslēgts), lai izveidotu
savienojumu ar vecāku ierīci.

Kāpēc vecāku ierīce
netiek uzlādēta, kad to
pievieno elektrotīklam?

Iespējams, ka adapteris nav cieši pievienots. Pārliecinieties, ka adapteris ir
cieši pievienots sienas kontaktligzdai.

Kāpēc mazuļa ierīce
netiek uzlādēta, kad to
pievieno elektrotīklam?

Mazuļa ierīcei nav uzlādes funkcijas. Mazuļa ierīce darbojas tikai tad, kad
tā ir pievienota elektrotīklam.

Iespējams, ka vecāku ierīce jau ir pilnībā uzlādēta. Kad akumulators ir
pilnībā uzlādēts un ierīce ir pievienota elektrotīklam, akumulatora statusa
indikators deg zaļā krāsā.
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IERĪČU LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE
Kāpēc nevaru izveidot
savienojumu?
Kāpēc savienojums laiku
pa laikam pazūd?
Kāpēc rodas skaņas
pārtraukumi?

Iespējams, ka mazuļa ierīce un vecāku ierīce atrodas tuvu uztveršanas
diapazona robežai vai citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces rada
traucējumus. Pārvietojiet ierīces, novietojiet tās tuvāk vienu otrai vai
izslēdziet citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (klēpjdatorus, mobilos
tālruņus, mikroviļņu krāsnis utt.). Ierīču savienojuma atkārtotai izveidei
var būt nepieciešams līdz 10 sekundēm.
Ja tiek zaudēts signāls, vecāku ierīce rada skaņas signālu (3 īsus skaņas
signālus ik pēc 20 sekundēm).
Iespējams, ka mazuļa ierīce un vecāku ierīce atrodas pārāk tuvu
viena otrai — lai nerastos traucējumi, ierīcēm ir jāatrodas vismaz
1,5 metru/5 pēdu attālumā vienai no otras.

Kas notiek
elektroenerģijas padeves
atteices gadījumā?

Tā kā vecāku ierīces darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators,
vecāku ierīce turpina darboties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir
pietiekams. Taču mazuļa ierīce pārtrauc darboties, jo tā nav aprīkota ar
atkārtoti uzlādējamu akumulatoru un darbojas tikai tad, ja ir pievienota
elektrotīklam. Vecāku ierīce rada skaņas signālu, norādot, ka ir pārtraukts
savienojums ar mazuļa ierīci.
Kad tiek atjaunota elektroenerģijas padeve, tiek automātiski izveidots
vecāku ierīces savienojums ar mazuļa ierīci.

Kāpēc vecāku ierīces
Iespējams, vecāku ierīce ir ieslēgta uzlādes laikā. Uzlādes laikā izslēdziet
uzlādes laiks var pārsniegt vecāku ierīci, lai saīsinātu uzlādes laiku. Ja ir nepārtraukti ieslēgts vecāku
3 stundas?
ierīces displejs, vecāku ierīces uzlādei ir nepieciešams ilgāks laiks.
Iespējams, ka temperatūra ir pārsniegusi uzlādes toleranci, un tās
drošības aizsardzības mehānisms var potenciāli izslēgt uzlādes ķēdi.
Lai atsāktu uzlādi, novietojiet uzlādes staciju tālāk no siltuma avotiem,
piemēram, radiatoriem, sildītājiem, plītīm vai citām ierīcēm (ieskaitot
pastiprinātājus), kas rada siltumu.
Kāpēc mazuļa ierīcei un
tās vadam ir jāatrodas
vismaz 1 metra/3,5 pēdu
attālumā no mazuļa?

