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Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips Avent
világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.hu/myphilips/login oldalon.
A Philips Avent videós babaőrző napi huszonnégy órás segítséget jelent
Önnek, és láthatja gyermekét éjjel-nappal, otthona bármely részéből.
A legújabb digitális technológia tiszta hangot és éles képet közvetít a
gyermekéről. Növeli a szülő biztonságérzetét, mert nem kell időnként
benyitnia a baba szobájába, megzavarva ezzel a gyermek alvását.

Általános leírás

1 Szülői egység
2 Kijelző
3 ECO (KAPCSOLAT) jelzőfény
4 Akkumulátor töltöttségjelző fénye
5 „Kapcsolat” jelzőfény
6 Hangszóró
7 Vezérlődoboz (menü-navigáció/hangerő/fényerő)
8 Érzékenység gomb
9 Altatódal gomb
10 „Válasz” gomb
11 Aljzat kis méretű dugaszhoz
12 Mode (üzemmód) gomb
13 Be- és kikapcsológomb
14 Antenna
15 Övcsipesz
16 Bébiegység
17 Kamera
18 Altatódal be-/kikapcsoló gomb
19 Mikrofon
20 Be-/kikapcsoló gomb
21 Antenna
22 Hangszóró
23 Aljzat kis méretű dugaszhoz
24 Furatok falra szereléshez
25 Adapter (2 db)
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Fontos biztonságossági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat,
és őrizze meg későbbi használatra.

FONTOS

Ez a babaőrző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős
felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.
Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy
valaki legyen a babával, és gondoskodjon az igényeiről.

Felelősség kizárása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségére
használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek
a babaőrző működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így
semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt
a babaőrzőt használja.

Veszély
-

-

Soha ne merítse a babaőrzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más
folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más
folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a
babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne is
fedje le azt. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne záródjanak el.
Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Figyelmeztetés: Fulladásveszély – Már előfordult, hogy
gyermekek MEGFULLADTAK a nyakuk köré tekeredő
zsinórok miatt. Tartsa távol gyermekektől ezt a zsinórt (több
mint 0,9 méteres távolságra). Ne távolítsa el ezt a címkét.

Vigyázat!
-

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen
feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa és ne vágja
el az adapter és a kábel semelyik részét.
Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében
mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
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-

-

-

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék
működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet
mellett, illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos
működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje,
hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó
által is végezhető karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet
nélkül.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel
ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba és készülékcsatlakozókba
illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
Győződjön meg arról, hogy a babaőrző úgy van elhelyezve, hogy a
hálózati kábele nem akadályozza a közlekedést egy ajtóban vagy egy
folyosón. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezi
el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni.
Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll
annak a veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskó, kartondoboz stb.)
tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel sem bébiegység, sem a
szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának
szabályai
-

-

-

-

Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket, és kövesse a jelen
felhasználói kézikönyvben található általános, illetve az akkumulátor/
elem biztonságos használatára vonatkozó utasításokat. A helytelen
használat áramütést, tüzet, égési sérülést vagy más sérülést okozhat,
és egyéb kockázatot jelenthet.
Az akkumulátor/elem töltéséhez csak a termékhez mellékelt
leválasztható tápegységet* használja. Ne használjon hosszabbítót.
A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse, tárolja és
használja.
Mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, ha az
teljesen fel van töltve.
Ne égesse el a terméket és az akkumulátor/elemet, továbbá ne tegye
ki azokat közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek (pl.
átmelegedett autó, tűzhely környéke). Az akkumulátorok/elemek
túlmelegedés esetén felrobbanhatnak.
Ha a termék rendellenesen felforrósodik, rendellenes szagot áraszt,
megváltozik a színe, vagy ha a töltés a szokásosnál hosszabb ideig tart,
hagyja abba a termék használatát és töltését, és forduljon a Philips
helyi szaküzletéhez.
Ne helyezze a terméket és az akkumulátort/elemet mikrohullámú
sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
A termék akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető. Ne nyissa fel
a terméket az akkumulátor cseréjéhez.
Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az
akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.
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-

-

-

Az akkumulátorok/elemek felmelegedésének, illetve mérgező
vagy veszélyes anyagok kibocsátásának megelőzése érdekében
ne módosítsa, ne szúrja át és ne sértse meg a terméket és az
akkumulátorokat/elemeket, és ez utóbbiakat ne szerelje szét, ne zárja
rövidre, ne töltse túl, illetve ne töltse fordított polaritással.
Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése
érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőiket
fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne csomagolja az
akkumulátorokat/elemeket alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza
le az akkumulátorok érintkezőit ragasztószalaggal, vagy tegye az
akkumulátorokat műanyag zacskóba.
Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje
a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik,
azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Figyelem!
-

A készüléket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek,
fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek
(például erősítők) közelébe.
Az adapterek, a csatlakozók és a tápkábel megérintése előtt
ellenőrizze, hogy a keze száraz-e.
A bébiegységen, a szülői egységen és a hálózati adapteren lévő
szükséges jelölések ezen egységek alsó részén találhatók.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Electronics Hong Kong Limited ezennel kijelenti, hogy
ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető
követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. Az EK
Megfelelőségi nyilatkozat online, a www.philips.com/support
weboldalon megtalálható.

