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Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki prisijungę! Norėdami 
pasinaudoti visa „Philips Avent“ siūloma parama, užregistruokite savo 
gaminį www.philips.com/welcome�
„Philips Avent“ vaizdinis kūdikio stebėjimo įrenginys teikia jums pagalbą 
visą parą ir leidžia jums matyti jūsų kūdikį dieną ir naktį iš bet kurios vietos 
jūsų namuose. Naujausia skaitmeninė technologija užtikrina aiškų garsą 
ir aiškiausią jūsų kūdikio vaizdą. Tai suteikia jums papildomą saugumo 
jausmą neužeinant į kūdikio kambarį ir netrikdant jo miego.

Bendrasis aprašymas
1 Tėvų prietaisas
2 Ekranas
3 ECO lemputė
4 Baterijos būsenos lemputė
5 Ryšio lemputė
6 Garsiakalbis
7 Valdymo mygtukas (meniu naršymas / garsumas / ryškumas)
8 Jautrumo mygtukas
9 Lopšinės mygtukas
10 Atsiliepimo mygtukas
11 Lizdas mažam kištukui
12 Režimo mygtukas
13 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
14 Antena
15 Prie diržo tvirtinamas laikiklis
16 Kūdikio įrenginys
17 Vaizdo kamera
18 Lopšinės įjungimo ir išjungimo mygtukas
19 Mikrofonas
20 Įjungimo ir išjungimo slankiklis
21 Antena
22 Garsiakalbis
23 Lizdas mažam kištukui
24 Tvirtinimo prie sienos angos
25 Adapteris (2 vnt.)
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Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią 
informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

SVARBU
Šis kūdikio stebėjimo prietaisas yra pagalbinė priemonė. Jis nėra 
atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas 
ir negali būti tam naudojamas.
Niekada nepalikite kūdikio vieno namuose. Visada užtikrinkite, kad kas 
nors prižiūrėtų kūdikį ir pasirūpintų jo poreikiais.

Atsakomybės apribojimas
Įsidėmėkite, kad, naudodami šį kūdikio stebėjimo prietaisą, jūs prisiimate 
visą riziką. „Koninklijke Philips N.V.“ ir jai pavaldžios įmonės neatsako už 
šio kūdikio stebėjimo prietaiso veikimą ir naudojimą bei neprisiima jokios 
atsakomybės, susijusios su tuo, kaip jūs naudojate šį kūdikio stebėjimo 
prietaisą.

Pavojus
 - Kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį. 

Nedėkite prietaiso ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vanduo ar 
kokio nors kito skysčio. Nenaudokite kūdikio stebėjimo prietaiso 
drėgnose vietose ir arti vandens.

 - Ant kūdikio stebėjimo prietaiso niekada nedėkite jokių daiktų ir jo 
neuždenkite. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įrenkite pagal 
gamintojo instrukcijas.

Įspėjimas: pavojus pasismaugti – vaikai PASISMAUGĖ laidais. 
Laikykite šį laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje (toliau nei 
3 pėdų (0,9 m) atstumu). Nenuimkite šios etiketės.

Įspėjimas
 - Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta 

įtampa atitinka vietos elektros tinklo įtampą.
 - Nemodifikuokite ir nenupjaukite jokios adapterio ar jo laido dalies, nes 

tai kelia pavojų.
 - Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
 - Jei adapteris apgadintas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite 

jį originalaus tipo adapteriu.
 - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių 

fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji 
patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip 
saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta, kokie yra susiję pavojai. 
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams be 
priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
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 - Saugokite tinklo maitinimo laidą, kad jis nebūtų mindomas ar 
sugnybiamas, ypač prie kištukų, elektros lizdų, taip pat toje vietoje, kur 
laidas išeina iš prietaiso.

 - Padėkite kūdikio stebėjimo prietaisą taip, kad jo laidas nekliudytų 
durims ar praeiti. Jei laikote kūdikio stebėjimo prietaisą ant stalo ar 
žemos spintelės, nepalikite tinklo maitinimo laido laisvai kabėti nuo 
stalo ar spintelės krašto. Įsitikinkite, kad laidas neguli ant grindų, kur 
galėtų kelti pavojų pargriūti.

 - Pakavimo medžiagas (plastikinius maišelius, kartonines apsaugas ir t. 
t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes tai ne žaislai.

 - Kad išvengtumėte elektros šoko, neatidarykite kūdikio prietaiso ar tėvų 
prietaiso korpuso.

Akumuliatoriaus saugos instrukcijos
 - Gaminį naudokite tik pagal paskirtį, taip pat laikykitės bendrųjų 

bei baterijų saugos instrukcijų, pateiktų šiame naudotojo vadove. 
Neteisingai naudodami galite sukelti elektros smūgį, gaisrą, nudegti 
bei sukelti kitokių pavojų ar kitaip susižeisti.

 - Norėdami pakeisti akumuliatorių, naudokite tik kartu su gaminiu 
pateiktą nuimamą maitinimo bloką*. Nenaudokite ilgintuvo.

 - Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 0–40 °C temperatūroje.
 - Visada atjunkite iki galo įkrautą gaminį.
 - Nedeginkite gaminių ir jų baterijų, nelaikykite jų tiesioginėje saulės 

šviesoje arba aukštoje temperatūroje (pvz., karštuose automobiliuose 
ar šalia karštų viryklių). Perkaitusios baterijos gali sprogti. 

 - Jei gaminys taptų neįprastai karštas, iš jo sklistų neįprastas kvapas, 
pakistų jo spalva arba įkrovimas truktų kur kas ilgiau nei įprastai, 
nustokite naudoti ir krauti gaminį bei susisiekite su vietiniu „Philips“ 
pardavėju.

 - Nedėkite gaminių ir jų baterijų į mikrobangų krosneles arba ant 
indukcinių viryklių. 

 - Šiame gaminyje yra įkraunamas, tačiau nekeičiamas akumuliatorius. 
Neatidarykite gaminio norėdami pakeisti įkraunamą akumuliatorių.

 - Tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad rankos, gaminys ir baterijos yra 
švarūs. 

