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Вовед
Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips Avent! За 
целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips Avent, 
регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome�
Видео-мониторот за бебе Philips Avent ви нуди континуирана 
поддршка и ви овозможува да го гледате вашето бебе и дење и ноќе 
од секоја соба во куќата. Најновата дигитална технологија гарантира 
јасен звук и најостра слика од вашето бебе. На тој начин добивате 
чувство на дополнителна сигурност, без да влегувате во собата на 
бебето и да го вознемирувате додека спие.

Општ опис
1 Дел за родителот
2 Екран
3 Индикатор ECO
4 Индикатор за статус на батеријата
5 Светилка за поврзување
6 Звучник
7 Контролно копче (навигација на мени/јачина на звукот/светлина)
8 Копче за чувствителност
9 Копче за приспивна песна
10 Копче за разговор
11 Отвор за мал приклучок
12 Копче за режим
13 Копче за вклучување/исклучување
14 Антена
15 Штипка за на ремен
16 Дел за бебето
17 Камера
18 Копче за вклучување/исклучување на приспивната песна
19 Микрофон
20 Лизгач за вклучување/исклучување
21 Антена
22 Звучник
23 Отвор за мал приклучок
24 Отвори за монтирање на ѕид
25 Адаптер (2x)
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Важни безбедносни информации
Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го 
користите апаратот и зачувајте ги за во иднина.

ВАЖНО
Овој монитор за бебе е предвиден да се користи како помошен 
уред. Тој не е замена за одговорен и правилен надзор од страна 
на возрасни лица и никогаш не треба да се користи како таков.
Никогаш не го оставајте вашето бебе само во домот. Погрижете 
се секогаш да има некој покрај бебето кој ќе се грижи за него и за 
неговите потреби.

Одрекување од одговорност
Ве молиме имајте предвид дека употребата на овој монитор за 
бебе е на ваш ризик. Компанијата Koninklijke Philips N.V. и нејзините 
подружници не се одговорни за ракувањето со овој монитор 
или за начинот на кој го користите и затоа не прифаќаат никаква 
одговорност поврзана со начинот на кој го користите овој монитор 
за бебе.

Опасност
 - Никогаш не потопувајте ниту еден дел од мониторот за бебе 

во вода или какви било други течности. Не го ставајте уредот 
на места каде што постои можност врз него да капе вода или 
каква било друга течност или да биде испрскан. Никогаш не го 
користете мониторот за бебе во влажни места или во близина на 
вода.

 - Никогаш не ставајте какви било предмети врз мониторот за бебе 
и не го покривајте. Не ги блокирајте отворите за вентилација. 
Инсталирајте го согласно упатствата од производителот.

Предупредување: опасност од задавување - децата можат 
да се ЗАДАВАТ со каблите. Чувајте го овој кабел каде што 
нема да биде на дофат на децата (на растојание поголемо 
од 3 ft (0,9 m)). Не ја отстранувајте оваа ознака.

Предупредување
 - Проверете дали напонот што е наведен на адаптерот 

соодветствува со напонот на локалната електрична мрежа пред 
да го вклучите уредот во струја.

 - Не изменувајте или отстранувајте какви било делови од адаптерот 
или неговиот кабел, бидејќи тоа може да доведе до опасна 
ситуација.

 - Користете го само испорачаниот адаптер.
 - Ако адаптерот се оштети, секогаш треба да го замените со 

адаптер од оригиналниот тип за да се избегне опасност.
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 - Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица 
со ограничени физички, сензорни или ментални способности 
или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се 
под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на 
апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат 
да си играат со апаратот. Децата не треба да го чистат или да го 
одржуваат апаратот без надзор.

 - Заштитете го кабелот за напојување за да не се гази врз него или 
да не биде приклештен, особено кај приклучокот, штекерот и 
местото каде што излегува од уредот.

 - Поставете го мониторот за бебе на начин на кој неговиот 
кабел нема да пречи на некој влез или премин. Ако го ставите 
мониторот за бебе на маса или ниска комода, не дозволувајте 
кабелот за напојување да виси од работ на масата или комодата. 
Не го оставајте кабелот на подот каде што ќе претставува ризик од 
сопнување.

 - Чувајте ги материјалите од пакувањето (пластични ќеси, картони 
итн.) каде што нема да бидат на дофат на децата, бидејќи тие не 
се играчки.

 - За да не предизвикате електричен удар, не го отворајте куќиштето 
на апаратот за бебето или апаратот за родителот.

Упатства за безбедност на батеријата
 - Користете го овој производ само за неговата предвидена 

употреба и следете ги општите упатства и упатствата за 
безбедност на батеријата што се наведени во ова упатство за 
користење. Неправилното користење може да предизвика 
електричен удар, изгореници, пожар и други опасности и 
повреди.

 - За полнење на батеријата треба да ја користите само 
отстранливата единица за напојување* што се испорачува со 
производот. Не користете продолжителен кабел.

 - Производот треба да се полни, користи и складира само на 
температура од 0 °C до 40 °C.

 - Секогаш исклучувајте го производот од штекер откако ќе се 
наполни целосно.

 - Немојте да ги палите производите и нивните батерии и не 
ги изложувајте на директна сончева светлина или високи 
температури (на пр., во возила на сонце или покрај жешки 
рингли). Батериите можат да експлодираат ако се прегреат. 

 - Ако производот стане невообичаено жежок, оддава 
невообичаена миризба, ја менува бојата или неговото полнење 
трае многу подолго од вообичаеното, тогаш престанете да го 
користите и полните производот и обратете се кај локалниот 
продавач на производи од Philips.

 - Не ги ставајте производите и нивните батерии во микробранови 
печки или индукциски готвачи. 

 - Овој производ содржи батерија на полнење што не може да се 
менува. Не го отворајте производот за да ја замените батеријата 
на полнење.
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 - Кога ракувате со батериите, не заборавајте дека вашите раце, 
производот и батериите треба да бидат суви. 

 - За да спречите прегревање на батериите или испуштање 
токсични или опасни супстанции од нив, не треба да ги 
изменувате, продупчувате или оштетувате производите и 
батериите, а батериите не треба да ги расклопувате, прекумерно 
да ги полните, да им правите краток спој или да ги полните со 
спротивен поларитет.