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
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Előkészítés a használatra
Bébiegység

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bébiegységhez, majd csatlakoztassa
az adaptert a fali konnektorba.

Szülői egység

A szülői egység energiaellátását beépített Li-ion akkumulátor biztosítja.
A szülői egység töltését az alábbi lépések szerint végezze::

Helyezze a kisméretű dugaszt a szülői egységbe, és csatlakoztassa az
adaptert a fali konnektorba.
Az akkumulátor töltöttségjelző fénye narancsszínűre vált, amikor a
készülék töltése folyamatban van.

Eco

1

20°C

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor
töltöttségjelző fénye folyamatosan zölden világít.

eco

A szülői egység 3 órán át tartó töltése kb. 10 óra vezeték nélküli
használatot tesz lehetővé ECO üzemmódban.
Ha töltés közben bekapcsolja a szülői egységet, a töltés körülbelül kétszer
annyi ideig tart.

3 hr = 10 hr
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Eco

1

Ha a szülői egység akkumulátora hamarosan lemerül, az akkumulátor
töltöttségjelzője piros színű lesz, és a szülői egység sípoló hangot ad.
Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, és a szülői egység nem
csatlakozik hálózathoz, a szülői egység automatikusan kikapcsol, és
megszűnik a kapcsolat a bébiegységgel.

20°C

Megjegyzés: A beépített akkumulátort nem lehet kivenni a
készülékből.
Megjegyzés: Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan akkor is
lemerül, ha a szülői egység ki van kapcsolva.
Tipp: Ha nem használja a szülői egységet, energiatakarékosság
céljából kapcsolja ki.
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a szülői egység legyen egész éjjel
csatlakoztatva a hálózathoz. Ha a szülői egység akkumulátora lemerül
az éjszaka folyamán, a szülői egység sípol, amelyre a szülő felébredhet.

A babaőrző használata
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

1 A bébiegység bekapcsolásához nyomja fel a bekapcsoló gombot ON
állásba.

2 A bébiegység működésjelzője zöld fénnyel világít, ha a bébiegység be
van kapcsolva.
Megjegyzés: A bébiegység működésjelzője mindig zölden világít, még
akkor is, ha nincs kapcsolat a szülői egységgel.

>2

m/

6.7

ft

3 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról,
hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter
távolságra legyen.
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4 A szülői egység bekapcsolásához tartsa lenyomva 1 másodpercig a
szülői egység be-/kikapcsoló gombját.

Eco

Eco

Eco

1

1

1

20°C

-

A képernyő bekapcsol, megjelenik rajta a kapcsolódást jelző kép,
és pirosan világítani kezd a kapcsolat jelzőfény. A szülői egység
elkezdi keresni a bébiegységet.

-

Ha a szülői egység és a bébiegység összekapcsolódott, a
„kapcsolat” jelzőfény zöld színűre változik a szülői egységen, és egy
vagy több sáv megjelenik a kijelzőn.

20°C

20°C

Megjegyzés: Legfeljebb 10 másodpercig tart, amíg a bébiegység
kapcsolatot létesít a szülői egységgel.
Ha a bébiegység ki van kapcsolva, a „hatótávolságon kívül” kép jelenik
meg a szülői egységen. Gondoskodjon róla, hogy a bébiegység be
legyen kapcsolva.
- Ha nem jött létre a kapcsolat, akkor a szülői egységen pirosra vált
a kapcsolat jelzőfény, a szülői egység 20 másodpercenként három
rövidet sípol, és a képernyőn megjelenik a „hatótávolságon kívül”
kép.
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A babaőrző elhelyezése

Figyelmeztetés: A bébiegység kábelei potenciális
fulladásveszélyt jelentenek. Gondoskodjon róla, hogy a
bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen
gyermekétől. Soha ne tegye a babaőrzőt a baba ágyába vagy
járókájába.

>1

>2

5

/3.

m
-1.5

6
m/

.7

t
-5f

ft

1 Az optimális hangérzékelés érdekében gondoskodjon róla, hogy
a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a csecsemőtől. A
fulladásveszély miatt ügyeljen rá, hogy a bébiegység 1 méternél
távolabb legyen a csecsemőtől.

2 A szülői egységet a bébiegység hatótávolságán belül helyezze el. Az
akusztikus gerjedés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a szülői
egység legalább 2,5 méterre legyen a bébiegységtől.
Megjegyzés: Ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videót, Wi-Fi
hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth kapcsolatot használ
2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal a szülői egységgel vagy a
bébiegységgel, vigye távolabb a szülői egységet, amíg az interferencia
meg nem szűnik.I

3 A bébiegység kétféleképpen helyezhető el

a Helyezze a bébiegységet stabil, egyenes és vízszintes felületre.
b Szerelje fel a bébiegységet a falra csavarok segítségével.

Tipp: A bébiegység falra szereléséhez a sablon (lásd: 'Fali tartó') a
használati útmutató végén található.
Tipp: A csavarfuratok pontos helyének a falon való bejelöléséhez
használja a mellékelt sablont.
Tipp: Kellően magasra helyezze a bébiegységet, hogy jó rálátása
legyen a kiságyra vagy a járókára.
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4 Úgy helyezze el a bébiegységet, hogy a gyermek a lehető legjobban
látsszon a képen. A bébiegység elforgatható, és a kívánt helyzetbe
állítható.

