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Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a 
uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ
Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa je navrhnuté ako 
pomocník� Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo 
strany dospelej osoby ani ho tak nemôžete používať�
Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto 
prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlásenie
Vezmite na vedomie, že tohto elektronického strážcu detí používate na 
vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti 
nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia na monitorovanie 
dieťaťa ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma 
zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo
 - Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponárať do vody ani 

inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň 
môže kvapkať alebo sa vyliať voda. Zariadenie na monitorovanie 
dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody. 

 - Nikdy nepoložte žiaden predmet na vrchnú časť zariadenia na 
monitorovanie dieťaťa, ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie 
otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie
 - Dlhý kábel. Riziko uškrtenia! 
 - Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na 

adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
 - Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.

 - Model: S005Bxy0600050 
 - Parametre: Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A  

Výstup: 6,0 V  0,5 A, 3 W 
 - xy=NV(zástrčka v EÚ) alebo xy=NB (zástrčka v Spojenom kráľovstve) 
 - Priemerná účinnosť v aktívnom režime: 74,38 % 
 - Spotreba energie bez záťaže (W): 0,1 W LEVEL VI

 - Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. 
Predstavuje to nebezpečnú situáciu. 

 - Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z 
originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám. 

 - Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú 
obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo 
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom 
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za 
predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s 
týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu 
tohto zariadenia. 
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 - Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, 
najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča. 

 - Uistite sa, že elektronického strážcu detí ste umiestnili takým 
spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou otvoru dverí ani chodby. 
Ak umiestnite elektronického strážcu detí na stôl alebo nízku skrinku, 
nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niekto 
by oň mohol zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde 
predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa. 

 - Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) 
odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky. 

 - Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej 
jednotky ani rodičovskej jednotky. Bezpečnostné pokyny pre batérie 

 - Produkt používajte len na jeho určený účel. Tieto informácie si pozorne 
prečítajte pred tým, ako budete používať tento produkt, jeho batérie a 
príslušenstvo, a uschovajte si ich na nazretie v budúcnosti. Nesprávne 
používanie môže viesť k nebezpečenstvám a vážnym zraneniam. 
Dodávané príslušenstvo sa pri rôznych produktoch môže líšiť. 

 - Výrobok nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C 
až 40 °C. 

 - Používajte len tieto batérie:
 - Detská jednotka: 1,5 V R6 AA alkalické nenabíjateľné batérie 

alebo nabité nabíjateľné batérie 1,2 V AA HR6. Nabíjateľné batérie 
nabíjajte v samostatnej nabíjačke batérií. 

 - Rodičovská jednotka: Philips 130 AAHC 1,2 V, 1 300 mAh (SCD710/
SCD711/ SCD713); GP 180AAHC 1,2 V, 1 800 mAh (SCD715). 

 - Používajte iba nabíjateľnú batériu dodanú s rodičovskou jednotkou. 
 - V rodičovskej jednotke nenabíjajte nenabíjateľné batérie.

 - Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich 
priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. 

 - Ploché/gombíkové batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. 
Prehltnutie týchto batérií môže mať za následok vážne zranenie alebo 
úmrtie� 

 - Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo 
nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a 
obráťte sa spoločnosť Philips. 

 - Výrobky a ich batérie neklaďte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný 
varič. 

 - Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, 
nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo 
nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne 
či nesprávne nenabíjajte. 

 - Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte 
kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite 
dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť. 

 - Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú 
suché. 

 - Batérie vkladajte tak, aby póly + a – smerovali k príslušným označeniam 
v priečinku alebo držiaku na batérie. 

 - Nekombinujte batérie rôznych značiek a typov ani nové a staršie 
batérie a nepoužívajte batérie s rôznymi vyznačenými dátumami. 
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 - Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie. 
 - Aby ste sa vyhli náhodnému skratu batérií po ich vybratí, nedovoľte, 

aby póly batérií prišli do kontaktu s kovovým predmetom (napr. 
mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nebaľte do hliníkovej 
fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie 
umiestnite do plastového vrecka. 

 - Vo výrobku nenechávajte vybité jednorazové batérie. 
 - Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť 

batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a 
nastavení. 

 - Keď kapacita nabíjateľnej batérie výrazne klesne, batériu vymeňte.

Upozornenie
 - Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, 

tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), 
ktoré vytvárajú teplo. 

 - Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou 
adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom. 