 - За да избегнете ненамерен краток спој на батериите откако ќе ги 
отстраните, не дозволувајте приклучните контакти на батериите 
да дојдат во контакт со метални предмети (на пр., монети, шноли, 
прстени). Не ги виткајте батериите во алуминиумска фолија. 
Ставете селотејп врз приклучните контакти на батериите или 
ставете ги батериите во пластично ќесе пред да ги фрлите.

 - Ако батериите се оштетени или протекле, тогаш избегнувајте да 
ги допирате до кожата или очите. Во случај на контакт, веднаш 
исплакнете го местото на контакт со вода и побарајте медицинска 
помош.

Внимание
 - Користете го уредот на температура од 0 °C и 40 °C.
 - Не го ставајте уредот покрај извори на топлина како што се 

радијатори, отвори за централно греење, рингли или други 
апарати (вклучувајќи и засилувачи) што генерираат топлина.

 - Рацете треба да ви бидат суви кога ракувате со адаптери, 
приклучоци и кабли за напојување. 

 - Сите потребни ознаки на делот за бебето, делот за родителот и 
адаптерот за напојување се поставени на долната страна на делот 
за бебето, делот за родителот и адаптерот за напојување.

Декларација за усогласеност
Со ова, компанијата Philips Electronics Hong Kong Limited изјавува 
дека овој производ е усогласен со неопходните предуслови и 
другите важни предуслови на директивата 2014/53/EU. Копија од 
декларацијата за усогласеност EC (DoC) е достапна на интернет на 
www.philips.com/support�

Усогласеност со EMF
Овој уред е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се 
однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.
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Подготовка за употреба
Дел за бебето

Поврзете го адаптерот за напојување со делот за бебето и ставете го 
адаптерот во штекер.

Дел за родителот
Делот за родителот се напојува од литиум-јонска батерија на 
полнење.
Следете ги чекорите подолу за да го наполните делот за родителот:

Поврзете го адаптерот за напојување со делот за родителот и ставете 
го адаптерот во штекер.
Индикаторот за статус на батеријата ќе почне да свети во 
портокалова боја за да посочи дека уредот се полни.

Кога батеријата ќе се наполни целосно, индикаторот за статус на 
батеријата ќе почне да свети континуирано во зелена боја.

Ако го полните делот за родителот 3 часа, потоа ќе можете да го 
користите безжично прибл. 10 часа во режимот ECO.
Ако делот за родителот се вклучи за време на полнењето, тогаш 
полнењето ќе трае приближно двојно подолго.

20°CEco 1

eco

10 hr=3 hr
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Кога батеријата на полнење во делот за родителот е речиси празна, 
индикаторот за статус на батеријата почнува да свети во црвена боја 
и се генерира звук од делот за родителот.
Ако батеријата е потполно празна и делот за родителот не е 
приклучен на струјната мрежа, тогаш делот за родителот ќе се 
исклучи автоматски и ќе ја прекине врската со делот за бебето.

Забелешка: вградената батерија на полнење не може да се 
отстрани од производот.
Забелешка: батеријата се празни постепено и многу бавно, дури и 
кога делот за родителот е исклучен.
Совет: за да заштедите енергија во батеријата, исклучете го делот 
за родителот кога не го користите.
Забелешка: ви препорачуваме да го оставите делот за родителот 
приклучен на струјната мрежа во текот на целата ноќ. Ако 
батеријата во делот за родителот достигне ниско ниво во текот на 
ноќта, делот за родителот ќе почне да генерира звучен аларм што 
може да ве разбуди.

Користење на мониторот за бебе
Поврзување на делот за родителот со делот за бебето

1 Придвижете го нагоре лизгачот за вклучување/исклучување на 
делот за бебето во положбата ВКЛУЧЕНО.

2 Кога делот за бебето е вклучен, индикаторот за напојување кај 
делот за бебето ќе почне да свети во зелена боја.
Забелешка: индикаторот за напојување кај делот за бебето 
секогаш свети во зелена боја, дури и кога не е поврзан со делот за 
родителот.

20°CEco 1
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3 Погрижете се делот за родителот и делот за бебето да бидат на 
меѓусебно растојание од најмалку 2,5 метри/ 8,2 стапки за да 
избегнете повратен акустичен сигнал.

4 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување кај делот 
за родителот и задржете 1 секунда за да го вклучите делот за 
родителот.

 - Екранот ќе се вклучи и ќе прикаже слика за поврзување, а 
индикаторот за поврзување ќе почне да свети во црвена боја. 
Делот за родителот ќе почне да го бара делот за бебето.

 - Кога делот за родителот ќе се поврзе со делот за бебето, 
индикаторот за поврзување на делот за родителот ќе почне 
да свети во зелена боја и на екранот ќе се прикажат една или 
повеќе ленти.

Забелешка: потребно е помалку од 10 секунди за да се воспостави 
врска помеѓу делот за родителот и делот за бебето.
Кога делот за бебето е исклучен, делот за родителот ќе ја прикаже 
сликата за надвор од опсег. Проверете дали е вклучен делот за 
бебето.
 - Ако не се воспостави врска, тогаш индикаторот за поврзување 

ќе почне да свети во црвена боја, делот за родителот ќе 
генерира по три кратки звучни сигнали на секои 20 секунди и 
на екранот ќе се прикаже сликата за надвор од опсег.

>2.
5m

/8.
2ft

20°CEco 1

20°CEco 1

20°CEco 1
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Позиционирање на мониторот за бебе
Предупредување: кабелот на делот за бебето претставува 
потенцијална опасност од задавување. Погрижете се 
делот за бебето и неговиот кабел да бидат оддалечени од 
вашето бебе најмалку 1 метар / 3,5 стапки. Никогаш не го 
ставајте мониторот за бебето во неговото креветче или 
неговиот ограден простор за игра.

1 За оптимално откривање на звуците, делот за бебето не треба 
да биде поставен подалеку од 1,5 метар/ 5 стапки од бебето. 
Погрижете се делот за бебето да биде поставен на растојание од 
најмалку 1 метар/ 3,5 стапки од бебето поради потенцијалната 
опасност од задавување.