Lai nepieļautu nožņaugšanos ar vadu un nodrošinātu optimālu skaņas
uztveršanu, vienmēr novietojiet mazuļa ierīci un tās vadu vismaz
1 metra/3,5 pēdu attālumā no mazuļa.
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IERĪČU LIETOŠANA/SAVIENOJUMA IZVEIDE
Kāda ir atšķirība starp
Skatiet tālāk esošo sarakstu, kur ir paskaidroti pieejamie mazuļa
dažādajiem vecāku ierīces uzraudzības ierīces režīmi.
lietošanas režīmiem:
*Režīms Video: vienmēr ir ieslēgts vecāku ierīces ekrāns un skaņa.
Video, Audio, VOX un
ECO?
*Režīms Audio: tiek aktivizēts tikai audio signāls. Ja tiek aktivizēts
režīms AUDIO, tiek izslēgts vecāku ierīces displejs. Savienojuma
indikators norāda, ka vecāku ierīce joprojām ir ieslēgta un ir izveidots tās
savienojums ar mazuļa ierīci. Var izmantot visas parastās mazuļa ierīces
vadības funkcijas, izmantojot atbildēšanas, šūpuļdziesmas un jutības
pogas.
*Režīms VOX: ja 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa (vai
pietiekami daudz skaņu, kas pārsniedz iestatīto jutības līmeni), tiek
izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Ja mazulis raud un skaņa
pārsniedz jutības robežvērtību, nekavējoties tiek aktivizēts gan
displejs, gan skaņa. Ja skaņas skaļuma līmenis kļūst zemāks par skaņas
robežvērtību, video paliek aktīvs 20 sekundes. Ja tiek nospiesta kāda no
vadības pogām (spilgtuma vai skaļuma), ierīcē uz aptuveni 5 sekundēm
tiek parādīts video. Ir pieejama arī šūpuļdziesmas izvēlne.
*Režīms ECO: ja 20 sekunžu laikā netiek uztverta nekāda skaņa,
tiek izslēgts vecāku ierīces displejs un skaņa. Režīms ECO samazina
enerģijas patēriņu klusajos periodos, joprojām ļaujot jums uzraudzīt
savu mazuli. Režīmā ECO zaļā gaismā deg režīma ECO LED indikators
un ierīce darbojas, izmantojot atšķirīgu savienojuma veidu. Režīmā
ECO vecāku ierīcē tiek izmantota 2 sekunžu ehotestēšanas metode, lai
pārbaudītu savienojumu ar mazuļa ierīci, un netiek uzturēts nepārtraukts
radiofrekvenču savienojums. Tāpēc režīmā ECO arī mazuļa ierīce patērē
mazāk enerģijas.
Kā varu atiestatīt vecāku
ierīci?

Varat atiestatīt vecāku ierīci, vienlaikus nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu un apaļās navigācijas pogas apakšējo daļu vecāku ierīces priekšpusē
un turot tās nospiestas aptuveni 1 sekundi. Vecāku ierīce tiks izslēgta.
Lai atkal ieslēgtu vecāku ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Netiek zaudēta vecāku ierīces atmiņā glabātā lietotājam raksturīgā
informācija, piemēram, lietošanas režīms, spilgtuma iestatījumi, skaļums,
šūpuļdziesmas izvēle, tālummaiņas izvēle un vibrācijas iestatījumi.

VECĀKU IERĪCES INDIKATORI
Jautājums

Atbilde

Vecāku ierīces
akumulatora
LED indikators iedegas
sarkanā krāsā. Kas jādara?

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Ja nepievienojat vecāku ierīci
elektrotīklam, kad akumulatora LED indikators iedegas sarkanā krāsā un
ierīce sāk radīt skaņas signālus, ierīce pārtrauc darboties pēc aptuveni
60 minūtēm.
Iestatiet zemāku spilgtuma un/vai skaļuma līmeni, lai samazinātu
akumulatora enerģijas patēriņu, un pievienojiet vecāku ierīci
elektrotīklam, izmantojot strāvas adapteri. (Skatiet nodaļu “Sagatavošana
lietošanai”.)
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VECĀKU IERĪCES INDIKATORI
Kāpēc vecāku ierīce rada
skaņas signālus?

Mazuļa uzraudzības ierīce rada noteikta veida skaņas signālus, lai
norādītu uz noteiktu problēmu.
1 skaņas signāls: vecāku ierīce tiek izslēgta.
1 skaņas signāls ik pēc 20 sekundēm pirmās 3 minūtes, pēc tam — ik pēc
minūtes: vecāku ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
3 īsi skaņas signāli ik pēc 20 sekundēm: ir pārtraukts vecāku ierīces
savienojums ar mazuļa ierīci; vecāku ierīces ekrānā tiek rādīta
savienojuma ikona, un savienojuma pogas indikators deg sarkanā krāsā.

Ko akumulatora
LED indikatora krāsa
(zaļa, oranža, sarkana) vai
tā nedegšana liecina par
akumulatora statusu?

Ja vecāku ierīce ir pievienota elektrotīklam, akumulatora indikatora krāsa
liecina par tālāk norādīto.
*Zaļa: akumulators ir pilnībā uzlādēts.
*Oranža: notiek akumulatora uzlāde.
Ja vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam, akumulatora indikatora
krāsa liecina par tālāk norādīto.
*Sarkana: akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies (<10 %).
*LED indikators nedeg: vecāku ierīce nav pievienota elektrotīklam.