 - Všetky potrebné značenia na jednotke elektronického strážcu detí, 
rodičovskej jednotke a elektrickom adaptéri sú umiestnené v ich 
spodnej časti.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Limited týmto vyhlasuje, že 
tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia 
Smernice 2014/53/ES. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na 
webovej adrese www�philips�com/support�

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam 
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
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Úvod 
Na webovej lokalite www�philips�com/welcome môžete zaregistrovať 
svoj výrobok a prečítať si podrobný návod na použitie.

Displej rodičovskej jednotky (obr. 1)
1 Indikátor intenzity signálu
2 Indikátor režimu Eco Max
3 Symbol stlmenia hlasitosti
4 Indikátor stavu batérie
5 Indikátor citlivosti mikrofónu
6 Symbol uspávanky
7 Symbol nočného osvetlenia
8 Symbol časovača
9 Symbol teploty
10 Šípka smeru pohybu
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Príprava na použitie
DÔLEŽITÉ: Pred použitím zariadenia na monitorovanie dieťaťa si 
pozorne prečítajte dôležité bezpečnostné informácie a odložte si ich 
na budúce použitie.

Detská jednotka
Detskú jednotku odporúčame používať pripojenú k sieti. Na zabezpečenie 
automatického záložného napájania pre prípad výpadku elektrického 
prúdu môžete vložiť štyri 1,5-voltové alkalické batérie typu AA (nie sú 
súčasťou balenia).
Nabíjateľné batérie nabíjajte v samostatnej nabíjačke batérií. Detská 
jednotka nemá funkciu nabíjania, a keď sa nabíjateľné batérie 
nepoužívajú, dochádza k ich postupnému vybíjaniu.

Rodičovská jednotka
Rodičovská jednotka je napájaná dvomi nabíjateľnými batériami, ktoré 
sa dodávajú spolu so zariadením na monitorovanie dieťaťa. Rodičovskú 
jednotku nabite pred prvým použitím, alebo keď sú batérie takmer vybité.
Upozorňujeme, že rodičovskú jednotku musíte v prípade modelu 
SCD710/SCD711/SCD713 nabíjať celých 10 hodín, aby ste zabezpečili 
18 hodín prevádzky bez pripojenia do siete. (Pre model SCD715: čas 
nabíjania je 14 hodín a prevádzkový čas je 25 hodín.
Poznámka: Na začiatku používania zariadenia na monitorovanie dieťaťa 
dosiahnu nabíjateľné batérie svoju plnú kapacitu až po 4 cykloch nabitia 
a vybitia.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa
Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa

Detskú jednotku umiestnite mimo dosahu dieťaťa. Detskú 
jednotku nikdy nevkladajte do detskej postieľky ani detskej 
záhradky.
 - Keďže kábel detskej jednotky predstavuje potenciálne riziko uškrtenia, 

uistite sa, že detská jednotka a kábel sú umiestnené aspoň 1 meter od 
dieťaťa.

 - Uistite sa, že je rodičovská jednotka umiestnená aspoň 1 meter od 
detskej jednotky, aby ste predišli vysokému tónu z jedného alebo 
obidvoch jednotiek.
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Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky
1 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo  na detskej jednotke, až kým sa 

nerozsvieti kontrolné svetlo zapnutia.
2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo  na rodičovskej jednotke, až kým 

sa nerozsvieti displej. Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) na rodičovskej 
jednotke začne blikať načerveno a na displeji sa zobrazí správa 
„LINKING“ (Pripájanie).
Keď sú rodičovská a detská jednotka vzájomne prepojené, kontrolné 
svetlo „link“ (spojenie) začne nepretržite svietiť nazeleno. Na displeji sa 
zobrazí indikátor sily signálu a správa „LINKED“ (Prepojené).
Ak sa spojenie nenadviazalo, na displeji zobrazí správa „NOT LINKED“ 
(Neprepojené) a rodičovská jednotka začne pípať.

Čo robiť v prípade, ak sa spojenie nevytvorilo
 - Ak je rodičovská jednotka mimo dosahu, položte ju bližšie k detskej 

jednotke, ale nie bližšie ako 1 meter.
 - Ak sa detská alebo rodičovská jednotka nachádza vo vzdialenosti 

menej než 2 m od iného zariadenia DECT (napr. bezdrôtového 
telefónu), vypnite toto zariadenie alebo premiestnite jednotku ďalej 
od tohto zariadenia.

 - Ak je detská jednotka vypnutá, zapnite ju.