2 Ставете го делот за родителот во рамките на работниот опсег 
на делот за бебето. Погрижете се да биде оддалечен најмалку 
2,5 метри/ 8,2 стапки од делот за бебето за да избегнете повратен 
акустичен сигнал.
Забелешка: ако користите безжичен телефон, безжичен уред 
за видео, Wi-Fi-мрежа, микробранова печка или Bluetooth на 
фреквенција од 2,4 GHz и се појават пречки или кај делот за 
родителот или кај делот за бебето, тогаш треба да го поместувате 
делот за родителот сè додека не се изгубат пречките.

3 Има два начини за позиционирање на делот за бебето
a Ставете го делот за бебето врз стабилна, нивелирана и 

хоризонтална површина.
b Монтирајте го делот за бебето на ѕид со помош на завртки.

Совет: шаблонот за монтирање на делот за бебето на ѕид 
(погледнете „Монтирање на ѕид“) може да го најдете на крајот од 
ова упатство за користење.
Совет: искористете го испорачаниот шаблон за точно 
обележување на локацијата на отворите за завртки на ѕидот.
Совет: ставете го делот за бебето на повисоко ниво за да добиете 
подобра прегледност на креветчето или оградениот простор за 
игра на бебето.

>1-1.5m/3.5-5ft

>2.
5m

/8.
2ft
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4 Прилагодете го делот за бебето на начин на кој ќе имате најдобра 
видливост на вашето бебе. Делот за бебето може да се ротира за 
да го позиционирате во саканата положба.

Суви материјали Дебелина на 
материјалот

Намалување на 
опсегот

Дрво, гипс, картон, стакло (без метал, жици 
или кабли)

< 30 cm (12 in) 0-10 %

Цигла, иверка < 30 cm (12 in) 5-35 %

Армиран бетон < 30 cm (12 in) 30-100 %

Метални решетки или шипки < 1 cm (0,4 in) 90-100 %

Метални или алуминиумски плочи < 1 cm (0,4 in) 100 %

Работен опсег

Максималниот работен опсег е 50 метри / 165 стапки во затворени 
простории и 300 метри / 985 стапки на отворено. Работниот опсег 
на делот за бебето е различен во зависност од опкружувањето 
и факторите што предизвикуваат пречки. Мокрите и важните 
материјали предизвикуваат толку многу пречки што намалувањето 
на опсегот може да достигне до 100 %.

<300m/985ft<50m/165ft
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Функции и поставки
Volume (Јачина на звук)

Прилагодете ја јачината на звукот на звучникот кај делот за 
родителот на ниво по ваша желба.

1 Притиснете го горниот или долниот дел на копчето за контрола за 
да ја прилагодите јачината на звукот.

Совет: прилагодете ја јачината на звукот според тековните услови. 
Во случај на голема бучава може да ја активирате и функцијата за 
вибрации.
Лентата за јачина на звук ќе се појави на екранот за да ви ја 
прикаже избраната јачина на звук.
Забелешка: ако јачината за звук е поставена на високо ниво, тогаш 
делот за родителот ќе троши повеќе енергија.
Забелешка: ако лентата за јачина на звук е на минимално ниво, 
тогаш звукот се исклучува. Делот за родителот ќе прикаже 
икона за исклучен звук во лентата за статус и ќе добивате само 
известувања и видео од делот за родителот.

Светлина
Прилагодете ја светлината на екранот кај делот за родителот на ниво 
по ваша желба.

1 Притиснете го левиот или десниот дел на копчето за контрола за 
да ја прилагодите светлината на екранот кај делот за родителот.

Лентата за светлина ќе се појави на екранот за да ви ја прикаже 
избраната светлина на екранот.
Забелешка: ако светлината е поставена на високо ниво, тогаш 
делот за родителот ќе троши повеќе енергија.

20°C1

20°C1
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Режими
Овој монитор за бебе има четири различни режими што ви 
овозможуваат да изберете како сакате да го набљудувате вашето 
бебе: VIDEO, AUDIO, VOX и ECO.

Кога мониторот за бебе е вклучен, може да избирате помеѓу овие 
4 режими со притиснување на копчето за режим што е поставено 
странично на делот за родителот.
Екранот ќе го прикаже избраниот режим. Избраниот режим ќе биде 
означен и во лентата за статус. Кога ќе го вклучите уредот, ќе се 
активира режимот што последен сте го користеле.

Режим VIDEO

Притиснете го копчето за режим што е поставено странично на делот 
за родителот за да го изберете режимот VIDEO.

Кога режимот за VIDEO е активиран, екранот е вклучен постојано за 
да го гледате вашето бебе. Сите звуци се пренесуваат директно до 
делот за родителот.

Забелешка: поставете го нивото на чувствителност на „многу 
високо“ за да добивате континуиран звук преку делот за 
родителот. Ве молиме прочитајте го поглавјето за ниво на 
чувствителност за да дознаете повеќе информации.

VIDEO

VIDEO

20°C1VIDEO

20°C1VIDEO
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Режим AUDIO

1 Притиснете го копчето за режим што е поставено странично на 
делот за родителот за да преминете во режимот AUDIO.

Кога ќе го активирате режимот AUDIO, екранот на делот за 
родителот ќе се исклучи. По 3 секунди, екранот ќе се исклучи 
целосно и лентата за статус ќе исчезне.
Забелешка: лентата за статус не е видлива кога е исклучен 
екранот.

Забелешка: индикаторот за поврзување посочува дека делот за 
родителот сè уште е вклучен и поврзан со делот за бебето.
Забелешка: поставете го нивото на чувствителност на „многу 
високо“ за да добивате континуиран звук преку делот за 
родителот. Ве молиме прочитајте го поглавјето за ниво на 
чувствителност за да дознаете повеќе информации.
Сите звуци се пренесуваат континуирано до делот за родителот. 
Ако вашето бебе заплаче, екранот на делот за родителот ќе 
остане исклучен, но звуците што ќе ги открие делот за бебето ќе 
се пренесат директно до делот за родителот. 

Режим VOX

1 Притиснете го копчето за режим што е поставено странично на 
делот за родителот за да преминете во режимот VOX.
Забелешка: кога екранот е вклучен, избраниот режим се 
прикажува во лентата за статус. Лентата за статус не е видлива 
кога е исклучен екранот.