Száraz anyagok

Anyagvastagság

Hatótávveszteség

Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és
ólom nélkül)

< 30 cm

0-10 %

Tégla, furnérlemez

< 30 cm

5-35 %

Vasbeton

< 30 cm

30-100 %

Fémrácsok vagy -korlátok

< 1 cm

90-100 %

Fém- vagy alumíniumlemezek

< 1 cm

100 %

Hatótávolság

ft

165

m/

<50

<300m/985ft

A működési tartomány épületen belül legfeljebb 50 méter, kültéren
pedig 300 méter. A babaőrző működési tartománya a környezettől és
az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok
olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100%kal csökkenhet.
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Jellemzők és beállítások
Hangerő

A szülői egység hangereje beállítható a kívánt szintre.

1 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával állítható a
hangerő.

1

20°C

Tipp: Gondoskodjon róla, hogy a hangerő beállítása megfeleljen az
adott körülményeknek. Ha zajos a környezet, be lehet kapcsolni a
rezgő riasztást is.
A kijelzőn megjelenik a hangerősáv és mutatja a kiválasztott hangerőt.
Megjegyzés: Ha magasra állítja a hangerő szintjét, több energiát
fogyaszt a szülői egység.
Megjegyzés: Ha a hangerő sávja a legkisebb értéket mutatja, a
hangerő el van némítva. A szülői egységen megjelenik a némítás
ikonja az állapotsorban, és a szülői egység csak képet és riasztást fog
közvetíteni.

Fényerő

A szülői egység kijelzőjének fényereje a kívánt szintre állítható.

1 A szülői egység kijelzőjének fényerejét a vezérlőgomb alsó vagy felső
részének megnyomásával lehet állítani.

1

20°C

A képernyőn megjelenik a fényerősáv, amely a kiválasztott fényerőt
mutatja.
Megjegyzés: Ha magasra állítja a fényerőt, több energiát fogyaszt a
szülői egység.
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Üzemmódok

A babaőrző négy különböző üzemmóddal rendelkezik, és a szülő
kiválaszthatja a baba figyelésének kívánt módját: VIDEO, AUDIO, VOX és
ECO.

Ha be van kapcsolva a bébiegység, a 4 különböző üzemmód közt a szülői
egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet átkapcsolni.
A kijelző megjeleníti a kiválasztott üzemmódot. A kiválasztott üzemmód
az állapotsorban is megjelenik. A készülék bekapcsolásakor a legutóbb
használt üzemmód kapcsol be.

VIDEO üzemmód

VIDEO

A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet
kiválasztani a VIDEO üzemmódot.

VIDEO

VIDEO

1

20°C

Amikor a VIDEO üzemmód aktív, a képernyő mindig bekapcsolt
állapotban van, és a szülő láthatja a gyermekét. A hang közvetlenül eljut a
szülői egységhez.

VIDEO

1

20°C

Megjegyzés: Ha folyamatos hangot szeretne a szülői egységen, az
érzékenységet állítsa „nagyon magas” értékre. Az Érzékenység című
fejezetben további információkat talál.
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AUDIO üzemmód

AUDIO

1 A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet
átkapcsolni AUDIO üzemmódra.

AUDIO

AUDIO

1

20°C

Amikor az AUDIO üzemmód aktív, a szülői egység kijelzője kikapcsol.
A kijelző 3 másodperc elteltével teljesen kikapcsol, és az állapotsor
eltűnik.
Megjegyzés: Az állapotsor a kijelző kikapcsolt helyzetében nem
látható.

AUDIO

1

20°C

Megjegyzés: A „kapcsolat” jelzőfény a szülői egység bekapcsolt
állapotát jelzi, és azt, hogy kapcsolatban van a bébiegységgel.
Megjegyzés: Ha folyamatos hangot szeretne a szülői egységen, az
érzékenységet állítsa „nagyon magas” értékre. Az Érzékenység című
fejezetben további információkat talál.
A hang folyamatosan eljut a szülői egységhez. Ha a baba felsír, a
szülői egység kijelzője még mindig kikapcsolt helyzetben marad, de
a bébiegység által észlelt hang eljut a szülői egységhez.

VOX üzemmód
1 A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet
átkapcsolni VOX üzemmódra.

VOX

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmód megjelenik az állapotsorban,
ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor a kijelző kikapcsolt
helyzetében nem látható.

VOX

AUDIO

1

20°C

Amikor a VOX üzemmód aktív, a szülői egység kijelzője és a hang
kikapcsol, ha 20 másodperc elteltével a készülék nem észlel hangot.
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VOX

1

20°C

Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és a hang
azonnal bekapcsol. A hang eljut a szülői egységhez.
Megjegyzés: Az érzékenységi szint beállításával lehet meghatározni
azt a legkisebb hangszintet, amelynél a hang és a kijelző bekapcsol.

ECO üzemmód
1 A szülői egység oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával lehet
átkapcsolni ECO üzemmódra.

ECO

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmód látható lesz az állapotsorban,
ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor a kijelző kikapcsolt
helyzetében nem látható.

ECO

ECO

1

20°C

ECO

ECO

1

Amikor az ECO üzemmód aktív, a szülői egység kijelzője és a hang
kikapcsol, ha a készülék 20 másodpercig nem észlel hangot. Az ECO
jelzőfény elkezd zölden világítani, ha az ECO üzemmód bekapcsol. ECO
üzemmódban a kijelző és a hangátvitel kikapcsol.