TROKSNIS/SKAŅA
Jautājums

Atbilde

Kāpēc vecāku ierīce un/
vai mazuļa ierīce rada
augstfrekvences troksni?

Iespējams, ka vecāku ierīce un mazuļa ierīce atrodas pārāk tuvu viena
otrai. Pārliecinieties, ka vecāku ierīce un mazuļa ierīce atrodas vismaz
2,5 metru/8,2 pēdu attālumā viena no otras.
Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces skaļuma līmenis.
Samaziniet vecāku ierīces skaļuma līmeni.
Lai iegūtu informāciju par vecāku ierīces radīto skaņas signālu iemesliem,
skatiet bieži uzdoto jautājumu “Kāpēc vecāku ierīce rada skaņas
signālus?”.

Kā varu izslēgt skaņu?

Izslēdziet ierīces skaņu, nospiežot vadības pogas apakšējo daļu. Kad
ekrānā redzamā skaļuma josla ir pilnīgi tukša, skaņa ir izslēgta.
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TROKSNIS/SKAŅA
Kāpēc nav dzirdamas
skaņas? Kāpēc nevar
dzirdēt mazuļa raudas?
Kāpēc tiek pārraidīta daļa
skaņu, bet ne tās visas?

Iespējams, ka ir iestatīts pārāk zems vecāku ierīces skaļuma līmenis vai ir
izslēgta skaņa. Nospiediet vadības pogas augšējo daļu, lai paaugstinātu
skaļuma līmeni.
Iespējams, ka ir izslēgta vecāku ierīces skaņa. Ieslēdziet ierīces skaņu,
nospiežot vadības pogas augšējo daļu, un noregulējiet skaļumu.
Ir iestatīts pārāk zems jutības līmenis. Vecāku ierīces izvēlnē iestatiet
augstāku jutības līmeni.
Iespējams, ka mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa. Novietojiet
mazuļa ierīci ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa, lai
nodrošinātu optimālu skaņas uztveršanu. Ierīces novietošana tuvāk nekā
1 metra/3,5 pēdu attālumā palielina nožņaugšanās risku.

Kāpēc vecāku ierīce
pārāk ātri reaģē uz citām
skaņām, ko rada mans
mazulis?

Mazuļa ierīce uztver ne vien jūsu mazuļa radītās skaņas, bet arī citas
skaņas. Pārvietojiet mazuļa ierīci tuvāk mazulim (taču ievērojiet minimālo
attālumu 1 metrs/3,5 pēdas).

Kāpēc vecāku ierīce rada
dūcošu skaņu?

Ja vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces uztveršanas diapazona, var
rasties traucējumi. Traucējumi var rasties arī tad, ja starp vecāku ierīci
un mazuļa ierīci ir pārāk daudz sienu vai griestu vai ir ieslēgtas citas
2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi
maršrutētājs).

Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts jutības līmenis. Ja mazulis rada
klusas skaņas, ir jāiestata augstāks jutības līmenis. Taču, jo skaļākas skaņas
rada mazulis, jo zemāku jutības līmeni var iestatīt. Varat mainīt mazuļa
uzraudzības ierīces jutības līmeni, izmantojot vecāku ierīces izvēlni.

Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vai izslēdziet citas bezvadu
ierīces.
Ja šī atbilde nepalīdz jums novērst problēmu, skatiet citus bieži uzdotos
jautājumus sadaļā “Kāpēc vecāku ierīce un/vai mazuļa ierīce rada
augstfrekvences troksni”.
Cik ilgi mazuļa ierīcē tiks
atskaņota šūpuļdziesma?

Kad izvēlaties šūpuļdziesmu, tā tiek nepārtraukti atkārtota aptuveni
15 minūtes. Ja vēlaties atskaņot visas pieejamās dziesmas, izvelieties
pēdējo iespēju šūpuļdziesmu sarakstā.

Kā varu palielināt
šūpuļdziesmas skaļumu?

Varat regulēt šūpuļdziesmas skaļumu, izmantojot vecāku ierīci, nevis
mazuļa ierīci. Nospiediet vecāku ierīces šūpuļdziesmas pogu, lai atvērtu
šūpuļdziesmas izvēlni un noregulētu skaļumu.
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DARBĪBAS LAIKS/UZTVERŠANAS DIAPAZONS
Jautājums

Atbilde

Kāpēc manas mazuļa
uzraudzības ierīces
uztveršanas diapazons
ir mazāks par šajā
rokasgrāmatā norādīto?