 - Siekdami, kad akumuliatoriai neįkaistų ar iš jų nesklistų toksiškos ar 
pavojingos medžiagos, nemodifikuokite, nepradurkite ir nesugadinkite 
gaminių ir akumuliatorių bei neišardykite, nesujunkite trumpuoju 
jungimu, neperkraukite ar tinkamai įkraukite akumuliatorius.

 - Siekdami išvengti netyčinio trumpojo baterijų sujungimo po to, kai 
jas išimate, nelieskite baterijų gnybtų prie metalinių daiktų (pvz., 
monetų, plaukų segtukų, žiedų). Nevyniokite baterijų į aliuminio foliją. 
Prieš išmesdami užklijuokite baterijų gnybtus arba įdėkite baterijas į 
plastikinį maišelį.

 - Jei baterijos yra pažeistos ar iš jų teka skystis, venkite kontakto su oda 
ar akimis. Jei taip nutiktų, nedelsdami gerai išskalaukite akis vandeniu 
ir kreipkitės į gydytoją.
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Atsargiai!
 - Prietaisą naudokite 0 °C – 40 °C temperatūroje.
 - Neįrenkite prietaiso šalia šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų, viryklių ar kitų 

įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
 - Jūsų rankos turi būti sausos, kai liečiate adapterius, kištukus ir tinklo 

maitinimo laidą. 
 - Visi būtini žymėjimai ant kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo 

adapterio yra kūdikio įrenginio, tėvų įrenginio ir maitinimo adapterio 
apačioje.

Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Philips Electronics Hong Kong Limited“ pareiškia, kad 
šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 
2014/53/ES nuostatas. EB Atitikties deklaracijos (AD) kopiją galima rasti 
internete adresu www.philips.com/support�

Atitikimas EMF
Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio.
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Paruošimas naudoti
Kūdikio įrenginys

Įkiškite maitinimo adapterį į kūdikio įrenginį, o adapterį – į sieninį elektros 
lizdą.

Tėvų įrenginys
Tėvų įrenginys maitinamas įmontuota pakartotinai įkraunama ličio jonų 
baterija.
Norėdami įkrauti tėvų įrenginį, atlikite tolesnius veiksmus:

Mažą kištuką įkiškite į tėvų prietaisą, o adapterį – į sieninį el. lizdą.
Baterijos būsenos lemputė tampa oranžinė, tai yra indikacija, kad 
prietaisas įkraunamas.

Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos būsenos indikatorius nuolat šviečia 
žaliai.

Įkrovus tėvų įrenginį 3 val., jį galima naudoti be laido apie 10 val. režime 
ECO�
Jei tėvų įrenginys įkraunant įjungtas, įkrovimas užtrunka maždaug 
dvigubai ilgiau.

20°CEco 1

eco

10 hr=3 hr
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Jei pakartotinai įkraunama tėvų įrenginio baterija baigiama išeikvoti, 
baterijos būsenos lemputė tampa raudona ir tėvų įrenginys pypsi.
Jei baterija visiškai išeikvojama ir tėvų įrenginys neprijungtas prie 
maitinimo tinklo, tėvų įrenginys automatiškai išsijungia ir praranda ryšį su 
kūdikio įrenginiu.

Pastaba. Įmontuotos įkraunamos baterijos iš gaminio išimti negalima.
Pastaba. Baterija laipsniškai ir labai lėtai išsikrauna, net kai tėvų 
įrenginys išjungtas.
Patarimas. Norėdami taupyti bateriją, išjunkite tėvų įrenginį, kai jo 
nenaudojate.
Pastaba. Patariame laikyti tėvų įrenginį prijungtą prie elektros tinklo 
visą naktį. Jei naktį tėvų įrenginio baterija baigiama išeikvoti, tėvų 
įrenginys pypsi ir gali jus pažadinti.

Kūdikio stebėjimo įrenginio naudojimas
Tėvų įrenginio susiejimas su kūdikio įrenginiu

1 Paspauskite į viršų įjungimo ir išjungimo slankiklį į padėtį ON (Įjungta).

2 Įjungus kūdikio įrenginį, jo maitinimo įjungimo lemputė nušvinta žaliai.
Pastaba. Kūdikio įrenginio maitinimo įjungimo lemputė visada šviečia 
žaliai, net tada, kai nėra ryšio su tėvų įrenginiu.

3 Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent 
2,5 metro (8,2 pėdos) atstumu vienas nuo kito, kad būtų išvengta 
akustinio grįžtamojo ryšio.

20°CEco 1

>2m/6.7 ft
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4 1 sek. spauskite tėvų įrenginio įjungimo / išjungimo mygtuką, kad 
įjungtumėte tėvų įrenginį.

 - Ekranas įjungiamas, jame parodomas susiejimo vaizdas ir ryšio 
lemputė nušvinta raudonai. Tėvų įrenginys pradeda kūdikio 
įrenginio paiešką.

 - Kai tėvų įrenginys susietas su kūdikio įrenginiu, tėvų įrenginio ryšio 
lemputė šviečia žaliai ir ekrane parodoma viena arba kelios juostos.

Pastaba. Tėvų įrenginiui ir kūdikio įrenginiui susieti pakanka mažiau 
kaip 10 sekundžių.
Kai kūdikio įrenginys išjungtas, tėvų įrenginyje rodomas diapazono 
ribų peržengimo vaizdas. Įsitikinkite, kad kūdikio įrenginys įjungtas.
 - Jei ryšys neužmezgamas, ryšio lemputė tampa raudona, tėvų 

įrenginys kas 20 sekundžių tris kartus trumpai pypteli, o jo ekrane 
rodomas ne ryšio zonos vaizdas.

20°CEco 1

20°CEco 1

20°CEco 1
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Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties parinkimas
Įspėjimas. Kūdikio įrenginio laidai kelia pasismaugimo 
pavojų. Užtikrinkite, kad kūdikio įrenginys ir jo laidas būtų 
mažiausiai 1 metro (3,5 pėdos) atstumu nuo jūsų kūdikio. 
Niekada nedėkite kūdikio stebėjimo įrenginio į kūdikio lovelę 
ar aptvarėlį.

1 Kad garsas būtų aptinkamas optimaliai, užtikrinkite, kad kūdikio 
įrenginys būtų ne toliau kaip 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo kūdikio. 
Užtikrinkite, kad kūdikio įrenginys ir jo laidas būtų mažiausiai 1 metro 
(3,5 pėdos) atstumu nuo kūdikio dėl galimo pasismaugimo pavojaus.