Кога ќе го активирате режимот VOX, екранот и звукот кај делот за 
родителот ќе се исклучат доколку не се открие звук во период од 
20 секунди. 

AUDIO

AUDIO

20°C1AUDIO

20°C1AUDIO

VOX

VOX

20°C1AUDIO
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Кога делот за бебето ќе открие звук, екранот и звукот кај делот за 
родителот ќе се вклучат веднаш. Звуците се пренесуваат до делот 
за родителот.
Забелешка: минималното ниво на звук што ги активира звукот и 
екранот се дефинира во поставките за чувствителност.

Режим ECO

1 Притиснете го копчето за режим што е поставено странично на 
делот за родителот за да преминете во режимот ECO.
Забелешка: кога екранот е вклучен, избраниот режим е видлив во 
лентата за статус. Лентата за статус не е видлива кога е исклучен 
екранот.

Кога ќе го активирате режимот ECO, екранот и звукот кај делот 
за родителот ќе се исклучат ако не се открие звук во период од 
20 секунди. Индикаторот ECO ќе почне да свети во зелена боја за 
да посочи дека режимот ECO е активен. Додека режимот ECO е 
активен, преносот на слика и звук е оневозможен.

Кога делот за бебето ќе открие звук, екранот и звукот кај делот за 
родителот ќе се вклучат веднаш. Звуците се пренесуваат до делот 
за родителот.
Забелешка: минималното ниво на звук што ги активира звукот и 
екранот се дефинира во поставките за чувствителност.

20°C1VOX

ECO

ECO

20°C1ECO

ECO

20°C1ECO
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Приспивни песни
Функцијата за приспивна песна може да ја активирате преку делот за 
родителот или делот за бебето.
За да ја активирате функцијата за приспивна песна преку делот за 
родителот, следете ги инструкциите подолу:

Избирање приспивна песна

1 Притиснете го копчето за приспивна песна кај делот за родителот 
за да го отворите менито за приспивни песни.
Забелешка: ако го притиснете копчето за приспивна песна кога 
менито за приспивни песни е отворено, тогаш менито ќе се 
затвори.

2 Притиснете го десниот дел од копчето за контрола за да ја 
отворите листата со приспивни песни.

3 Притиснете го горниот или долниот дел на копчето за контрола за 
да ја придвижите листата со песни.

4 Притиснете го десниот дел на копчето за контрола за да 
репродуцирате специфична приспивна песна.  
Ако сакате да ја паузирате приспивната песна, повторно 
притиснете ја десната страна на копчето за контрола.

5 Лентата за статус кај делот за родителот го прикажува бројот на 
приспивни песни што се репродуцираат и повторуваат.

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
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Приспивната песна се репродуцира преку делот за бебето и се 
повторува континуирано приближно 15 минути.
Совет: за да се повторуваат сите песни што се достапни, изберете 
ја последната опција во листата.

6 За да изберете друга приспивна песна, придвижете се нагоре 
или надолу со контролното копче за да изберете друга песна од 
листата. Притиснете го десниот дел на копчето за контрола за да 
ја активирате избраната песна.

7 За да ја запрете репродукцијата на приспивната песна, притиснете 
го копчето за приспивна песна на делот за родителот, а за да ја 
паузирате песната што се репродуцира во моментот треба да го 
притиснете десниот дел на копчето за контрола уште еднаш.

Јачина на звук за приспивните песни

1 Притиснете го копчето за приспивна песна, а потоа притиснете 
го долниот дел на копчето за контрола за да ги изберете опциите 
за јачина на звук во менито за приспивни песни. Притиснете го 
десниот дел од копчето за контрола за да пристапите до нивоата 
за јачина на звук за приспивните песни.

2 Притиснете го горниот или долниот дел на копчето за контрола за 
да ја прилагодите јачината на звукот.

За да ја активирате функцијата за приспивна песна преку делот 
за бебето, притиснете го копчето за вклучување/исклучување на 
приспивната песна кај делот за бебето.

15 min

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

20°C1

Lullaby Volume
VIDEO

20°C1

Lullaby Volume
VIDEO
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Последната приспивна песна што сте ја избрале на делот за 
родителот ќе започне да се репродуцира преку делот за бебето и 
ќе се повторува континуирано приближно 15 минути.
За да ја запрете репродукцијата на приспивната песна кај делот 
за бебето, притиснете го копчето за вклучување/исклучување на 
приспивната песна кај делот за бебето.

Разговор
Користете го копчето за разговор за да разговарате со вашето бебе.

1 Притиснете го и задржете го копчето за разговор кај делот за 
родителот.

2 Говорете јасно во микрофонот на предната страна од делот за 
родителот на оддалеченост од 15-30 cm /0,5-1ft.
Сè додека го притискате копчето за разговор, врската за звук 
со делот за бебето ќе биде отворена. На екранот на делот за 
родителот ќе се прикаже иконата за разговор што укажува дека 
врската е активна.

3 Отпуштете го копчето за разговор кога ќе завршите со 
зборувањето.
Забелешка: сè додека го притискате копчето за разговор, делот 
за родителот нема да може да ги прима звуците што доаѓаат од 
делот за бебето.

Чувствителност
Нивото на чувствителност на делот за бебето одредува што ќе 
слушате преку делот за родителот. Ако поставите високо ниво, тогаш 
ќе слушате многу звуци, вклучувајќи ги и тивките звуци во заднина. 
Ако поставите ниско ниво на чувствителност, тогаш ќе ги слушате 
само погласните звуци.

1 Притиснете го копчето за чувствителност за да пристапите до 
нивоата на чувствителност.
Забелешка: ако го притиснете копчето за чувствителност уште 
еднаш, менито ќе се затвори.

15 min
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2 Притиснете го горниот или долниот дел на копчето за контрола за 
да го изберете саканото ниво на чувствителност.

Ако вашето бебе испушта тивки звуци, тогаш чувствителноста на 
делот за бебето треба да се постави на високо ниво преку делот 
за родителот.