20°C

Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és a hang
azonnal bekapcsol. A hang eljut a szülői egységhez.
Megjegyzés: Az érzékenységi szint beállításával lehet meghatározni
azt a legkisebb hangszintet, amelynél a hang és a kijelző bekapcsol.
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Altatódalok

Az altatódal funkciót a bébiegységen és a szülői egységen is be lehet
kapcsolni.
Ha a szülői egységen szeretné bekapcsolni az altatódal funkciót, kövesse
az alábbi útmutatót.:

Altatódal választása

1 Az altatódalok menüjének megnyitásához nyomja meg az altatódal
gombot a szülői egységen.
Megjegyzés: Ha az altatódalok menüjét megnyitotta, és megnyomja
meg az altatódal gombot, a menü bezáródik.

2 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával léphet be az
altatódalok listájába.

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 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával lehet
görgetni az altatódalok közt.

4 A vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával játszható le egy adott
altatódal.
A vezérlőgomb jobb szélének újbóli megnyomásával lehet
szüneteltetni az altatódalok lejátszását.
5 A szülői egységen az állapotsor mutatja a játszott és ismételt
altatódalok számát.
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A bébiegység elkezdi az altatódal lejátszását, és folyamatosan ismétli
azt körülbelül 15 percen át.

15 min

Lullaby Songs

1 Rock-a-Bye Baby

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

5 Golden Slumbers

Tipp: Az összes rendelkezésre álló dal ismétléséhez válassza a listából
az utolsó lehetőséget.

6 Ha másik altatódalt szeretne kiválasztani, görgessen fel vagy
le a vezérlőgombbal, és válasszon egy másik dalt a listából. A
vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával indíthatja el a választott
dal lejátszását.
7 Az altatódal leállításához nyomja meg röviden a szülői egységen
található altatódal gombot. Ha szüneteltetni szeretné az éppen
játszott dal lejátszását, nyomja meg újra a vezérlőgomb jobb szélét.

Altatódal hangereje
VIDEO

1

Lullaby Volume

VIDEO

1

Lullaby Volume

20°C

1 Nyomja meg az altatódal gombot, majd a vezérlőgomb alsó részét
az altatódal menü hangerő-lehetőségeinek kiválasztásához. A
vezérlőgomb jobb szélének megnyomásával juthat el az altatódalok
hangerőszintjeihez.

20°C

2 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával állítható a
hangerő.

Ha az altatódal funkciót a bébiegységen szeretné aktiválni, nyomja
meg az altatódal be-/kikapcsoló gombját a bébiegységen.
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15 min

Válasz

A bébiegység elkezdi a szülői egységen kiválasztott utolsó altatódal
lejátszását, és folyamatosan ismétli azt körülbelül 15 percen át.
Ha az altatódalt le szeretné állítani a bébiegységen, nyomja meg az
altatódal be-/kikapcsoló gombját a bébiegységen.

A szülői egység válasz gombja segítségével beszélhet a gyermekéhez.
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egység válasz gombját.
2 Beszéljen érthetően a szülői egység elülső oldalán lévő mikrofonba kb.
15–30 cm távolságról.
Ameddig lenyomva tartja a válasz gombot, nyílt hangkapcsolat áll
fenn a bébiegységgel. A szülői egység kijelzőjén megjelenik a válasz
ikon, jelezve az aktív kapcsolatot.

3 A beszéd befejezése után engedje fel a válasz gombot.

Megjegyzés: Ameddig lenyomva tartja a válasz gombot, a szülői
egység nem tudja fogadni a bébiegységtől érkező hangot.

Érzékenység

A bébiegység érzékenysége azt határozza meg, hogy a szülő mit hall
és mit nem a szülői egységen. Ha az érzékenység magas értékre van
állítva, sok hangot lehet hallani, még a halk hangokat is a háttérből. Ha
az érzékenység alacsony értékre van állítva, csak a hangosabb hangok
lesznek hallhatók.

1 Az érzékenységi szintek eléréséhez nyomja meg az érzékenység
gombot.
Megjegyzés: Ha még egyszer megnyomja az érzékenység gombot, a
rendszer kilép a menüből.
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1

20°C

2 A vezérlőgomb alsó vagy felső részének megnyomásával választható ki
a kívánt érzékenységi szint.

1

20°C

Ha a csecsemő hangja halk, a bébiegységet magas érzékenységi szintre
kell állítani a szülői egységen.

1

20°C

Minél hangosabb a csecsemő, a szülői egységen annál alacsonyabb
érzékenység állítható be.
Megjegyzés: Az AUDIO és VIDEO üzemmódokban folyamatos lesz
a hang, ha az érzékenység beállítása „nagyon magas”. Minden más
esetben halk hang esetén bekapcsol az elnémítás.
Tipp: Az érzékenységi szintet be lehet úgy állítani, hogy mindig
lehessen hallani a csecsemőt, és más hangok ne okozzanak zavaró
hatást. Ha túl nagy a háttérzaj, állítsa alacsonyabbra az érzékenységet,
hogy ezek a hangok ne legyenek hallhatók a szülői egységben.