2 Padėkite tėvų įrenginį kūdikio įrenginio veikimo diapazone. 
Užtikrinkite, kad jis būtų bent 2,5 metro (8,2 pėdos) atstumu nuo 
kūdikio įrenginio, kad būtų išvengta akustinio grįžtamojo ryšio.
Pastaba. Jei naudojate 2,4 GHz dažniu veikiantį belaidį telefoną, 
belaidį vaizdo, „Wi-Fi“ tinklą, mikrobangų krosnelę ar „Bluetooth“ 
įrenginį ir patiriate trukdžių tėvų ar kūdikio įrenginyje, keiskite tėvų 
įrenginio vietą, kol trukdžių nebebus.

3 Yra du kūdikio įrenginio patalpinimo būdai
a Kūdikio įrenginį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir 

horizontalaus paviršiaus.
b Sraigtais sumontuokite kūdikio įrenginį prie sienos.

Patarimas. Montavimo prie sienos šablonas, (žr. 'Tvirtinimas prie 
sienos') skirtas montuoti kūdikio įrenginį prie sienos, pateikiamas šio 
naudotojo vadovo pabaigoje.
Patarimas. Naudodamiesi įdėtu šablonu sienoje pažymėkite tikslią 
kiaurymių sraigtams vietą.
Patarimas. Parinkite kūdikio įrenginiui vietą aukščiau, kad būtų gera 
kūdikio lovelės ar aptvarėlio apžvalga.

>1-1.5m/3.5-5ft

>2m/6.7 ft
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4 Pakoreguokite kūdikio įrenginio padėtį, kad būtų užtikrintas geriausias 
jūsų kūdikio matomumas. Kūdikio įrenginį galima pasukti, norint 
nustatyti pageidaujamą jo padėtį.

Sausos medžiagos Medžiagų storis Diapazono 
sumažėjimas

Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, 
laidų ar švino)

< 30 cm (12 in) 0-10%

Mūras, fanera < 30 cm (12 in) 5-35%

Gelžbetonis < 30 cm (12 in) 30-100%

Metalinės grotelės arba strypai < 1 cm (0,4 in) 90-100%

Metalo ar aliuminio lakštai < 1 cm (0,4 in) 100%

Veikimo diapazonas

Veikimo diapazonas siekia iki 50 metrų (165 pėdų) patalpoje ir iki 
300 metrų (985 pėdų) lauke. Kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo 
diapazonas skiriasi priklausomai nuo aplinkos ir įvairių trukdančių 
veiksnių. Šlapios ir drėgnos medžiagos sukelia tokius didelius trukdžius, 
kad gali būti netgi prarastas visas diapazonas.

<300m/985ft<50m/165ft
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Funkcijos ir nustatymai
Garsumas

Galite nustatyti pageidaujamą tėvų įrenginio garsiakalbio garso lygį.

1 Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite viršutinę arba apatinę 
valdymo mygtuko dalį.

Patarimas. Įsitikinkite, kad garsumas pritaikytas esamoms sąlygoms. 
Triukšmingoje aplinkoje galima įjungti ir vibravimą.
Ekrane parodoma garsumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas 
garsumas.
Pastaba. Jei nustatytas aukštas garso lygis, tėvų įrenginys naudoja 
daugiau energijos.
Pastaba. Kai garsumo juosta yra ties minimumu, garsas nutildytas. 
Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodoma nutildymo piktograma, ir iš 
tėvų įrenginio gausite tik pavojaus signalus ir vaizdą.

Ryškumas
Galite nustatyti pageidaujamą tėvų įrenginio ekrano ryškumo lygį.

1 Norėdami reguliuoti tėvų įrenginio ekrano šviesumą, paspauskite 
kairiąją arba dešiniąją valdymo mygtuko dalį.

Ekrane parodoma ryškumo juosta, kurioje rodomas pasirinktas ekrano 
ryškumas.
Pastaba. Jei nustatytas aukštas ryškumo lygis, tėvų įrenginys naudoja 
daugiau energijos.

20°C1

20°C1
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Režimai
Šiame kūdikio stebėjimo įrenginyje numatyti keturi režimai, kurie suteikia 
jums galimybę pasirinkti, kaip norite prižiūrėti savo kūdikį: VIDEO 
(Vaizdo), AUDIO (Garso), VOX (Balso) ir ECO.

Esant įjungtam kūdikio įrenginiui, galite perjungti tarp šių 4 skirtingų 
režimų, spausdami režimo mygtuką tėvų įrenginio šone.
Ekrane rodomas pasirinktas režimas. Pasirinktas režimas taip pat 
nurodomas būsenos juostoje. Įjungus įrenginį, aktyvus bus vėliausiai 
naudotas režimas.

VIDEO (Vaizdo) režimas

Paspauskite režimo mygtuką tėvų įrenginio šone, kad įjungtumėte VIDEO 
(Vaizdo) režimą.

Kai įjungtas VIDEO (Vaizdo) režimas, ekranas visada įjungtas ir galite 
matyti savo kūdikį. Visi garsai siunčiami tiesiogiai į tėvų įrenginį.

Pastaba. Nustatykite labai aukštą jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje 
nuolat girdėtumėte garsą. Žr. skyrių „Jautrumo lygis“, jei norite sužinoti 
išsamesnę informaciją.

VIDEO

VIDEO

20°C1VIDEO

20°C1VIDEO
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AUDIO (Garso) režimas

1 Paspauskite režimo mygtuką tėvų įrenginio šone, kad įjungtumėte 
AUDIO (Garso) režimą.

Kai įjungiamas AUDIO (Garso) režimas, tėvų įrenginio ekranas 
išjungiamas. Po 3 sekundžių ekranas visiškai išjungiamas ir būsenos 
juosta dingsta.
Pastaba. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nematoma.

Pastaba. Ryšio lemputė rodo, kad tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir 
sujungtas su kūdikio įrenginiu.
Pastaba. Nustatykite labai aukštą jautrumo lygį, kad tėvų įrenginyje 
nuolat girdėtumėte garsą. Žr. skyrių „Jautrumo lygis“, jei norite sužinoti 
išsamesnę informaciją.
Visi garsai nuolat siunčiami į tėvų įrenginį. Jei jūsų kūdikis verkia, tėvų 
įrenginio ekranas vis tiek išjungtas, bet garsai, kuriuos aptinka kūdikio 
įrenginys, perduodami į tėvų įrenginį. 