Prevádzkový dosah
 - Prevádzkový dosah je 330 metrov v exteriéri a maximálne 50 metrov v 

interiéri.
 - Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v 

závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké 
materiály spôsobujú také rušenie, že sa dosah skracuje až o 100 %. 
Hodnoty rušenia zo strany suchých materiálov nájdete v tabuľke 
uvedenej nižšie.

Suché materiály Hrúbka materiálov Skrátenie dosahu

Drevo, omietka, lepenka, sklo 
(bez kovu, káblov alebo vedenia)

< 30 cm 0-10%

Tehla, preglejka < 30 cm 5-35%

Železobetón < 30 cm 30-100%

Kovové mriežky alebo tyče < 1 cm 90-100%

Kovové alebo hliníkové platne < 1 cm 100%
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Funkcie a informácie o detskej jednotke
Nočné osvetlenie

Nočné osvetlenie vytvára jemné svetlo, ktoré upokojuje vaše dieťa.
1 Stlačením tlačidla  na detskej jednotke zapnete alebo vypnete nočné 

osvetlenie.

Funkcia uspávanky
1 Stlačením tlačidla  na detskej jednotke prehráte naposledy zvolenú 

uspávanku. Zvolená uspávanka sa zopakuje po 15 minútach.

2 Stlačením tlačidla  vyberiete zo zoznamu inú uspávanku.

3 Úroveň hlasitosti uspávanky nastavíte stláčaním tlačidiel hlasitosti + 
alebo – na detskej jednotke.

Poznámka: Hlasitosť reproduktora môžete na detskej jednotke nastaviť 
len vtedy, keď sa prehráva uspávanka. Ak nastavíte vyššiu úroveň 
hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj úroveň hlasitosti funkcie rozprávania 
na rodičovskej jednotke.

4 Ak chcete zastaviť prehrávanie uspávanky, stlačte tlačidlo  na detskej 
jednotke�
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Vyhľadávanie rodičovskej jednotky
Ak stratíte rodičovskú jednotku, môžete ju vyhľadať pomocou tlačidla 
FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď 
je rodičovská jednotka zapnutá a nachádza sa v dosahu.
1 Stlačte tlačidlo FIND (Nájsť) na detskej jednotke. Rodičovská jednotka 

vydá vyhľadávací signalizačný tón.
2 Ak chcete vyhľadávací signalizačný tón vypnúť, opätovne stlačte 

tlačidlo FIND (Vyhľadať) na detskej jednotke alebo stlačte ľubovoľné 
tlačidlo na rodičovskej jednotke. Vyhľadávací signalizačný tón sa po 
2 minútach automaticky vypne.

Kontrolné svetlo stavu batérie
1 Kontrolné svetlo stavu batérií svieti neprerušovane nazeleno, ak je 

detská jednotka napájaná energiou z batérií a v batériách je dostatok 
energie.

2 Kontrolné svetlo stavu batérií rýchlo bliká načerveno, ak je detská 
jednotka napájaná energiou z batérií a batérie sú takmer vybité. Keď 
sa batérie vybijú, vymeňte ich.

Funkcie a informácie o rodičovskej jednotke
Hlasitosť

Hlasitosť možno nastaviť, ak ponuka nie je aktívna. K dispozícii je sedem 
úrovní hlasitosti a nastavenie „volume off“ (vypnutie hlasitosti).

Nastavenie úrovne hlasitosti
1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –.

Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.
2 Stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla – ju znížite.

Ak sa po dobu viac než 2 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, indikátor 
úrovne hlasitosti sa na displeji prestane zobrazovať a nastavenie 
hlasitosti sa uloží.
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Vypnutie hlasitosti
Pod nastavením najnižšej úrovne hlasitosti sa nachádza nastavenie 
„volume off“ (vypnutie hlasitosti).
1 Jedenkrát stlačte tlačidlo + alebo tlačidlo –.

Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.
2 Stlačením a podržaním tlačidla – na dlhšie ako 2 sekundy úplne 

vypnete hlasitosť.
Na displeji sa zobrazí správa „MUTE“ (Stlmiť hlasitosť) a symbol 
stlmenia hlasitosti. Zvuky dieťaťa sa signalizujú iba kontrolnými 
svetlami úrovne hlasitosti.