Övcsipesz
Könnyen magával viheti a szülői egységet a házon belül, illetve azon
kívül is, ha az övcsipesszel övére vagy ruhája övrészére erősíti. Így akkor is
figyelemmel kísérheti a baba tevékenységét, amikor nem tartózkodik vele
folyamatosan egy helyiségben.
Megjegyzés: A kijelző most fejjel lefelé áll, és ez lehetővé teszi az
Ön számára, hogy a szülői egység egyszerű felemelésével lássa a
képernyőn a gyermekét.
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Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés: Ne merítse a szülői egységet, a bébiegységet
vagy az adaptert vízbe, és ne tisztítsa vízcsap alatt sem őket.

Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem
folyékony tisztítószert.

1 Kapcsolja ki a bébiegységet, húzza ki a hálózati adaptert a
bébiegységből, majd húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

2 A bébiegységet száraz ruhával tisztítsa.

Megjegyzés: A kamera működését befolyásolhatja, ha a bébiegység
lencséjén ujjlenyomat vagy szennyeződés található. Ne érintse meg a
lencsét az ujjával.

3 Kapcsolja ki a szülői egységet, húzza ki a hálózati adaptert a szülői
egységből, majd húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.
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4 A szülői egységet száraz ruhával tisztítsa.

5 Az adaptereket száraz ruhával tisztítsa.

Tárolás

Ha a babaőrzőt hosszabb ideig nem fogja használni, a szülői egységet, a
bébiegységet, valamint az adaptereket hűvös, száraz helyen tárolja.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a
www.philips.com/parts-and-accessories weboldalra, vagy forduljon
Philips márkakereskedőjéhez. Fordulhat az országában működő
Philips vevőszolgálathoz is (az elérhetőségi információkat megtalálja a
világszerte érvényes garancialevélen).
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Újrahasznosítás
-

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál
háztartási hulladékként (2012/19/EU).

-

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető
akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként
kezelni (2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a készüléket egy hivatalos
gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy szakember
távolítsa el az akkumulátort.
Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok
és egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére
vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzéséhez.

-

A régi készülékek és akkumulátorok/elemek
kiselejtezése

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék
megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített akkumulátor
tartozik, amelyre a 2006/66/EK irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető
háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos
gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el
az akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek
és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi
feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált
terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe.
Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzésében. Ha az Ön országában
nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek
számára, úgy védheti a környezetet, ha gondoskodik a fejhallgató
eldobását megelőzően az akkumulátorok/elemek eltávolításáról és
újrahasznosításáról.
Ellenőrizze, hogy a headset le van-e csatlakoztatva a töltős tokról, mielőtt
az akkumulátort/elemet eltávolítaná.
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Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő két anyagra: karton (doboz) és polietilén (zacskó,
védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, lemerült akkumulátorok/elemek és régi készülékek
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A beépített akkumulátor eltávolítása

Megjegyzés: Ajánlott, hogy szakember távolítsa el az akkumulátort.

Az akkumulátort csak akkor távolítsa el, ha leselejtezi a készüléket.
Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen
lemerült. Csak a szülői egység rendelkezik akkumulátorral.
Eljárás:
1 Távolítsa el a szülői egység aljáról a 2 gumilábat.
2 Csavarja ki a szülői egység alján így láthatóvá váló 2 csavart.
3 Állítsa az antennát függőleges helyzetbe, és csavarja ki a ház hátulján
így láthatóvá váló csavart.
4 Illesszen csavarhúzót a készülék elülső és hátsó burkolata közé, és
válassza szét őket egymástól. A 2020 augusztusa* után gyártott újabb
verziók esetében 2 további csavar található az energiafogyasztási
címke alatt. Tépje ki az energiafogyasztási címkét, távolítsa el a
csavarokat, oldja ki az övcsatot, és csúsztassa ki az akkumulátortartó
rekesz fedelét.
5 Kösse le az akkumulátor vezetékét (fekete-fehér-piros vezeték).
6 Vegye ki az akkumulátortartóból a 4 csavart. A 2020 augusztusa után
gyártott új verziók nem tartalmaznak csavarokat.
7 Vegye ki az akkumulátort.
*A gyártási dátum kódja (NNHHÉÉ formátumban) az övcsat alatt,
a 2 gumitalp felett található.
Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az
elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha a termék
ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik az akkumulátor/elem
eltávolításáról és újrahasznosításáról.
Ellenőrizze, hogy a termék le van-e csatlakoztatva a töltős tokról, mielőtt
az akkumulátort/elemet eltávolítaná.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.hu/support weboldalra, vagy olvassa el a világszerte
érvényes garancialevelet.
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Gyakori kérdések

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem
tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra
a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában
illetékes ügyfélszolgálathoz.

HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA
Kérdés

Válasz

Miért nem kezd
világítani a bébiegység
működésjelző fénye a
bekapcsolást követően?

Előfordulhat, hogy a bébiegység nem csatlakozik a hálózathoz.
Csatlakoztassa a bébiegységet a hálózathoz. Majd mozdítsa el
függőlegesen a be-/kikapcsoló gombot ON állásba, hogy létrejöjjön a
kapcsolat a szülői egységgel.

Miért nem kezdődik el
a szülői egység töltése,
ha csatlakoztatom a fali
aljzathoz?

Előfordulhat, hogy az adapter nem megfelelően csatlakozik a fali
aljzathoz. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az adaptert a
fali aljzathoz.

