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Helpline (www.p4c.philips.com)
België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303

Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406

Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814

Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203

Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767

Portugal
Phone: 2416 3033

España (Spain)
Phone: 902 11 33 84

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544

France
Phone: 08 25 88 97 89

(Greece)
Phone: 00800 3122 1280
Ireland
Phone: 01 764 0292
Italia (Italy)
Phone: 199118899

Norge (Norway)
Phone: 2274 8250

Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250
Sverige
Phone: 08 598 522 50
UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070
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Elektronisk barnvakt
SBC SC484
En av Philips kärnverksamheter är att ta fram användbara, tillförlitliga
produkter som nyblivna föräldrar verkligen behöver, produkter vars
tillförlitlighet och funktionskvalitet inger förtroende. Du kan lita på att denna
elektroniska barnvakt från Philips hjälper dig dygnet runt, genom att se till att
du alltid kan höra barnet tydligt, var du än befinner dig i huset.Tack vare
DECT-teknologin för trådlös telefoni, som är 100% digital, kan du lyssna på
din baby utan distraherande ljud.
Philips Baby Care,Taking care together

Viktig information
Läs igenom denna bruksanvisning omsorgsfullt innan du använder den
elektroniska barnvakten, och spara den för framtida behov. Den elektroniska
barnvakten är ett hjälpmedel. Den kan inte ersätta korrekt och
ansvarskännande vuxenövervakning, och skall inte användas som sådan.
• Se till att babyenheten och adapterkabeln alltid befinner sig utom räckhåll
för barnet, på minst en meters avstånd.
• Placera aldrig babyenheten inne i barnets säng eller i lekhagen.
• Täck aldrig över den elektroniska barnvakten (med handduk, filt eller
liknande).
• Rengör den elektroniska barnvakten med en fuktad trasa.
• Använd aldrig den elektroniska barnvakten i närheten av vatten.
• Avfallshantera begagnade batterier i enlighet med gällande förordningar.

Säkerhetsföreskrifter
• Kontrollera att den spänning som anges på typskylten motsvarar
nätspänningen, innan du ansluter enheten till elnätet.
• Placera inte i fuktiga utrymmen eller i närheten av vatten.
• Utsätt inte produkten för stark hetta eller ljus (t.ex. direkt solljus).
• Öppna inte babyenheten, föräldraenheten eller laddaren.
Då kan du få en elektrisk stöt.
• Undvik kontakt med metallföremål (t.ex. gem, nycklar) mellan
batterikontakterna och kontakterna i laddaren.
• Det finns risk för explosion om fel batterityp används.
Använd bara uppladdningsbara batterier i föräldraenheten.
• NiMH-batterier måste kasseras i enlighet med gällande sopföreskrifter.
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Miljöinformation
Inget onödigt förpackningsmaterial har använts.Vi har försökt göra det
enkelt att dela upp förpackningen i två materialtyper, nämligen kartong
(lådan) och polyeten för källsortering.
Följ lokala bestämmelser om omhändertagande av
förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Innehåll
Hjälptelefon 2
Allmänt 100
Viktig information 100-101
Översikt över funktionerna 101-102
Förbereda den elektroniska barnvakten 103-105
Övervaka barnet 105-107
Funktioner 107-108
Felsökning 109
Tekniska data 110
Återställning till fabriksinställningar 110-111

Översikt över funktionerna
A)Babyenhet
Förklaring till
illustrationen på
omslagets insida.

1 Sökningsknapp
söker föräldraenheten om du försöker hitta den.
2 Knapp för nattlampa ( )
kopplar på nattlampan.
3 DECT SYSTEM LINK-lampa
lyser orange:
enheten är påkopplad
blinkar rött:
ingen anslutning i över 30 sekunder,
systemkontrollarmet på föräldraenheten
ljuder när enheterna inte har kontakt
blinkar långsamt grönt:
söker kontakt
blinkar grön snabbt:
sänder ljud när knappen TALK-knappen
trycks ner
lyser grön:
kommunikation OK
4 Nattlampor
5 PÅ/AV-knapp (A)
kopplar på och av babyenheten.
6 Mikrofon (MIC)
7 Nätadapter
8 Batterilock
9 Högtalare
10 Batteriindikatorlampa (
)
lyser rött när batterierna är svaga
11 Upp/ned-knappar ( + – ) för VOLYM
ställer in volymen på babyenheten.
12 Anslutning för DC-matning