Funkcia rozprávania
1 Ak chcete upokojiť svoje dieťa, stlačte tlačidlo TALK (Rozprávať) 

na rodičovskej jednotke a zo vzdialenosti 15 až 30 cm (0,5 – 1ft) 
zrozumiteľne hovorte do mikrofónu umiestneného na prednej strane 
zariadenia�
Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) začne blikať nazeleno a na displeji sa 
zobrazí správa „TALK“ (Rozprávať).

Poznámka: Ak nastavíte vyššiu úroveň hlasitosti uspávanky, zvýši sa aj 
úroveň hlasitosti funkcie rozprávania na rodičovskej jednotke.

2 Keď skončíte s rozprávaním, uvoľnite tlačidlo TALK (Rozprávať).

Ukazovatele stavu batérie
Takmer vybitá batéria
Ak sú nabíjateľné batérie rodičovskej jednotky takmer vybité, na displeji 
sa zobrazí hlásenie „BATTERY LOW“ (Batéria takmer vybitá), ukazovateľ 
stavu je prázdny a bliká a rodičovská jednotka pípa. Zostávajúci 
prevádzkový čas je minimálne 30 minút.
Vybitá batéria
1 Ak sú nabíjateľné batérie takmer úplne vybité, kontrolné svetlo stavu 

batérií rýchlo bliká načerveno.
2 Ak nepripojíte rodičovskú jednotku do siete, vypne sa.



- 12 -

Ponuka rodičovskej jednotky
Pohyb v ponuke

Poznámka: Niektoré funkcie ponuky fungujú len vtedy, keď je detská 
jednotka prepojená s rodičovskou jednotkou.

1 Stlačením tlačidla MENU (Ponuka) otvoríte ponuku a zobrazíte jej prvú 
možnosť.

2 Pomocou tlačidla + prejdete na ďalšiu možnosť a pomocou tlačidla - 
prejdete na predchádzajúcu možnosť. Šípka na displeji ukazuje smer, 
ktorým sa môžete pohybovať.

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Ak chcete ponuku opustiť bez vykonania akýchkoľvek 
zmien, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). Ak nedochádza k žiadnym 
zadaniam dlhšie než 20 sekúnd, ponuka sa automaticky zatvorí.
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Citlivosť
Táto možnosť v ponuke rodičovskej jednotky umožňuje nastaviť citlivosť 
mikrofónu detskej jednotky. 
Úroveň citlivosti mikrofónu určuje, akú úroveň zvuku zaznamená detská 
jednotka, napríklad keď chcete počuť plač dieťaťa, no nechcete počuť 
jeho bľabotanie.
1 Pomocou tlačidiel + a – v ponuke vyberte možnosť „Sensitivity“ 

(Citlivosť) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
2 Pomocou tlačidiel + a – zvýšte alebo znížte citlivosť mikrofónu. Počet 

vyplnených dielikov ukazujte vybratú úroveň citlivosti. Stlačením 
tlačidla OK potvrďte nastavenie.

Úrovne a ukazovatele citlivosti
Ikona Citlivosť Opis

najvyššia Počujete všetky zvuky svojho dieťaťa. 
Reproduktor rodičovskej jednotky je 
neustále zapnutý.

vysoká Počujete všetky zvuky od tichého až po 
hlasnejšie bľabotanie. Ak Vaše dieťa 
nevydáva žiadne zvuky, reproduktor 
rodičovskej jednotky je vypnutý.

stredná Počujete zvuky od tichého až po hlasnejší 
plač. Ak Vaše dieťa vydáva tichšie zvuky, 
reproduktor rodičovskej jednotky sa 
nezapne�

nízka Reproduktor rodičovskej jednotky sa 
zapne, len ak dieťa vydáva hlasné zvuky, 
napríklad preto, že plače.

Režim Eco Max
Smart Eco je štandardná funkcia tohto zariadenia na monitorovanie 
dieťaťa. Automaticky zoslabuje signál DECT detskej jednotky a šetrí tak 
energiu. Ak chcete ušetriť ešte viac energie, aktivujte režim Eco Max. 
V tomto režime je signál DECT detskej jednotky vypnutý, až kým dieťa 
nevydá nejaký zvuk.
Výstraha: V režime Eco Max prijíma rodičovská jednotka spätnú 
väzbu z detskej jednotky s oneskorením. Keď sa vaše dieťa ozve, 
detská jednotka najprv musí znova spustiť vysielanie rádiového 
signálu a až potom odošle spätnú väzbu do rodičovskej jednotky.