Колку погласни звуци испушта вашето бебе, толку пониска 
чувствителност треба да поставите кај делот за родителот.
Забелешка: во режимите AUDIO и VIDEO, ако нивото на 
чувствителност е поставено на „многу високо“, тогаш 
континуирано ќе слушате звук. Во спротивно, тивките звуци нема 
да се пренесат.
Совет: нивото на чувствителност може да се прилагоди за да 
можете секогаш да го слушате вашето бебе без да ви пречат 
другите звуци. Ако има многу шум во заднина, тогаш намалете 
ја чувствителноста за да не ги слушате тие звуци преку делот за 
родителот.

Штипка за на ремен

Делот за родителот може да го носите со вас во целата куќа и надвор 
од неа доколку го прикачите на вашиот ремен или појас со помош 
на штипката за на ремен. На тој начин ќе можете да го набљудувате 
вашето бебе кога сте во движење.

Забелешка: во овој случај екранот е завртен наопаку, па доволно 
е само да го подигнете делот за родителот за да можете да го 
гледате вашето бебе на екранот.

20°C1

20°C1

20°C1
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Чистење и одржување

Предупредување: делот за родителот, делот за бебето и 
адаптерите за напојување не треба да се потопуваат во 
вода и не треба да се чистат под млаз вода.

Предупредување: не користете спрејови за чистење или 
течни средства за чистење.

1 Исклучете го делот за бебето, исклучете го адаптерот за 
напојување од делот за бебето и отстранете го адаптерот за 
напојување од штекер.

2 Чистете го делот за бебето со сува крпа.
Забелешка: отпечатоците од прсти или нечистотиите врз леќата 
на делот за бебето можат да влијаат врз перформансите на 
камерата. Избегнувајте да ја допирате леќата со прсти.

3 Исклучете го делот за родителот, исклучете го адаптерот за 
напојување од делот за родителот и отстранете го адаптерот за 
напојување од штекер.



- 22 -

4 Чистете го делот за родителот со сува крпа.

5 Чистете ги адаптерите со сува крпа.

Складирање
Ако не планирате да го користите мониторот за бебе долг временски 
период, тогаш складирајте ги делот за родителот, делот за бебето и 
адаптерите на ладно и суво место.

Нарачување додатоци
За да купите додатоци или резервни делови, посетете ја страницата 
www.philips.com/parts-and-accessories или појдете во продавница 
за производи од Philips. Можете да контактирате и со центарот за 
грижа на корисници на Philips во вашата земја (податоците за контакт 
ќе ги најдете во меѓународниот гарантен лист).
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Рециклирање

 - Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со 
обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).

 - Овој симбол означува дека во овој производ е вградена батерија 
на полнење што не треба да се фрла со обичниот отпад од 
домаќинствата (2006/66/EC). Ве молиме однесете го вашиот 
производ на официјално место за собирање отпад или во 
сервисен центар на Philips за да може професионално лице да ја 
отстрани батеријата на полнење.

 - Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно 
собирање на електричните и електронските производи 
и батериите на полнење. Правилното фрлање помага во 
спречувањето на негативните последици по животната средина и 
човековото здравје.

Депонирање на стариот производ и 
батеријата

Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни 
материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да 
се употребат.
Овој симбол на производот означува дека производот е опфатен со 
Европската директива 2012/19/EU.
Овој симбол означува дека во производот е вградена батерија на 
полнење што е опфатена со Европската директива 2006/66/EC 
и што не треба да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата. 
Строго ви препорачуваме да го однесете вашиот производ на 
официјално место за собирање отпад или во сервисен центар на 
Philips за да може професионално лице да ја отстрани батеријата 
на полнење. Информирајте се за локалниот систем за одделно 
собирање на електрични и електронски производи и батерии на 
полнење. Придржувајте се до локалните прописи и никогаш не 
фрлајте го производот и батериите на полнење со обичниот отпад 
од домаќинствата.
Правилното фрлање на старите производи и батерии на полнење 
помага во спречувањето на негативните последици по животната 
средина и човековото здравје. Ако во вашата земја нема систем за 
собирање/рециклирање електронски производи, тогаш може да ја 
заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на 
батеријата пред да ги фрлите слушалките.
Не заборавајте да ги исклучите слушалките од футролата за полнење 
пред да ја отстраните батеријата.
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Информација за животната средина
Целата непотребна амбалажа е изоставена. Се обидовме да 
направиме амбалажа што лесно може да се раздвои во два 
материјали: картон (кутија) и полиетилен (ќеси, заштитна пена).
Вашиот систем содржи материјали кои може да се рециклираат 
и повторно да се употребат доколку расклопувањето го врши 
специјализирана компанија. Ве молиме да ги почитувате локалните 
закони во однос на отстранувањето на материјалите од амбалажата, 
старите батерии и старата опрема.

Отстранете ја вградената батерија
Забелешка: строго ви препорачуваме професионално лице да ја 
отстрани батеријата на полнење.

Отстранете ја батеријата на полнење само кога ќе го фрлите уредот. 
Проверете дали батеријата е целосно празна кога ја отстранувате. 
Само делот за родителот содржи батерија.
Процедура:
1 Отстранете ги 2-те гумени ногалки на долната страна на делот за 

родителот.
2 Отстранете ги 2-те завртки што сега се видливи на долната страна 

на делот за родителот.
3 Ставете ја антената во исправена положба и отстранете ја 

завртката што сега е видлива на задниот дел од куќиштето.
4 Одвојте го задниот дел од куќиштето од предниот дел од 

куќиштето со помош на шрафцигер што ќе го вметнете помеѓу 
двата дела. Кај поновите верзии произведени по август 2020 
година* има уште 2 завртки под ознаката за рејтинг. Отстранете 
ја ознаката за рејтинг, отстранете ги завртките, ослободете ја 
штипката за на ремен и отворете го капакот за батеријата со 
лизгање.

5 Исклучете го кабелот што е поврзан со батеријата (кабел во црна-
бела-црвена боја).

6 Отстранете ги 4-те завртки од држачот на батеријата. Кај верзиите 
произведени по август 2020 година нема завртки.