VOX (Balso) režimas

1 Paspauskite režimo mygtuką tėvų įrenginio šone, kad įjungtumėte 
VOX (Balso) režimą.
Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas rodomas būsenos 
juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nematoma.

Kai įjungiamas VOX (Balso) režimas, tėvų įrenginio ekranas ir garsas 
išjungiami, jei 20 sekundžių neaptinkamas joks garsas. 

AUDIO

AUDIO

20°C1AUDIO

20°C1AUDIO

VOX

VOX

20°C1AUDIO
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Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garsas 
įjungiami nedelsiant. Garsai perduodami į tėvų įrenginį.
Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garsas ir 
ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.

ECO režimas

1 Paspauskite režimo mygtuką tėvų įrenginio šone, kad įjungtumėte 
ECO režimą.
Pastaba. Kai ekranas įjungtas, pasirinktas režimas matomas būsenos 
juostoje. Kai ekranas išjungtas, būsenos juosta nematoma.

Kai įjungiamas ECO režimas, tėvų įrenginio ekranas ir garsas 
išjungiami, jei 20 sekundžių neaptinkamas joks garsas.  ECO lemputė 
nušvinta žaliai, tai yra indikacija, kad įjungtas ECO režimas. ECO režimu 
ekranas ir garso perdavimas išjungti.

Kai kūdikio įrenginys aptinka garsą, tėvų įrenginio ekranas ir garsas 
įjungiami nedelsiant. Garsai perduodami į tėvų įrenginį.
Pastaba. Minimalus garso lygis, kuriam esant įjungiamas garsas ir 
ekranas, apibrėžiamas jautrumo nustatymu.

20°C1VOX

ECO

ECO

20°C1ECO

ECO

20°C1ECO
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Lopšinės
Galite įjungti lopšinės funkciją iš tėvų įrenginio arba iš kūdikio įrenginio.
Norėdami įjungti lopšinės funkciją iš tėvų įrenginio, vykdykite toliau 
pateikiamas instrukcijas.:

Lopšinės pasirinkimas

1 Paspauskite tėvų įrenginio lopšinės mygtuką, kad atidarytumėte 
lopšinių meniu.
Pastaba. Paspaudus lopšinės mygtuką, kai lopšinės meniu jau 
atidarytas, meniu bus uždarytas.

2 Paspauskite dešiniąją valdymo mygtuko dalį, kad patektumėte į 
lopšinių sąrašą.

3 Norėdami slinkti per lopšinių sąrašą, paspauskite viršutinę arba apatinę 
valdymo mygtuko dalį.

4 Jei norite, kad būtų grojama konkreti lopšinė, paspauskite dešiniąją 
valdymo mygtuko dalį. 
Jei norite pristabdyti lopšinę, vėl paspauskite dešiniąją valdymo 
mygtuko dalį.

5 Tėvų įrenginio būsenos juostoje rodomas grojamų ir kartojamų 
lopšinių skaičius.

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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Kūdikio įrenginyje pradedama groti lopšinė ir ji nuolat kartojama apie 
15 minučių.
Patarimas. Kad būtų kartojamos visos prieinamos dainos, sąraše 
pasirinkite paskutinę parinktį.

6 Norėdami pasirinkti kitą lopšinę, slinkite aukštyn arba žemyn valdymo 
mygtuku, kad pasirinktumėte kitą dainą iš sąrašo. Paspauskite dešiniąją 
valdymo mygtuko dalį, kad įjungtumėte pasirinktą dainą.

7 Norėdami sustabdyti lopšinę, paspauskite tėvų įrenginio lopšinės 
mygtuką, jei norite pristabdyti grojamą dainą, dar kartą paspauskite 
dešiniąją valdymo mygtuko dalį.

Lopšinės garsumas

1 Norėdami pasirinkti lopšinės meniu garsumo parinktis, paspauskite 
lopšinės mygtuką, paskui paspauskite apatinę valdymo mygtuko dalį. 
Paspauskite dešiniąją valdymo mygtuko dalį, kad gautumėte prieigą 
prie lopšinių garso lygių.

2 Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite viršutinę arba apatinę 
valdymo mygtuko dalį.

Norėdami įjungti lopšinės funkciją iš kūdikio įrenginio, paspauskite 
kūdikio įrenginio lopšinės įjungimo ir išjungimo mygtuką.

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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Kūdikio įrenginyje pradedama groti vėliausiai tėvų įrenginyje 
pasirinkta lopšinė ir ji nuolat kartojama apie 15 minučių.
Norėdami sustabdyti lopšinę kūdikio įrenginyje, paspauskite kūdikio 
įrenginio lopšinės įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Atsiliepimas
Galite naudoti tėvų įrenginio atsiliepimo mygtuką, jei norite kalbėti su 
savo kūdikiu.

1 Paspauskite ir laikykite tėvų įrenginio atsiliepimo mygtuką.
2 Aiškiai kalbėkite į mikrofoną tėvų įrenginio priekyje laikydami jį 

15–30 cm (0,5–1 pėdos) atstumu.
Garso ryšys su kūdikio įrenginiu palaikomas tol, kol atsiliepimo 
mygtukas nuspaustas, Tėvų įrenginio ekrane rodoma atsiliepimo 
piktograma, nurodanti aktyvų ryšį.

3 Baigę kalbėti atleiskite atsiliepimo mygtuką.
Pastaba. Kol atsiliepimo mygtukas nuspaustas, tėvų įrenginys negali 
apdoroti garsų, gaunamų iš kūdikio įrenginio.

15 min
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Jautrumas
Kūdikio įrenginio jautrumo lygis apibrėžia, ką jūs girdite per tėvų įrenginį. 
Kai nustatytas aukštas lygis, girdėsite daug garsų, įskaitant tylius foninius 
garsus. Kai nustatytas žemas jautrumo lygis, girdėsite tik stipresnius 
garsus.