ɨ
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B) Föräldraenhet
+ –
13 Upp/ned-knappar ( + ) för volym
ställer in volymen på föräldraenheten.
14 Känslighetsknappar
ställer in känsligheten på babyenhetens högtalare.
15 DECT SYSTEM LINK-lampa
lyser orange:
enheten är påkopplad
blinkar rött:
ingen anslutning i över 30 sekunder,
systemkontrollarmet på föräldraenheten
ljuder när enheterna inte har kontakt
blinkar långsamt grönt:
söker kontakt
blinkar grön snabbt:
sänder ljud när knappen TALK-knappen
trycks ner
lyser grön:
kommunikation OK
16 Högtalare
17 Laddare
18 Laddningsindikatorlampa
19 Nätadapter
20 Batterilock
21 Batteriindikatorlampa (
)
lyser rött när batteriet är svagt.
22 Bältesclips
23 PÅ/AV-knapp (A)
kopplar på och av föräldraenheten.
24 Sändningsknapp
för att tala med ditt barn över babyenheten.
25 Indikatorlampor för ljudnivå
– anger att ljud har upptäckts av babyenheten.
– anger känslighetsnivån för babyenhetens högtalare.
– anger volymnivån i både babyenhetens och föräldraenhetens
högtalare.
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Förbereda den elektroniska barnvakten
Babyenhet
Babyenheten kan nätanslutas eller drivas med batteri.
Nätdrift
• Anslut nätadaptern (7) till ett nätuttag och sladden till DC-ingången (12)
på babyenheten.
> Nu är babyenheten klar för nätdrift.
Batteridrift
1 Öppna batterilocket (8).
Vrid knappen till batterilåset till vänster (använd ett mynt) och skjut locket
neråt.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
++

+

2 Lägg i fyra 1,5 V-batterier av AA-storlek. Se till att de kommer rätt enligt
markeringarna för + och - i batterifacket.
(Batterier ingår ej.Vi rekommenderar uppladdningsbara alkaliska batterier
från Philips).
> När laddningsbara batterier används i babyenheten, blir de inte laddade.
3 Sätt tillbaka batterilocket.
• Skjut locket uppåt tills det knäpps på plats.
• Vrid knappen till batterilåset till höger (använd ett mynt).
> Nu är babyenheten klar för batteridrift.
Babyenheten fungerar i minst 25 timmar med nya batterier.
> Om batteriindikatorlampan (10) blinkar röd är batterierna svaga.
Sätt i nya batterier. Det ska finnas 15 minuters användningstid kvar i
babyenheten. Därefter måste du sätta i nya batterier.
Obs:
– Släck babynattlampan när babyenheten är batteridriven, för att spara
batterierna.
– Ta ut urladdade batterier ur babyenheten.
Batteristöd
När batterierna sätts i aktiveras batteristödsfunktionen. Om det blir
strömavbrott medan enheten är batteridriven, går enheten automatiskt
över till batteridrift. När nätströmmen kommer tillbaka, slår enheten om
till nätdrift igen.
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Föräldraenhet
1 Ta bort locket till batterifacket (20) genom att lyfta det utåt från
undersidan.

2 Lägg i de fyra medföljande uppladdningsbara batterierna av AA-storlek.
Se till att de kommer rätt enligt markeringarna för + och - i batterifacket.

+

++
++

+

+
++

++
+

3 Sätt tillbaka batterilocket.
Skjut först in övre delen av locket i uttagen i batterifacket.Tryck sedan ner
den övre delen neråt tills locket knäpps fast.
4 Anslut nätadaptern (19) till ett nätuttag.
5 Placera föräldraenheten i laddaren (17).
> Den röda laddningsindikatorlampan (18) tänds.
> Föräldraenheten kan nu användas, men den bör lämnas kvar i laddaren
tills batterierna är fulladdade (minst 16 timmar).
När batterierna är fulladdade kan föräldraenheten tas ut ur laddaren och
användas trådlöst i upp till 16 timmar.
> När batterilampan (21) lyser rött är batterierna svaga.
Lägg föräldraenheten i laddaren för att ladda upp batterierna.
> När de uppladdningsbara batterierna börjar bli mindre effektiva ska de
bytas mot två nya laddningsbara batterier.
Obs: Använd bara uppladdningsbara batterier i föräldraenheten!
Använd aldrig föräldraenheten med andra typer av batterier!