7 Отстранете ја батеријата.
*Кодот за датумот на производство DDMMYY се наоѓа под штипката 
за на ремен, над 2-те гумени ногалки.
Ако во вашата земја нема систем за собирање/рециклирање 
електронски производи, тогаш може да ја заштитите животната 
средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да го 
фрлите производот.
Не заборавајте да го исклучите производот од футролата за полнење 
пред да ја отстраните батеријата.

Гаранција и поддршка
Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете 
ја веб-страницата www.philips.com/support или прочитајте го 
меѓународниот гарантен лист.
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Често поставувани прашања
Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се 
соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите 
проблемот со помош на информациите наведени подолу, посетете 
ја веб-страницата www.philips.com/support за да пронајдете листа 
на најчести прашања или обратете се на центарот за корисничка 
поддршка во вашата земја.

КАКО ДА ГИ КОРИСТИТЕ / ПОВРЗЕТЕ ДЕЛОВИТЕ

Прашање Одговор
Зошто индикаторот за 
напојување на делот за 
бебето не се вклучува 
кога го вклучувам 
делот?

Можеби делот за бебето не е приклучен на струјната мрежа. 
Поврзете го делот за бебето на струјна мрежа. Потоа поместете 
го нагоре прекинувачот за вклучување/исклучување на делот за 
бебето, односно во положбата ВКЛУЧЕНО, за да воспостави врска со 
делот за родителот.

Зошто делот за 
родителот не се полни 
кога ќе го приклучам во 
струја?

Можеби адаптерот не е приклучен правилно. Проверете дали 
адаптерот е приклучен правилно во штекерот.

Делот за родителот можеби веќе е наполнет целосно. Индикаторот 
за статус на батеријата свети во зелена боја кога батеријата е 
целосно наполнета и уредот е приклучен на струјната мрежа.

Зошто делот за бебето 
не се полни кога ќе го 
приклучам во струја?

Делот за бебето не е предвиден да се полни. Делот за бебето 
функционира само кога е приклучен на струјна мрежа.

Зошто не можам да 
воспоставам врска?  
Зошто врската се 
прекинува повремено?  
Зошто има прекини во 
звукот?

Најверојатно делот за бебето и делот за родителот се блиску до 
надворешните граници на работниот опсег или има пречки од други 
безжични уреди што користат фреквенција од 2,4 GHz. Променете 
ја локацијата на деловите, намалете го растојанието помеѓу нив или 
исклучете ги другите безжични уреди што користат фреквенција од 
2,4 GHz (лаптопи, мобилни телефони, микробранови печки итн.). 
Може да поминат до 10 секунди пред повторно да се воспостави 
врската помеѓу деловите.

Ако сигналот се изгуби, тогаш делот за родителот ќе генерира 
звучен сигнал (3 кратки звучни сигнали на секои 20 секунди).

Можеби делот за бебето и делот за родителот се на премногу 
кратко меѓусебно растојание, а треба да бидат да бидат меѓусебно 
оддалечени најмалку 1,5 метри/ 5 стапки за да се избегнат пречки.

Што се случува 
при прекин на 
снабдувањето со 
електрична енергија?

Бидејќи делот за родителот се напојува од батерија на полнење, 
тој ќе продолжи да функционира доколку батеријата има доволно 
енергија. Меѓутоа, делот за бебето ќе престане да функционира 
бидејќи нема батерија на полнење и функционира само ако се 
напојува преку струјната мрежа. Делот за родителот ќе генерира 
звучен сигнал за да ве извести дека врската со делот за бебето е 
прекината.  
Кога ќе се обнови напојувањето со електрична енергија, врската 
помеѓу делот за родителот и делот за бебето ќе се воспостави 
автоматски.
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КАКО ДА ГИ КОРИСТИТЕ / ПОВРЗЕТЕ ДЕЛОВИТЕ

Зошто времето на 
полнење на делот за 
родителот може да 
надмине 3 часа?

Делот за родителот може да се вклучи за време на полнењето. 
Исклучете го делот за родителот кога го полните за да се намали 
времето на полнење. Ако екранот на делот за родителот е вклучен 
постојано, тогаш полнењето на делот за родителот ќе трае подолго.

Можно е температурата да ја надминала дозволената граница при 
полнење, а тоа може потенцијално да предизвика исклучување на 
електронското коло за полнење, што е еден вид на безбедносен 
механизам за заштита. За да продолжите со полнењето, поместете 
ја станицата за полнење подалеку од какви било извори на топлина 
како што се радијатори, отвори за централно греење, рингли или 
други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што генерираат топлина.

Зошто делот за бебето 
и неговиот кабел мора 
да се чува на растојание 
од најмалку 1 метар/ 
3,5 стапки од бебето?

За да избегнете задавување со кабелот и да овозможите оптимално 
откривање на звуците, делот за бебето и неговиот кабел треба 
секогаш да го оставате на растојание од најмалку  
1 метар / 3,5 стапки од бебето.

Што е разликата помеѓу 
различните кориснички 
режими на делот за 
родителот: Video, Audio, 
VOX и ECO?

Подолу е дадена листа со објаснувања за режимите што се достапни 
кај вашиот монитор за бебе.

* Режим Video: екранот и звукот кај делот за родителот се вклучени 
постојано.

* Режим Audio: се активира само звукот. Екранот на делот за 
родителот ќе се исклучи кога ќе го активирате режимот AUDIO. 
Индикаторот за поврзување посочува дека делот за родителот 
сè уште е вклучен и поврзан со делот за бебето. Сите нормални 
функции за комуникација со делот за бебето ќе останат достапни 
преку копчињата за разговор, приспивна песна и чувствителност.

* Режим VOX: екранот и звукот кај делот за родителот ќе се исклучат 
доколку не се открие звук во период од 20 секунди (или ако звуците 
не ја надминат поставената чувствителност). Сликата и звукот ќе се 
активираат веднаш штом заплаче вашето бебе или штом се надмине 
прагот на чувствителност. Ако јачината на звукот се намали под 
прагот за чувствителност, видеосигналот сепак ќе остане активен 
во следните 20 секунди. Кога ќе притиснете едно од копчињата за 
контрола (светлина или јачина на звук), уредот ќе прикаже видео 
приближно 5 секунди. Достапно е и менито за приспивни песни.