1 Paspauskite jautrumo mygtuką, kad gautumėte prieigą prie jautrumo 
lygių.
Pastaba. Dar kartą paspaudę jautrumo mygtuką išeisite iš meniu.

2 Norėdami pasirinkti pageidaujamą jautrumo lygį, paspauskite viršutinę 
arba apatinę valdymo mygtuko dalį.

Jei jūsų kūdikis skleidžia tik nestiprius garsus, tėvų įrenginyje reikia 
nustatyti aukštą kūdikio įrenginio jautrumo lygį.

Kuo stipresnius garsus skleidžia kūdikis, tuo mažesnį jautrumą galima 
nustatyti tėvų įrenginyje.
Pastaba. AUDIO (Garso) ir VIDEO (Vaizdo) režimais nuolat girdėsite 
garsą, kai nustatytas labai didelis jautrumo lygis. Kitu atveju silpni 
garsai bus nutildyti.
Patarimas. Jautrumo lygį galima reguliuoti, taigi visada girdėsite savo 
kūdikį nenutraukdami kitų garsų. Esant dideliam foniniam triukšmui 
nustatykite mažesnį jautrumą, tada negirdėsite šių garsų per tėvų 
įrenginį.

20°C1

20°C1

20°C1
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Prie diržo tvirtinamas laikiklis

Galite pasiimti tėvų įrenginį su savimi namo viduje ar išorėje, pritvirtinę 
tėvų įrenginį prie diržo ar juosmens prie diržo tvirtinamu laikikliu. Taip 
galite stebėti savo kūdikį būdami netoliese.

Pastaba. Ekranas dabar apverstas, todėl galite pamatyti savo kūdikį 
ekrane tiesiog pakėlę tėvų įrenginį.

Valymas ir priežiūra

Įspėjimas. Tėvų įrenginio, kūdikio įrenginio ir maitinimo 
adapterių nemerkite į vandenį ir nevalykite po vandentiekio 
čiaupu.

Įspėjimas. Nenaudokite valymo purškalų arba skystų valiklių.

1 Išjunkite kūdikio įrenginį, ištraukite maitinimo adapterį iš kūdikio 
įrenginio ir ištraukite maitinimo adapterį iš sieninio elektros lizdo.



- 22 -

2 Nuvalykite kūdikio įrenginį sausu audeklu.
Pastaba. Pirštų atspaudai ir nešvarumai ant kūdikio įrenginio lęšio gali 
paveikti vaizdo kameros veiksmingumą. Venkite liesti linzę pirštais.

3 Išjunkite tėvų įrenginį, ištraukite maitinimo adapterį iš tėvų įrenginio ir 
ištraukite maitinimo adapterį iš sieninio elektros lizdo.

4 Nuvalykite tėvų įrenginį sausu audeklu.

5 Nuvalykite adapterius sausu audeklu.

Laikymas
Jei ketinate nenaudoti kūdikio stebėjimo įrenginio ilgą laiką, laikykite tėvų 
įrenginį, kūdikio įrenginį ir adapterius vėsioje ir sausoje vietoje.
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Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite  
www.philips.com/parts-and-accessories arba kreipkitės į „Philips“ 
platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo 
centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos 
lankstinuke).

Perdirbimas

 - Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

 - Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai 
įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su įprastomis 
buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Prašome perduoti jūsų gaminį 
į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad 
pakartotinai įkraunamą bateriją pašalintų specialistai.

 - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas 
atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei įkraunamų maitinimo 
elementų surinkimas. Tinkamas tokių gaminių utilizavimas padės 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Senų gaminių ir baterijų išmetimas
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir 
komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos 
Direktyva 2012/19/ES.
Šis simbolis reiškia, kad gaminyje integruotas įkraunamas akumuliatorius, 
kuriam taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2006/66/EB, ir jo negalima 
išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame gaminį 
atiduoti į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ techninės priežiūros 
centrą, kad specialistai išimtų įkraunamą akumuliatorių. Sužinokite, kokia 
taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir įkraunamų 
akumuliatorių surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada 
nemeskite gaminio bei įkraunamo akumuliatoriaus su įprastomis 
buitinėmis atliekomis.
Tinkamai išmetus senus gaminius ir įkraunamus akumuliatorius, galima 
apsisaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Jeigu jūsų 
šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo sistemos, galite 
apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti akumuliatorių prieš 
išmesdami ausines.
Prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo 
įkrovimo dėklo.
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Informacija apie aplinkos apsaugą
Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Pabandėme padaryti 
taip, kad pakuotę būtų galima lengvai išskirstyti į dvi medžiagas: kartoną 
(dėžutė) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis).
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir 
panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių 
pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Įmontuotojo akumuliatoriaus išėmimas
Pastaba. Primygtinai rekomenduojame kreiptis į profesionalus, kad 
išimtų pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraunamą bateriją išimkite tik tada, kai išmetate prietaisą. Išimdami 
bateriją užtikrinkite, kad ji būtų visiškai išeikvota. Baterija yra tik tėvų 
įrenginyje.
Procedūra:
1 Išimkite 2 gumines atramas tėvų įrenginio apačioje.
2 Pašalinkite 2 sraigtus, kurie dabar matomi tėvų įrenginio apačioje.
3 Nukreipkite anteną į viršų ir pašalinkite dabar matomą sraigtą, esantį 

galiniame korpuse.
4 Nuimkite galinį korpusą nuo priekinio korpuso, įstumdami tarp jų 

atsuktuvą. Naujesnėse versijose, pagamintose po 2020 m. rugpjūčio 
mėn.*, yra 2 papildomi varžtai po vertinimo etikete. Nuplėškite 
vertinimo etiketę, išsukite varžtus, atlaisvinkite diržo spaustuką ir 
stumdami atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

5 Atjunkite baterijos jungiamąjį kabelį (juodą, baltą ir raudoną kabelį).
6 Pašalinkite 4 sraigtus iš baterijos laikiklio. Naujose versijose, 

pagamintose po 2020 m. rugpjūčio, nėra varžtų.
7 Išimkite bateriją.
*Pagaminimo datos kodas DDMMYY nurodytas po diržo spaustuku, virš 
2 guminių kojelių.
Jeigu jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ar perdirbimo 
sistemos, galite apsaugoti aplinką išimdami ir pateikdami perdirbti 
akumuliatorių prieš išmesdami gaminį.
Prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad gaminys yra atjungtas nuo 
įkrovimo dėklo.

Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/
support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.
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Dažnai užduodami klausimai
Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite 
susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės 
išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite 
dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų 
aptarnavimo centrą.

KAIP NAUDOTI / ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS

Klausimas Atsakymas
Kodėl kūdikio įrenginio 
maitinimo įjungimo 
lemputė nenušvinta, kai 
įjungiu įrenginį?

Galbūt kūdikio įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo. Prijunkite 
kūdikio įrenginį prie elektros tinklo. Tada perjunkite kūdikio įrenginio 
įjungimo ir išjungimo jungiklį aukštyn, į padėtį ON (Įjungtas), kad būtų 
užmegztas ryšys su tėvų įrenginiu.

Kodėl prijungus tėvų 
įrenginį jis neįkraunamas?

Galbūt adapteris neprijungtas tinkamai. Patikrinkite, ar adapteris 
tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.

Tėvų įrenginys jau gali būti visiškai įkrautas. Bateriją visiškai įkrovus ir kai 
įrenginys prijungtas prie maitinimo tinklo, baterijos būsenos lemputė bus 
žalia.

Kodėl prijungus kūdikio 
įrenginį jis neįkraunamas?

Kūdikio įrenginyje nėra įkrovimo funkcijos. Kūdikio įrenginys veikia tik 
prijungtas prie maitinimo tinklo .

Kodėl man nepavyksta 
užmegzti ryšio?  
Kodėl vis dingsta ryšys?  
Kodėl trūkinėja garsas?

Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys turbūt yra arti darbinio diapazono ribų 
arba yra trukdžių, skleidžiamų kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių. Bandykite 
pakeisti padėtį, sumažinkite atstumą tarp įrenginių arba išjunkite kitus 
2,4 GHz belaidžius įrenginius (nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius 
telefonus, mikrobangų krosneles ir t. t.) Atkurti ryšį tarp įrenginių gali 
užtrukti iki 10 sekundžių.

Praradus signalą tėvų įrenginys pypsės (po 3 trumpus pyptelėjimus kas 
20sekundžių).

Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys gali būti per arti vienas kito, laikykite 
juos bent per 1,5 metro (5 pėdas) vieną nuo kito, kad užkirstumėte kelią 
trukdžiams.

Kas įvyksta nutrūkus 
elektros tiekimui?

Kadangi tėvų įrenginys maitinamas pakartotinai įkraunama baterija, jis 
veikia ir toliau, jei baterija pakankamai įkrauta. Tačiau kūdikio įrenginys 
nustoja veikti, nes jis neaprūpintas pakartotinai įkraunama baterija 
ir veikia tik maitinamas iš elektros tinklo. Tėvų įrenginys pypsės, tai 
indikacija, kad ryšys su kūdikio įrenginiu yra nutrūkęs.  
Kai elektros tiekimas atkuriamas, ryšys tarp tėvų įrenginio ir kūdikio 
įrenginio užmezgamas automatiškai.
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KAIP NAUDOTI / ĮRENGINIŲ SUJUNGIMAS

Kodėl tėvų įrenginio 
įkrovimo laikas gali trukti 
ilgiau nei 3 valandas?

Tėvų įrenginys įkraunant gali būti įjungtas. Įkraudami išjunkite tėvų 
įrenginį, kad sutrumpintumėte įkrovimo laiką. Kai tėvų įrenginio ekranas 
nuolat įjungtas, tėvų įrenginio įkrovimas užtrunka ilgiau.

Galbūt temperatūra viršijo leistiną įkrovimo nuokrypį, dėl kurio kaip 
apsauginis mechanizmas gali būti nutraukta įkrovimo grandinė. 
Norėdami tęsti įkrovimą, patraukite įkrovimo stotelę nuo bet kokių 
šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos sklendžių, viryklės ar kitų šilumą 
skleidžiančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).

Kodėl turiu laikyti 
kūdikio įrenginį ir jo 
laidą mažiausiai 1 metro 
(3,5 pėdos) atstumu nuo 
savo kūdikio?

Kad kūdikis nepasismaugtų laidu ir garso aptikimo kokybė būtų optimali, 
visada laikykite kūdikio įrenginį ir jo laidą mažiausiai 1 metro (3,5 pėdos) 
atstumu nuo kūdikio.

Kuo skiriasi įvairūs tėvų 
įrenginio naudotojo 
režimai: „Video“ (Vaizdo), 
„Audio“ (Garso), VOX 
(Balso) ir ECO?

Toliau pateikiamame sąraše žr. galimų kūdikio stebėjimo įrenginio režimų 
paaiškinimą.

* Vaizdo režimas: tėvų įrenginio ekranas ir garsas nuolat įjungti.

* Garso režimas: bus įjungtas tik garsas. Kai įjungiamas AUDIO (Garso) 
režimas, tėvų įrenginio ekranas išjungiamas. Ryšio lemputė rodo, kad 
tėvų įrenginys vis dar įjungtas ir sujungtas su kūdikio įrenginiu. Visų 
rūšių normalus ryšys su kūdikio įrenginiu galimas, naudojant atsiliepimo, 
lopšinės ir jautrumo klavišus.

* VOX (Balso) režimas: tėvų įrenginio ekranas ir garsas išjungiami, jei 
20 sekundžių neaptinkamas joks garsas (arba nepakankamas garsas, 
viršijantis jautrumo nustatymą). Ekranas ir garsas bus įjungti nedelsiant 
jūsų kūdikiui pravirkus arba peržengus jautrumo ribą. Kai garsas 
nukrinta žemiau garso slenksčio, vaizdas lieka aktyvus dar 20 sekundžių. 
Paspaudus vieną iš valdymo mygtukų (ryškumo arba garsumo), įrenginys 
maždaug 5 sekundes rodys vaizdą. Taip pat prieinamas lopšinės meniu.