Upozorňujeme na nasledujúce body:
 - V režime Eco Max neprijímate spätnú väzbu v prípade, ak je 

rodičovská jednotka mimo dosahu detskej jednotky. Spojenie môžete 
skontrolovať stlačením ľubovoľného tlačidla na rodičovskej jednotke.

 - Režim Eco Max nemožno zapnúť, ak je citlivosť mikrofónu nastavená 
na najvyššiu úroveň.
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Zapnutie režimu Eco Max
1 Stláčaním tlačidiel + a – zvoľte v ponuke možnosť „Eco Max“ a výber 

potvrďte stlačením tlačidla OK.
2 Keď sa na displeji zobrazí „Turn On“ (Zapnúť), stlačením tlačidla OK 

zapnete režim Eco Max.
3 Na displeji sa zobrazí správa „No alert if out of range, OK?“ (Bez 

upozornenia, ak je mimo dosah, súhlasíte?). Potvrďte stlačením tlačidla 
OK.
Poznámka: Správa prejde po displeji dvakrát. Ak nestlačíte možnosť 
OK, rodičovská jednotka opustí ponuku a režim Eco Max zostane 
vypnutý.

4 Na displeji bliká značka Eco Max. Kontrolné svetlo „link“ (spojenie) 
pomaly bliká nazeleno v prípade, ak detská jednotka nevysiela žiadne 
signály do rodičovskej jednotky.

5 Keď rodičovská jednotka príjme signál z detskej jednotky, pretože 
rádiový prenos sa znovu aktivoval, kontrolné svetlo „link“ (spojenie) sa 
rozsvieti nepretržite nazeleno.

Vypnutie režimu Eco Max
1 Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka).
2 Stlačením tlačidiel + a – zvoľte režim „Eco Max“ a výber potvrďte 

stlačením tlačidla OK.
3 Keď sa na displeji zobrazí „Turn Off“ (Vypnúť), stlačením tlačidla OK 

potvrďte výber.

Nočné osvetlenie
1 Nočné osvetlenie na detskej jednotke zapnite výberom možnosti 

„Nightlight“ (Nočné osvetlenie) v ponuke pomocou tlačidiel + a –. 
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Stlačením tlačidla OK vyberte položku „Turn On“ (Zapnúť). Na displeji 
sa zobrazí symbol  nočného osvetlenia.

3 Keď je nočné osvetlenie zapnuté a chcete ho vypnúť, v ponuke vyberte 
položku „Nightlight” (Nočné osvetlenie) a stlačením tlačidla OK 
vyberte položku „Turn Off“ (Vypnúť). Symbol nočného osvetlenia  
zmizne z displeja.
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Uspávanka
1 Ak chcete na detskej jednotke prehrať jednu alebo viac uspávaniek, 

stláčaním tlačidiel + a – vyberte z ponuky možnosť „Lullaby“ 
(Uspávanka). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Opätovným stlačením tlačidla OK spustíte prehrávanie prvej 
uspávanky. Stlačením tlačidiel + a – vyberte jednu z uspávaniek alebo 
vyberte možnosť „Play all“ (Prehrať všetky).
Na displeji sa zobrazí symbol uspávanky a číslo práve prehrávanej 
uspávanky. Zvolená uspávanka sa opakovane prehráva po dobu 
15 minút, pokiaľ nezvolíte v ponuke možnosť „stop“ (zastaviť).
Ak vyberiete možnosť „Play all“ (Prehrať všetky), počas 15 minút sa 
budú prehrávať všetky vopred uložené uspávanky. Na displeji sa 
zobrazuje číslo uspávanky, ktorá sa prehráva.

3 Ak chcete prehrávanie zastaviť, z ponuky vyberte možnosť „Stop“ 
(Zastaviť) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Časovač kŕmenia
Môžete nastaviť časovač kŕmenia, aby vás upozornil na čas, keď treba 
dieťa nakŕmiť. Časovač možno nastaviť na hodnotu od 1 minúty do 
23 hodín a 59 minút.
1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku časovača kŕmenia, z ponuky 

vyberte možnosť „Feed Timer“ (Časovač kŕmenia). Potvrďte stlačením 
tlačidla OK.

2 Vo vedľajšej ponuke časovača kŕmenia vyberte položku „Set Timer“ 
(Nastaviť časovač). Stlačte tlačidlo OK a začnite nastavovať časovač.

3 Nastavte hodiny a minúty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
4 Ak chcete časovač kŕmenia spustiť, vo vedľajšej ponuke časovača 

kŕmenia vyberte položku „xx:xx Start“ (Spustenie xx:xx). Potvrďte 
stlačením tlačidla OK. Ma displeji sa zobrazí symbol časovača a časovač 
spustí odpočítavanie.