* Режим ECO: екранот и звукот кај делот за родителот ќе се исклучат 
ако не се открие звук во период од 20 секунди. Режимот Eco ја 
намалува потрошувачката на енергија кога преовладува тишина 
во опкружувањето, а притоа ви овозможува да бидете поврзани со 
вашето бебе. Во режимот ECO, LED-индикаторот за режимот ECO 
свети во зелена боја, а уредот функционира на различен метод 
на поврзување. Во режимот ECO, делот за родителот го користи 
механизмот за пинг на 2 секунди за да ја проверува врската со делот 
за бебето наместо да воспостави континуирана радиофреквентна 
врска. Поради тоа и делот за бебето ќе троши помалку енергија во 
режимот ECO.
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КАКО ДА ГИ КОРИСТИТЕ / ПОВРЗЕТЕ ДЕЛОВИТЕ

Како да го ресетирам 
делот за родителот?

Делот за родителот може да го ресетирате со истовремено 
притиснување на „копчето за вклучување/исклучување на 
напојувањето“ и кружното „навигациско копче за надолу“ на 
предната страна на делот за родителот и задржете го приближно 
1 секунда. Делот за родителот ќе се исклучи. За повторно 
вклучување на делот за родителот треба да го притиснете „копчето 
за вклучување/исклучување на напојувањето“. Специфичните 
кориснички податоци што се зачувуваат во меморијата на делот 
за родителот, како што се режимот на користење, поставките за 
светлина, јачината на звукот, изборот на приспивна песна, изборот 
на зум и поставките за вибрации нема да се избришат.

ИНДИКАТОРИ НА ДЕЛОТ ЗА РОДИТЕЛОТ

Прашање Одговор
LED-индикаторот за 
батеријата свети во 
црвена боја. Што треба 
да направам?

Енергијата во батеријата е на мало ниво. Ако не го приклучите делот 
за родителот на струјната мрежа кога LED-индикаторот за батеријата 
свети во црвена боја и кога ќе слушнете звучен сигнал, тогаш тој ќе 
престане да функционира откако ќе изминат приближно 60 минути.

Намалете ја светлината и/или јачината на звукот за да ја намалите 
потрошувачката на енергија и поврзете го делот за родителот 
на струјна мрежа преку адаптерот за напојување. (погледнете го 
поглавјето „Подготовка за употреба“).

Зошто делот за 
родителот генерира 
звучен сигнал?

Вашиот монитор за бебе генерира различни звучни сигнали за да ве 
извести дека има проблем.

1 звучен сигнал: делот за родителот е исклучен.

1 звучен сигнал, се повторува на секои 20 секунди во првите 
3 минути, а потоа на секоја минута: батеријата на делот за родителот 
е слаба.

3 кратки звучни сигнали на секои 20 секунди: врската помеѓу делот 
за родителот и делот за бебето е прекината, а на екранот на делот 
за родителот се прикажува икона за поврзување и копчето за 
воспоставување врска свети во црвена боја.

Што означува бојата 
на LED-индикаторот 
за батеријата (зелена, 
портокалова, црвена) 
или што значи кога LED-
индикаторот не свети 
за статусот на мојата 
батерија?

Кога делот за родителот е приклучен на струјната мрежа, бојата на 
индикаторот за батеријата укажува на следното:
* Зелена боја: батеријата е полна.
* Портокалова боја: батеријата се полни.

Кога делот за родителот не е приклучен на струјната мрежа, бојата 
на индикаторот за батеријата укажува на следното:
* Црвена боја: батеријата е речиси празна (<10 %).
* Исклучен LED-индикатор: делот за родителот не е приклучен на 
струјната мрежа.
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ШУМ/ЗВУК 

Прашање Одговор
Зошто делот за 
родителот и/или делот 
за бебето создаваат 
високофреквентен 
шум?

Можно е делот за родителот и делот за бебето да се на премногу 
кратко меѓусебно растојание. Погрижете се делот за родителот 
и делот за бебето да бидат на меѓусебно растојание од најмалку 
2,5 метри/ 8,2 стапки.

Можно е јачината на звукот кај делот за родителот да е поставена на 
премногу високо ниво. Намалете ја јачината на звукот кај делот за 
родителот.

Причините за репродукција на звучни сигнали од делот за родителот 
може да ги погледнете во делот за често поставувани прашања 
„Зошто делот за родителот генерира звучен сигнал?“

Како можам да го 
исклучам звукот?

Исклучете го звукот на уредот со притиснување на долниот дел 
на копчето за контрола. Кога лентата за јачина на звукот што се 
прикажува на екранот е потполно празна, тогаш звукот е исклучен.

Зошто не слушам звук? 
Зошто не го слушам 
бебето дека плаче? 
Зошто има само 
делумен пренос на 
звукот, а не целосен?

Можно е јачината на звукот кај делот за родителот да е поставена на 
премногу ниско ниво или можеби е исклучен звукот. Притиснете го 
горниот дел од копчето за контрола за да ја зголемите јачината на 
звукот.

Можно е да е исклучен звукот на делот за родителот, па затоа 
вклучете го звукот на уредот со притиснување на горниот дел на 
копчето за контрола и прилагодете ја јачината на звукот.

Чувствителноста е поставена на премногу ниско ниво, прилагодете 
ја чувствителноста на повисоко ниво во менито на делот за 
родителот.

Можно е делот за бебето да е премногу оддалечен од вашето бебе. 
Делот за бебето не треба да биде оддалечен од вашето бебе повеќе 
од 1,5 метри/ 5 стапки за оптимално откривање на звуците. Ако е 
поставен на растојание помало од 1 метар /3,5 стапки, опасноста од 
задавување е поголема.

Зошто делот за 
родителот реагираа 
премногу брзо на 
други звуци наместо на 
звуците од моето бебе?

Делот за бебето ги открива и другите звуци покрај звуците од 
вашето бебе. Приближете го делот за бебето до бебето (но, запазете 
го минималното растојание од 1 метар/ 3,5 стапки).

Нивото на чувствителност може е поставено на премногу високо 
ниво. Ако вашето бебе испушта тивки звуци, тогаш чувствителноста 
треба да се постави на повисоко ниво. Меѓутоа, колку погласни 
звуци испушта вашето бебе, толку пониска чувствителност може да 
поставите. Чувствителноста на вашиот монитор за бебе може да ја 
промените во менито на делот за родителот.
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ШУМ/ЗВУК 

Зошто делот за 
родителот репродуцира 
звук на зуење?