* ECO režimas: Tėvų įrenginio ekranas ir garsas išjungiami, jei 
20 sekundžių neaptinkamas joks garsas. „Eco“ režimu sumažinamas 
energijos suvartojimas tyliu laikotarpiu, o ryšys su jūsų kūdikiu 
palaikomas. ECO režimu ECO šviesos diodas šviečia žaliai ir įrenginio ryšys 
veikia kitaip. ECO režimu tėvų įrenginys naudoja tikrinimo kas 2 sekundes 
mechanizmą ryšiui su kūdikio įrenginiu tikrinti, o ne nuolatinį ryšį radijo 
dažniu. Todėl kūdikio įrenginys taip pat sunaudoja mažiau energijos ECO 
režimu.

Kaip atkurti tėvų įrenginį? Galite atkurti tėvų įrenginį, maždaug 1 sekundei kartu paspausdami 
maitinimo įjungimo ir išjungimo mygtuką ir apvalų naršymo žemyn 
mygtuką tėvų įrenginio priekyje. Tėvų įrenginys išsijungs. Norėdami 
vėl įjungti tėvų įrenginį, paspauskite maitinimo įjungimo ir išjungimo 
mygtuką. Nebus prarasta tėvų įrenginio atmintyje saugoma konkreti 
naudotojo informacija, kaip naudotojo režimas, ryškumo nustatymai, 
garsumas, lopšinės pasirinkimas, mastelio keitimo pasirinkimas ir 
vibravimo nustatymai.
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TĖVŲ ĮRENGINIO INDIKACIJOS

Klausimas Atsakymas
Tėvų įrenginio baterijos 
šviesos diodas nušvinta 
raudonai. Ką man daryti?

Baterijos energijos liko mažai. Jei tėvų įrenginio neprijungsite prie 
elektros tinklo baterijos šviesos diodui nušvitus raudonai ir pasigirdus 
pypsėjimui, įrenginys nustos veikti praėjus maždaug 60 minučių.

Įjunkite mažesnį ryškumą ir (arba) garsumą, kad sumažintumėte baterijos 
eikvojimą, ir prijunkite tėvų įrenginį prie elektros tinklo, panaudodami 
maitinimo adapterį. (žr. skyrių „Pasiruošimas naudoti“).

Kodėl pypsi tėvų 
įrenginys?

Jūsų kūdikio stebėjimo įrenginys pypsi tam tikru būdu, kad informuotų 
jus apie problemos pobūdį.

1 pyptelėjimas: tėvų įrenginys išjungtas.

1 pyptelėjimas kas 20 sekundžių pirmąsias 3 minutes, paskui kas minutę: 
tėvų įrenginio baterija baigiama išeikvoti.

3 trumpi pyptelėjimai kas 20 sekundžių: ryšys tarp tėvų įrenginio ir 
kūdikio įrenginio prarastas, ryšio piktograma rodoma tėvų įrenginio 
ekrane ir sujungimo mygtukas yra raudonas.

Ką apie mano baterijos 
būklę parodo išjungtas 
baterijos šviesos diodas 
arba jo spalva (žalia, 
oranžinė, raudona)?

Kai tėvų įrenginys yra prijungtas prie elektros tinklo, baterijos lemputės 
spalva rodo:
* Žalia: baterija visiškai įkrauta.
* Oranžinė: baterija įkraunama.

Kai tėvų įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo, baterijos lemputės 
spalva rodo:
* Raudona: baterija beveik išeikvota (<10 %).
* Išjungtas šviesos diodas: tėvų įrenginys neprijungtas prie elektros tinklo.

TRIUKŠMAS / GARSAS 

Klausimas Atsakymas
Kodėl tėvų įrenginys ir 
(arba) kūdikio įrenginys 
skleidžia aukšto tono 
garsą?

Tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys gali būti per arti vienas kito. 
Užtikrinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys būtų bent per 
2,5 metro (8,2 pėdos) vienas nuo kito.

Gali būti nustatytas per didelis tėvų įrenginio garsumas. Sumažinkite tėvų 
įrenginio garsumą.

Apie tėvų įrenginio pypsėjimo priežastis žr. DUK „Kodėl tėvų įrenginys 
pypsi?“.

Kaip galiu nutildyti garsą? Nutildykite įrenginį spausdami apatinę valdymo mygtuko dalį. Kai 
garsumo juosta ekrane yra visiškai tuščia, garsas nutildytas.
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TRIUKŠMAS / GARSAS 

Kodėl negirdžiu jokio 
garso? Kodėl negirdžiu, 
kai verkia mano kūdikis? 
Kodėl perduodami ne visi, 
o tik kai kurie garsai?

Gali būti nustatytas per mažas tėvų įrenginio garsumas arba garsas 
gali būti išjungtas. Norėdami padidinti garso lygį, paspauskite viršutinę 
valdymo mygtuko dalį.

Galbūt tėvų įrenginys nutildytas, išjunkite įrenginio nutildymą, spausdami 
viršutinę valdymo mygtuko dalį, ir sureguliuokite garsą.

Nustatytas per mažas jautrumas, sureguliuokite jautrumą tėvų įrenginio 
meniu, nustatydami aukštesnį lygį.

Kūdikio įrenginys gali būti per toli nuo jūsų kūdikio. Užtikrinkite, kad 
kūdikio įrenginys būtų ne toliau kaip 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo 
kūdikio, kad garsas būtų aptinkamas optimaliai. Esant mažesniam kaip 
1 metro (3,5 pėdos) atstumui padidėja pasismaugimo pavojus.

Kodėl tėvų įrenginys 
per greitai reaguoja 
į kitus mano kūdikio 
skleidžiamus garsus?

Kūdikio įrenginys priima ir kitus garsus, ne tik tuos, kuriuos skleidžia jūsų 
kūdikis. Perkelkite kūdikio įrenginį arčiau kūdikio (bet išlaikykite minimalų 
1 metro (3,5 pėdos) atstumą).

Gali būti nustatytas per aukštas jautrumo lygis. Jei jūsų kūdikis skleidžia 
tylius garsus, jautrumą reikia padidinti. Tačiau kuo stipresnius garsus 
skleidžia kūdikis, tuo mažesnį jautrumo lygį galima nustatyti. Galite keisti 
kūdikio stebėjimo įrenginio jautrumą tėvų įrenginio meniu.

Kodėl tėvų įrenginys 
zirzia?