5 Keď časovač dosiahne hodnotu 00:00, signalizácia časovača kŕmenia 
sa vypne, symbol časovača na displeji začne blikať a cez displej prejde 
správa „TIMER END“ (Koniec časovača).

6 Ak chcete časovač zastaviť, z vedľajšej ponuky časovača kŕmenia 
vyberte možnosť „Stop & Reset“ (Zastaviť a vynulovať) a výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK.
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Nastavenie opakovania časovača kŕmenia
1 Ak chcete, aby sa časovač kŕmenia vždy spustil po rovnakom 

nastavenom čase, po nastavení časovača vyberte z vedľajšej ponuky 
časovača kŕmenia možnosť „Timer repeat“ (Opakovať časovač). 
Potvrďte stlačením tlačidla OK.

2 Vyberte možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté) alebo možnosť 
„Repeat OFF“ (Opakovanie vypnuté) a výber potvrďte stlačením 
tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí symbol opakovania časovača.

3 Ak je nastavená možnosť „Repeat ON“ (Opakovanie zapnuté), 
odpočítavanie časovača kŕmenia sa po Vami prerušenej signalizácii 
spustí znova.

Teplota v miestnosti
Dieťa spokojne spí pri teplote medzi 16 °C a 20 °C. Môžete nastaviť rozsah 
minimálnej a maximálnej teploty. Môžete nastaviť aj teplotnú signalizáciu.
1 Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku teploty, z ponuky vyberte možnosť 

„Temperature“ (Teplota). Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2 Zvoľte možnosť „Temp. Range“ (Rozsah teploty) vo vedľajšej ponuke 

teploty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
3 Stlačením tlačidiel + a – nastavte rozsah minimálnej teploty od 10 °C 

až do 19 °Ca rozsah maximálnej teploty od 22 °C až do 37 °C. Potvrďte 
stlačením tlačidla OK.

4 Vyberte možnosť „Alert“ (Signalizácia) vo vedľajšej ponuke teploty. 
Potvrďte stlačením tlačidla OK.

5 Zvoľte možnosť „Alert ON“ (Signalizácia zapnutá) alebo „Alert OFF“ 
(Signalizácia vypnutá). Potvrďte stlačením tlačidla OK.

6 Vyberte možnosť „Temp Scale“ (Teplotná stupnica) vo vedľajšej 
ponuke teploty. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

7 Vyberte možnosť „Celsius“ (Stupne Celzia) a výber potvrďte stlačením 
tlačidla OK. Na displeji sa zobrazí teplota v stanovených jednotkách. 
Ak sa teplota nachádza mimo stanovený rozsah, symbol signalizácie 
teploty na displeji bliká. Na displeji sa zobrazí správa „TOO COLD“ 
(Príliš chladno) alebo „TOO HOT“ (Príliš teplo). Ak nastavíte signalizáciu 
na možnosť „ON“ (Zapnuté), rodičovská jednotka využije aj zvukovú 
signalizáciu.
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Hodiny
Predvolene sú hodiny skryté. Môžete vybrať, aby sa hodiny zobrazovali, a 
nastaviť čas na hodinách v ponuke rodičovskej jednotky.
1 Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Clock“ (Hodiny). 

Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2 Vyberte možnosť „Show Time“ (Zobraziť čas) a výber potvrďte 

stlačením tlačidla OK.
3 Vyberte možnosť „Set Time“ (Nastaviť čas) a výber potvrďte stlačením 

tlačidla OK.
4 Nastavte hodiny a minúty a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Čas hodín sa bude striedavo zobrazovať spolu s inými ukazovateľmi v 
poli správ na displeji.

Jazyk
Túto možnosť ponuky môžete použiť na zmenu nastavenia jazyka.
1 Pomocou tlačidiel + a – vyberte v ponuke možnosť „Language“ (Jazyk). 

Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2 Stláčaním tlačidiel + a – vyberte požadovaný jazyk a výber potvrďte 

stlačením tlačidla OK.

Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, 
aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na dva druhy: lepenku 
(škatuľa) a polyetylén (vrecká, ochranné fólie z ľahčeného plastu).

Recyklácia
Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a batérie nemožno 
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov a batérií 
vo svojej krajine.

Podpora
Všetku podporu produktov, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na 
adrese www�philips�com/support� 
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