Norādītais 300 metru/985 pēdu uztveršanas diapazons attiecas tikai uz
gadījumu, kad ierīces atrodas ārpus telpām un starp tām nav šķēršļu.
Atkarībā no apkārtnes un citiem traucējošiem faktoriem uztveršanas
diapazons var būt mazāks (skatiet arī tabulu nodaļā par vecāku ierīces un
mazuļa ierīces novietošanu).
Mājā uztveršanas diapazons ir līdz 50 metriem/165 pēdām, un to
samazina arī starp vecāku ierīci un mazuļa ierīci esošo sienu un/vai
griestu skaits un veids.

Vecāku ierīces darbības
ilgums ir līdz 10 stundām.
Kāpēc manas vecāku
ierīces darbības laiks ir
īsāks?

Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces video spilgtuma
līmenis, kas izraisa lielu enerģijas patēriņu vecāku ierīcē. Pazeminiet
vecāku ierīces spilgtuma līmeni.
Vecāku ierīce patērē daudz enerģijas, ja ir nepārtraukti ieslēgts video
displejs. Vecāku ierīces izvēlnē aktivizējiet režīmu AUDIO, VOX vai ECO,
lai palielinātu darbības laiku (skatiet nodaļas “Funkcijas” sadaļas “Režīms
AUTO”, “Režīms VOX” un “Režīms ECO”).
Iespējams, ka ir iestatīts pārāk augsts vecāku ierīces skaļuma līmenis, kas
izraisa lielu enerģijas patēriņu vecāku ierīcē. Samaziniet vecāku ierīces
skaļuma līmeni.
Tāpat kā lietojot jebkuru citu atkārtoti uzlādējamo elektroierīci, pēc
ilgstošas akumulatora lietošanas samazinās tā kapacitāte.

VIDEO DISPLEJS
Jautājums

Atbilde

Kāpēc vecāku ierīcē ir
dzirdami traucējumi?
Kāpēc mirgo vecāku
ierīces video displejs?

Ja vecāku ierīce atrodas ārpus mazuļa ierīces uztveršanas diapazona, var
rasties traucējumi. Traucējumi var rasties arī tad, ja starp vecāku ierīci
un mazuļa ierīci ir pārāk daudz sienu vai griestu vai ir ieslēgtas citas
2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (piemēram, mikroviļņu krāsns, Wi-Fi
maršrutētājs).
Iespējams, ka jums ir vairāk nekā 2 bērnu monitoru komplekti, un var
rasties traucējumi. Turiet šīs 2 bērnu ierīces tālāk vienu no otras, vislabāk –
atsevišķās telpās.
Pārvietojiet vecāku ierīci tuvāk mazuļa ierīcei vai izslēdziet citas bezvadu
ierīces.
Iespējams, ka ir jāuzlādē vecāku ierīces atkārtoti uzlādējamais
akumulators.

Kāpēc video displejā
netiek rādīts
nekāds attēls, kad
savienojuma indikators
deg zaļā krāsā?

Iespējams, ka vecāku ierīce darbojas režīmā AUDIO, VOX vai ECO.
Nospiediet režīma pogu vecāku ierīces labajā pusē, lai pārslēgtu režīmus
(sk. 'Režīmi').
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VIDEO DISPLEJS
Kāpēc video displejā
redzamais attēls nav
skaidrs?

Iespējams, ka ir iestatīts pārāk zems displeja spilgtuma līmenis.
Paaugstiniet vecāku ierīces displeja spilgtuma līmeni, nospiežot vadības
pogas vidusdaļu.
Iespējams, ka mazuļa ierīces objektīvs ir netīrs. Notīriet objektīvu ar sausu
drāniņu.
Iespējams, ka mazuļa ierīce atrodas pārāk tālu no mazuļa. Novietojiet
mazuļa ierīci ne vairāk kā 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa, lai
nodrošinātu optimālu video kvalitāti. Ierīces novietošana tuvāk nekā
1 metra/3,5 pēdu attālumā palielina nožņaugšanās risku.

Vispārīga informācija

Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators (2600 mAh)
FHSS frekvenču josla 2,4 GHz.
Maksimālā radiofrekvenču jauda: <= 20 dBm
Barošanas bloks:
Modelis: ASSA105E-050100 (ES spraudnis) vai
ASSA105B-050100 (Apvienotās Karalistes spraudnis)
Ievads: 100–240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Izvads: 5,0 V
1,0 A, 5,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte: >=73,62%
Bezslodzes elektroenerģijas patēriņš (W): 0,1 W
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Sienas stiprinājums

Drukas norādījumi
Izdrukājiet šo lapu 100 % mērogā un izmantojiet šablonu, lai uz sienas
precīzi atzīmētu skrūvju caurumu atrašanās vietas.
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