Galimi trukdžiai, kai tėvų įrenginys yra už kūdikio įrenginio diapazono 
ribų. Trukdžiai taip pat galimi, jei yra per daug sienų ar lubų tarp tėvų 
įrenginio ir kūdikio įrenginio, arba yra įjungtų kitų 2,4 GHz belaidžių 
įrenginių (pvz., mikrobangų krosnelė, „Wi-Fi“ kelvedis).

Perkalkite tėvų įrenginį į kitą vietą, arčiau kūdikio įrenginio, arba išjunkite 
kitus belaidžius įrenginius.

Jei šis atsakymas jums nepadėjo, peržiūrėkite kitą DUK „Kodėl tėvų 
įrenginys ir (arba) kūdikio įrenginys skleidžia aukšto tono garsą?“.

Kiek laiko kūdikio 
įrenginys gros lopšinę?

Jums pasirinkus lopšinę ji nuolat kartojama apie 15 minučių. Jei norite 
groti visas prieinamas dainas, lopšinių sąraše pasirinkite paskutinę 
parinktį.

Kaip galiu padidinti 
lopšinės garsumą?

Galite padidinti lopšinės garsumą tėvų įrenginyje, ne kūdikio įrenginyje. 
Paspauskite tėvų įrenginio lopšinės mygtuką, kad atidarytumėte lopšinių 
meniu, ir sureguliuokite garsumą.
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VEIKIMO LAIKAS / DIAPAZONAS

Klausimas Atsakymas

Kodėl mano kūdikio 
stebėjimo įrenginys 
veikia tik daug mažesniu 
atstumu, negu nurodytas 
naudotojo vadove?

Nurodytas 300 metrų (985 pėdų) veikimo atstumas galioja tik lauke 
atvirame ore ir matomumo ribose. Priklausomai nuo aplinkos ir kitų 
trukdančių veiksnių veikimo diapazonas gali būti mažesnis (žr. taip 
pat lentelę skyriuje apie tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio padėties 
parinkimą).

Jūsų namuose veikimo diapazonas yra iki 50 metrų (165 pėdų), jį taip pat 
riboja sienų ir lubų tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio kiekis bei tipas.

Tėvų įrenginio 
veikimo laikas turi būti 
iki 10 valandų. Kodėl 
mano tėvų įrenginys 
veikia trumpiau?

Gali būti nustatytas per didelis tėvų įrenginio vaizdo ryškumas, todėl tėvų 
įrenginys naudoja daug energijos. Sumažinkite įrenginio ryškumą.

Kai nuolat įjungtas vaizdo rodymas, tėvų įrenginys sunaudoja daug 
energijos. Kad pailgintumėte veikimo laiką, tėvų įrenginio meniu įjunkite 
AUDIO (Garso), VOX (Balso) arba ECO režimą (žr. skyriaus „Funkcijos“ 
dalis „AUDIO (Garso) režimas“, „VOX (Balso) režimas“ arba „ECO 
režimas“).

Gali būti nustatytas per didelis tėvų įrenginio garsumas, todėl tėvų 
įrenginys naudoja daug energijos. Sumažinkite tėvų įrenginio garsumą.

Kaip ir bet kurio pakartotinai įkraunamo elektroninio prietaiso, baterijos 
talpa sumažėja po ilgo naudojimo laikotarpio.

VAIZDO EKRANAS

Klausimas Atsakymas
Kodėl tėvų įrenginys 
patiria trukdžius? Kodėl 
mirksi tėvų įrenginio 
vaizdo ekranas?

Galimi trukdžiai, kai tėvų įrenginys yra už kūdikio įrenginio diapazono 
ribų. Trukdžiai taip pat galimi, jei yra per daug sienų ar lubų tarp tėvų 
įrenginio ir kūdikio įrenginio, arba yra įjungtų kitų 2,4 GHz belaidžių 
įrenginių (pvz., mikrobangų krosnelė, „Wi-Fi“ kelvedis).

Galbūt turite daugiau nei 2 kūdikių stebėjimo monitorių rinkinius ir dėl to 
gali atsirasti trikdžių. Laikykite šiuos 2 kūdikių stebėjimo įrenginius atokiai 
vieną nuo kito, geriausia atskiruose kambariuose.

Perkalkite tėvų įrenginį į kitą vietą, arčiau kūdikio įrenginio, arba išjunkite 
kitus belaidžius įrenginius.

Gali reikėti įkrauti pakartotinai įkraunamą tėvų įrenginio bateriją.

Kodėl vaizdo ekrane 
nėra jokio vaizdo, kai 
ryšio lemputė žalia?

Tėvų įrenginys gali veikti AUDIO (Garso), VOX (Balso) ar ECO režimu. 
Norėdami perjungti režimus (žr. 'Režimai'), paspauskite režimo mygtuką 
dešiniojoje tėvų įrenginio pusėje.
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VAIZDO EKRANAS

Kodėl vaizdo ekrane 
neaiškus vaizdas?

Gali būti nustatytas per mažas ekrano ryškumas. Padidinkite tėvų 
įrenginio ekrano ryškumą, pasinaudodami valdymo mygtuku centre.

Galbūt kūdikio įrenginio lęšis nešvarus. Nuvalykite lęšį sausu audeklu.

Kūdikio įrenginys gali būti per toli nuo jūsų kūdikio. Kad vaiso kokybė 
būtų optimali, užtikrinkite, kad kūdikio įrenginys būtų ne toliau kaip 
1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo jūsų kūdikio. Esant mažesniam kaip 
1 metro (3,5 pėdos) atstumui padidėja pasismaugimo pavojus.

Bendroji informacija
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius (2600 mAh)
FHSS dažnio juosta 2,4 GHz. 
Maks. radijo dažnių galia: <= 20 dBm

Maitinimo blokas:
Modelis: ASSA105E-050100 (ES kištukas) arba 
 ASSA105B-050100 (JK kištukas)
Įėjimas: 100–240 V, 50 / 60 Hz, ~0,35 A
Išėjimas: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Vidutinis aktyvus efektyvumas: >=73,62% 
Energijos sąnaudos be apkrovos (W): 0,1 W
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Tvirtinimas prie sienos
Spausdinimo instrukcijos 
Išspausdinkite šį puslapį 100 proc. masteliu ir pasinaudokite šablonu, kad 
tiksliai pažymėtumėte sienoje kiaurymių sraigtams vietas.
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