Miért nem kezdődik el
a bébiegység töltése,
ha csatlakoztatom a fali
aljzathoz?

A bébiegység nem tölthető. A bébiegység csak akkor üzemel,
ha csatlakoztatva van a hálózathoz.

Miért nem tudok
kapcsolatot létesíteni?
Miért szűnik meg a
kapcsolat időről-időre?
Miért szűnik meg
időnként a hangátvitel?

A bébiegység és a szülői egység távolsága valószínűleg nagyon
megközelíti a hatótávolság felső határát, vagy egy másik 2,4 GHz-es
vezeték nélküli készülék interferenciát okoz. Tegye egy másik helyre a
készüléket, csökkentse az egységek közötti távolságot, vagy kapcsolja
ki a többi 2,4 GHz-es vezeték nélküli készüléket (laptop, mobiltelefon,
mikrohullámú sütő stb.). Legfeljebb 10 másodperci szükséges, amíg a
kapcsolat újra létrejön az egységek közt.

Lehet, hogy a szülői egység teljesen fel van töltve. Az akkumulátor
töltöttségjelző fénye zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött,
és a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz.

Ha nincs jel, a szülői egység sípoló hangot hallat (20 másodpercenként
3 rövid sípolás).
Lehetséges, hogy a szülői egység és a bébiegység túl közel van
egymáshoz; legyen közöttük legalább 1,5 méteres távolság, hogy ne
léphessen fel interferencia.
Mi történik áramszünet
esetén?

Mivel a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik, az
akkumulátor kellő töltöttsége esetén a szülői egység működőképes
marad. Ellenben a bébiegység nem fog működni, mivel nem rendelkezik
akkumulátorral, és csak hálózatról képes üzemelni. A szülői egység
sípolással jelzi, ha megszakadt a kapcsolata a bébiegységgel.
Ha a hálózati tápellátás helyreállítása megtörténik, a bébiegység és a
szülői egység közti kapcsolat automatikusan újra létrejön.
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HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA
Miért tarthat a szülői
egység töltése 3 óránál
hosszabb ideig?

Lehet, hogy töltés közben bekapcsolta a szülői egységet. Töltés közben
kapcsolja ki a szülői egységet, hogy lerövidüljön a töltési idő. Ha a szülői
egység kijelzője folyamatosan bekapcsolt állapotban van, a töltéshez
több idő szükséges.
Lehetséges, hogy a hőmérséklet meghaladta a töltési tűréshatárt, ami
biztonságvédelmi mechanizmusként megszakíthatta a töltőáramkört.
A töltés folytatásához helyezze a töltőállomást távolabb a hőt kibocsátó
eszközöktől, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt
termelő készülék (pl. erősítő).

Miért kell a bébiegységet
és annak vezetékét
legalább 1 méterre
elhelyezni a babától?

A vezeték okozta fulladás megelőzése és az optimális hangérzékelés
érdekében mindig legalább 1 méterre helyezze el a gyermekétől a
bébiegységet és annak vezetékét.

Mi a különbség a
szülői egység különféle
használati üzemmódjai
között: Video, Audio,
VOX és ECO?

Lásd a listát lentebb, mely tartalmazza a babaőrző rendelkezésre álló
üzemmódjainak leírását.
* Video üzemmód: a szülői egységen a hang és a kijelző állandóan
bekapcsolt állapotban van.
* Audio üzemmód: csak a hang van bekapcsolva. Amikor az AUDIO
üzemmódot bekapcsolják, a szülői egység kijelzője kikapcsol.
A „kapcsolat” jelzőfény a szülői egység bekapcsolt állapotát jelzi, és
azt, hogy kapcsolatban van a bébiegységgel. Mindenfajta normál
kommunikáció lehetséges a bébiegységgel a válasz, altatódal és
érzékenység gombok segítségével.
* VOX üzemmód: A szülői egység kijelzője és a hang kikapcsol, ha a
készülék 20 másodpercig nem észlel hangot (vagy az érzékenység
beállított szintje feletti elegendő hangot). Ha a baba felsír, és a hangerő
meghaladja az érzékenységi küszöbértéket, a kijelző és a hang is azonnal
bekapcsol. Amikor a hangerő a küszöbérték alá csökken, a kijelző még
20 másodpercig bekapcsolva marad. Ha valamelyik vezérlőgombot
(fényerő vagy hangerő) megnyomják, a készülék kijelzőjén körülbelül
5 másodpercig látható lesz a kép. Az altatódal menü is elérhető.
* ECO üzemmód: Ha a készülék 20 másodpercig nem észlel hangot,
a szülői egység kijelzője és a hang kikapcsol. Az ECO üzemmód
csökkenti az áramfogyasztást a csendes időszakokban, de a babával
való kapcsolat megmarad. ECO üzemmódban az ECO LED jelzőfény
zölden világít, és a készülék egy másik kapcsolati módban üzemel.
ECO üzemmódban a szülői egység a 2 másodperces pingelési
módszerrel ellenőrzi a kapcsolatot a bébiegységgel, és nem folyamatos
rádiófrekvenciás kapcsolatot használ. Ez is hozzájárul a babaőrző kisebb
energiafogyasztásához az ECO üzemmódban.
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HASZNÁLAT / AZ EGYSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA
Hogyan lehet
visszaállítani a szülői
egységet?