Можно е да настанат пречки кога делот за родителот е надвор од 
опсегот на делот за бебето. Пречки може да настанат и ако има 
премногу ѕидови или тавани помеѓу делот за родителот и делот за 
бебето или кога се вклучени други безжични уреди што користат 
фреквенција од 2,4 GHz (на пр., микробранова печка, Wi-Fi-рутер).

Ставете го делот за родителот на друго место, поблиску до делот за 
бебето или, пак исклучете ги другите безжични уреди.

Ако овој одговор не ви помогна, тогаш прочитајте ги во делот за 
често поставувани прашања „Зошто делот за родителот и/или делот 
за бебето создаваат високофреквентен шум?“

Колку долго ќе 
се репродуцира 
приспивната песна 
преку делот за бебето?

Откако ќе изберете приспивна песна, таа континуирано ќе се 
репродуцира приближно 15 минути. Во случај да сакате да се 
репродуцираат сите песни што се достапни, изберете ја последната 
опција во листата.

Како да ја зголемам 
јачината на звукот на 
приспивната песна?

Јачината на звукот на приспивната песна може да ја прилагодите 
преку делот за родителот, не преку делот за бебето. Притиснете го 
копчето за приспивна песна кај делот за родителот за да го отворите 
менито за приспивни песни и да ја прилагодите јачината на звукот.

РАБОТНО ВРЕМЕ / ОПСЕГ

Прашање Одговор
Зошто мојот монитор за 
бебе работи на многу 
помало растојание 
отколку што е наведено 
во ова упатство за 
користење?

Наведениот работен опсег од 300 метри /985 стапки важи само 
за отворени места со директна видливост помеѓу двата дела без 
пречки. Во зависност од опкружувањето и другите фактори што 
предизвикуваат пречки, работниот опсег може да биде помал 
(погледнете ја и табелата во поглавјето за позиционирање на делот 
за родителот и делот за бебето).

Во вашиот дом, работниот опсег достигнува до 50 метри/165 стапки, 
што е дополнително ограничен од бројот и видот на ѕидовите и/или 
таваните помеѓу делот за родителот и делот за бебето.
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РАБОТНО ВРЕМЕ / ОПСЕГ

Времето на 
функционирање на 
делот за родителот 
треба да трае до 
10 часа. Зошто времето 
на функционирање на 
мојот дел за родителот 
е пократко?

Светлината на сликата на екранот кај делот за родителот може 
е поставена на премногу високо ниво, што значи дека делот за 
родителот троши многу енергија. Намалете ја светлината кај делот 
за родителот.

Делот за родителот троши многу енергија кога видеото на екранот 
се прикажува континуирано. Активирајте некој од режимите AUDIO, 
VOX или ECO преку менито на делот за родителот за да го зголемите 
времето на функционирање (погледнете го поглавјето „Функции“, 
деловите “Режим AUDIO“, „Режим VOX“ или „Режим ECO“).

Јачината на звукот на делот за родителот може е поставена 
на премногу високо ниво, што значи дека делот за родителот 
троши многу енергија. Намалете ја јачината на звукот кај делот за 
родителот.

Како и кај сите други електронски уреди што се полнат, така и 
капацитетот на батеријата на овој производ се намалува по долг 
период на користење.

ПРИКАЗ НА ВИДЕО

Прашање Одговор
Зошто добивам пречки 
на делот за родителот? 
Зошто приказот на 
видеото кај делот за 
родителот трепери?

Можно е да настанат пречки кога делот за родителот е надвор од 
опсегот на делот за бебето. Пречки може да настанат и ако има 
премногу ѕидови или тавани помеѓу делот за родителот и делот за 
бебето или кога се вклучени други безжични уреди што користат 
фреквенција од 2,4 GHz (на пр., микробранова печка, Wi-Fi-рутер).

Доколку користите повеќе од 2 комплети монитори за бебе, можно 
е да настанат пречки. Користете ги тие 2 комплети монитори за бебе 
на колку што е можно поголемо меѓусебно растојание, идеално во 
посебни простории.

Ставете го делот за родителот на друго место, поблиску до делот за 
бебето или, пак исклучете ги другите безжични уреди.

Батеријата на полнење на делот за родителот може треба да се 
наполни.

Зошто не се прикажува 
слика на екранот за 
видео кога индикаторот 
за поврзување свети во 
зелена боја?

Делот за родителот може е во режимот AUDIO, VOX или ECO. 
Притиснете го копчето за режим што е поставено на десната страна 
на делот за родителот за да го смените режимот (погледнете 
„Режими“).
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ПРИКАЗ НА ВИДЕО

Зошто сликата на 
екранот за видео не е 
јасна?

Светлина на екранот може е поставена на премногу ниско ниво. 
Зголемете ја светлината на екранот на делот за родителот со помош 
на копчето за контрола во центарот.

Леќата на делот за бебето може е валкана. Исчистете ја леќата со 
сува крпа.

Можно е делот за бебето да е премногу оддалечен од вашето 
бебе. Делот за бебето не треба да биде оддалечен од вашето бебе 
повеќе од 1,5 метри / 5 стапки за да добиете оптимален квалитет за 
видео. Ако е поставен на растојание помало од 1 метар / 3,5 стапки, 
опасноста од задавување е поголема.

Општи информации
Литиум-јонска батерија на полнење (2600 mAh)
Фреквенција FHSS 2,4 GHz. 
Максимална радио-фреквентна моќ: <=20 dBm

Уред за напојување:
Модел: ASSA105E-050100 (приклучок за ЕУ) или 
 ASSA105B-050100 (приклучок за Обединетото Кралство)
Влез: 100-240 V 50/60 Hz ~0,35 A
Излез: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Просечна активна ефикасност: >=73,62% 
Потрошувачка на енергија во мирување (W): 0,1 W  
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Монтирање на ѕид
Упатства за печатење: 
Отпечатете ја оваа страница во размер од 100 % и искористете го 
шаблонот за прецизно обележување на положбата на отворите за 
завртки на ѕидот.
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