A szülői egység visszaállításához körülbelül 1 másodpercig egyszerre
tartsa nyomva a szülői egység elülső részén levő „be-/kikapcsoló”
gombot és a „navigáció le” gombot. A szülői egység kikapcsol. A szülői
egység bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A szülői
egység memóriájában tárolt egyedi felhasználói adatok, mint például a
felhasználói üzemmód, fényerő-beállítás, hangerő, kiválasztott altatódal,
kiválasztott nagyítás és a rezgetési beállítások nem vesznek el.

JELZÉSEK A SZÜLŐI EGYSÉGEN
Kérdés

Válasz

Az akkumulátor
töltöttségjelzője a szülői
egységen pirosra vált. Mi
a teendő?

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha nem csatlakoztatja
a szülői egységet az elektromos hálózatra, amikor az akkumulátor
töltöttségjelzője piros színre vált és elkezd sípoló hangot adni, akkor az
egység körülbelül 60 perc múlva kikapcsol.
Kapcsoljon alacsonyabb fényerőre és/vagy hangerőre az akkumulátor
áramfelvételének csökkentése érdekében, és csatlakoztassa a szülői
egységet a hálózathoz a hálózati adapterrel (lásd az „Előkészítés a
használatra” című fejezetet).

Miért sípol a szülői
egység?

A babaőrző speciális sípolásokkal jelzi, hogy mi a probléma.
1 sípolás: a szülői egység ki van kapcsolva.
1 sípolás 20 másodpercenként az első 3 percben, majd ezután
percenként: a szülői egység akkumulátorának töltöttsége alacsony
szintű.
3 rövid sípolás 20 másodpercenként: a kapcsolat megszakadt a
bébiegység és a szülői egység között, a szülői egység kijelzőjén látható a
kapcsolat ikonja, és a kapcsolat csatlakoztatása gomb piros színű.

Mit jelent az
akkumulátorom
állapotára nézve
az akkumulátor
töltöttségjelzőjének színe
(zöld, narancs, piros),
illetve ha az nem világít?

Ha a szülői egység a hálózati tápellátáshoz van csatlakoztatva, az
akkumulátor töltöttségjelzőjének színe az alábbiakat jelenti:
* Zöld: Az akkumulátor fel van töltve
* Narancs: az akkumulátor töltése folyamatban.
Ha a szülői egység nincs csatlakoztatva a hálózati tápellátáshoz, az
akkumulátor töltöttségjelzőjének színe az alábbiakat jelenti:
* Piros: az akkumulátor majdnem teljesen lemerült (< 10%).
* A LED nem világít: a szülői egység nincs a hálózathoz csatlakoztatva.
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ZAJ/HANG
Kérdés

Válasz

Miért ad ki a szülői
egység és/vagy a
bébiegység éles hangot?

Előfordulhat, hogy túl közel van egymáshoz a bébiegység és a szülői
egység. Gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység
egymástól legalább 2,5 méter távolságra helyezkedjen el.
Lehetséges, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van állítva.
Csökkentse a szülői egység hangerejét.
A szülői egység sípoló hangjának okait lásd a GYIK részben: „Miért sípol a
szülői egység?”

Hogyan lehet a hangot
elnémítani?

A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával némítható el a készülék.
Ha a kijelzőn a hangerő sávja teljesen üres, akkor a hangerő el van
némítva.

Miért nem hallok zajt?
Miért nem hallom a
kisbabám sírását? Miért
csak a hangok egy része
jön át?

Lehet, hogy túl alacsonyra állította a szülői egység hangerejét,
vagy teljesen kikapcsolta a hangot. A vezérlőgomb felső részének
megnyomásával növelhető a hangerő.
Előfordulhat, hogy a szülői egység el van némítva. Oldja fel a némítást és
állítsa be a hangerőt a vezérlőgomb felső részének megnyomásával.
Az érzékenység túl alacsony szintre van állítva. A szülői egység
menüjében állítsa magasabb fokozatra az érzékenységet.
Lehetséges, hogy a bébiegység túl messze van a gyermektől. Az optimális
hangérzékelés érdekében gondoskodjon róla, hogy a bébiegység ne
legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. Ha a távolság 1 méternél
kisebb, megnövekszik a fulladásveszély.

Miért reagál gyorsabban
a szülői egység más
hangokra, mint a
csecsemő hangjára?

A bébiegység a baba hangjain kívül egyéb zajokat is érzékel. Helyezze
közelebb a bébiegységet a gyermekhez (de ügyeljen rá, hogy a távolság
legalább 1 méter legyen).

Miért hallatszik berregő
hang a szülői egységből?

Interferencia léphet fel, ha a szülői egység a bébiegység hatótávolságán
kívül kerül. Interferencia akkor is felléphet, ha a bébiegység és a szülői
egység közt túl sok fal vagy mennyezet van, illetve ha más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli készülék is be van kapcsolva a közelben (pl. mikrohullámú
sütő, Wi-Fi router).

Lehet, hogy túl magasra állította az érzékenységet. Ha a gyermek
hangja halk, az érzékenységet magasabbra kell állítani. Azonban minél
hangosabb a gyermek, az érzékenység annál alacsonyabb szintre
állítható be. A babaőrző érzékenységét a szülői egység menüjében lehet
állítani.

Helyezze máshová a szülői egységet, közelebb a bébiegységhez, vagy
kapcsolja ki a többi vezeték nélküli készüléket.
Ha ez a megoldás nem javít a helyzeten, nézze meg a „Miért ad ki a szülői
egység és/vagy a bébiegység éles hangot?” kérdésre adott választ.
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ZAJ/HANG
Mennyi ideig folytatódik
az altatódal lejátszása a
bébiegységen?

A kiválasztott altatódal lejátszása folyamatosan ismétléssel körülbelül
15 percen át tart. Az összes rendelkezésre álló dal lejátszásához válassza
az altatódalok listájából az utolsó lehetőséget.

Hogyan lehet növelni az
altatódal hangerejét?

Az altatódal hangerejét nem a bébiegységen, hanem a szülői egységen
lehet beállítani. Az altatódalok menüjének megnyitásához nyomja meg
az altatódal gombot a szülői egységen, és állítsa be a hangerőt.

ÜZEMIDŐ / HATÓTÁVOLSÁG
Kérdés

Válasz

Miért csak jóval kisebb
távolságokban működik
jól a babaőrző, mint
a jelen használati
útmutatóban megadott
érték?

A megadott 300 méteres hatótávolság csak kültéren, nyílt terepen
érvényes, ha a készülékek rá is látnak egymásra. A környezettől és egyéb
zavaró tényezőktől függően a hatótávolság kisebb is lehet (lásd még a
szülői és a bébiegység elhelyezésérő szóló fejezet táblázatát).

A leírás szerint a szülői
egység üzemidejének
maximuma 10 óra. Miért
rövidebb az én szülői
egységem üzemideje?

Lehetséges, hogy túl magasra állította a szülői egység kijelzőjének
fényerejét, ezért a szülői egység működése sok energiát igényel.
Csökkentse a szülői egységen a fényerőt.

Épületen belül a hatótávolság legfeljebb 50 méter, amit a szülői és a
bébiegység között elhelyezkedő válaszfalak és/vagy mennyezetek típusa
és száma tovább korlátoz.

Ha a szülői egység kijelzője folyamatosan be van kapcsolva, a készülék
energiafogyasztása nagyon magas. A szülői egység menüjében az
AUDIO, VOX vagy ECO üzemmód bekapcsolásával megnövelhető
az üzemidő (lásd a „Jellemzők” fejezet „AUDIO üzemmód”, „VOX
üzemmód” vagy „ECO üzemmód” részét).
Lehetséges, hogy túl magasra állította a szülői egységen a hangerőt,
ezért a szülői egység működése sok energiát igényel. Csökkentse a szülői
egység hangerejét.
Mint minden újratölthető elektronikus készüléknél, az akkumulátor
kapacitása hosszabb használat után lecsökken.
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VIDEOKIJELZŐ
Kérdés

Válasz

Miért lép fel interferencia
a szülői egységnél? Miért
villog a videokijelző a
szülői egységen?

Interferencia léphet fel, ha a szülői egység a bébiegység hatótávolságán
kívül kerül. Interferencia akkor is felléphet, ha a bébiegység és a szülői
egység közt túl sok fal vagy mennyezet van, illetve ha más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli készülék is be van kapcsolva a közelben (pl. mikrohullámú
sütő, Wi-Fi router).
Ha kettőnél több babaőrző készlettel rendelkezik, interferencia léphet
fel. A 2 bébiegységet tartsa egymástól távol, ideális esetben külön
helyiségekben.
Helyezze máshová a szülői egységet, közelebb a bébiegységhez, vagy
kapcsolja ki a többi vezeték nélküli készüléket.
Lehetséges, hogy a szülői egység akkumulátorát fel kell tölteni.

Miért nincs kép a
videokijelzőn, amikor
a kapcsolat jelzőfény
zölden világít?

Lehetséges, hogy a szülői egység AUDIO, VOX vagy ECO üzemmódban
van. A szülői egység jobb oldalán levő üzemmód gomb megnyomásával
lehet kapcsolni az üzemmódokat (lásd: 'Üzemmódok').

Miért nem tiszta a
videoképernyőn látható
kép?

Lehetséges, hogy a kijelző fényereje túl alacsonyra van beállítva. Növelje
a szülői egység kijelzőjének fényerejét a vezérlőgomb középső részének
megnyomásával.
Előfordulhat, hogy a bébiegység lencséje piszkos. Tisztítsa meg a lencsét
száraz ruhával.
Lehetséges, hogy a bébiegység túl messze van a gyermektől. Az optimális
képminőség érdekében gondoskodjon róla, hogy a bébiegység ne legyen
1,5 méternél távolabb a gyermektől. Ha a távolság 1 méternél kisebb,
megnő a fulladásveszély.

Általános információk

Tölthető Li-ion akkumulátor (2600 mAh)
FHSS frekvenciasáv 2,4 GHz.
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <=20 dBm
Tápegység:
Modell:
ASSA105E-050100 (EU csatlakozó) vagy
ASSA105B-050100 (egyesült királyságbeli csatlakozó)
Bemenet: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Kimenet: 5,0 V
1,0 A, 5,0 W
Átlagos aktív hatékonyság: >=73,62%
Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): 0,1 W
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Fali tartó

Nyomtatási útmutató:
Nyomtassa ki ezt az oldalt 100 %-os méretarányban, és használja a
sablont a csavarfuratok pontos helyének a falon való bejelöléséhez.
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