Avfallshantering av batterier
• Avfallshantera begagnade batterier i enlighet med gällande förordningar.
• Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
• Ta ur batterierna ur babyenheten om babyövervakaren inte skall
användas under längre tid.
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Bältesklämma
Sätta i föräldraenheten
1 Skjut in den bredare sidan av klämman i de små fyrkantiga uttagen på
baksidan av föräldraenheten. Se till att stiften på undersidan kommer
ovanför det runda uttaget.
2 Tryck klämman neråt tills locket knäpps fast.
Ta ut föräldraenheten
1 Stick en spårskruvmejsel under bältesfästet så som bilden visar.

(1)

2 Tryck försiktigt skruvmejselns spets mot det synliga stiftet (1) i den runda
försänkningen.
3 Tryck på stiftet tills fästet lossnar.
Obs:Tryck inte för hårt på stiftet.
Det kan skada fästet och du kan skada dig på skruvmejseln.

Övervaka barnet
Slå på enheterna
1 Placera babyenheten minst en meter från barnet.
Placera aldrig babyenheten inne i barnets säng eller i lekhagen.
2 Håll ner A-knappen (5) på babyenheten för att koppla på den.

3 Håll ner A-knappen (23) på föräldraenheten för att koppla på den.
> Alla lampor tänds i 2 sekunder och slocknar sedan.
> DECT SYSTEM LINK-lamporna (3 och 15) på båda enheterna lyser
orange och börjar sedan blinka (grönt). Enheten är nu klar att anslutas.
> DECT SYSTEM LINK-lamporna (3 och 15) på båda enheterna lyser
med fast sken (grönt) när enheterna har fått kontakt.
Du kan nu lyssna på ditt barn.
• För att stänga av enheterna igen håller du ner knapparna A (5 och 23).
> Enheterna piper när de stängs av.
Obs: Föräldraenheten piper om den (av misstag) stängs av under användningen.
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–
Justera+ högtalarvolymen
• Använd
+ -knapparna (13) på föräldraenheten för att öka/minska
högtalarvolymen på föräldraenheten.
• Använd + – -knapparna (11) på babyenheten för att öka/minska
högtalarvolymen på babyenheten.
> Ljudnivålamporna (25) på föräldraenheten ger 2 sekunders visuell
feedback från den inställda volymen på båda enheterna:
0 lampor = föräldraenheten är avstängd;
1 lampa = babyenheten avlyssnas tyst;
5 lampor = maxinställning.
Anmärkningar:
– Volymen på föräldraenheten kan stängas av (0 lampor).
Volymen på babyenheten kan inte stängas av.
– Ett gällt ljud kan genereras om enheterna står för nära varandra.
För att undvika detta bör föräldraenheten stängas av innan enheterna ställs
nära varandra.
– Du kan ändra babyenhetens ljudvolym bara om kontakt etablerats mellan
baby- och föräldraenheten.

Justera mikrofonkänsligheten
1 Tryck på SENSITIVITY (14) på föräldraenheten.
> Ljudnivålamporna (25) ger 2 sekunders visuell feedback från den
inställda känslighetsnivån.
+ –
+ -knapparna (13) på föräldraenheten för att öka/minska
2 Använd
känsligheten hos mikrofonen på babyenheten.
> Ljudnivålamporna (25) på föräldraenheten visar ljudinställningen under
cirka 2 sekunder.
1 lampa = miniminivå / låg känslighet
Alla 8 lamporna (5 gröna och 3 röda) = maxnivå (kontinuerlig
sändning)/ hög känslighet
Anmärkningar:
– Om känsligheten satts till maximum (kontinuerlig sändning), övervakar
babyenheten kontinuerligt och alla ljud, oavsett nivå, hörs i föräldraenheten.
Batteridrifttiden kan minska till cirka 12 timmar vid kontinuerlig sändning.
– Du kan bara ändra känsligheten hos babyenhetens mikrofon när du har
upprättat kontakt mellan babyenheten och föräldraenheten.
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Tala till barnet
1 Håll ner TALK-knappen (24) på föräldraenheten tills DECT SYSTEM
LINK-lamporna (3 och 15) på båda enheterna blinkar (grönt).
Tala sedan tydligt in i högtalargallret.
> Inga ljud från babyenheten hörs i föräldraenhetens högtalare när
knappen TALK är nedtryckt.
2 Släpp upp TALK-knappen när du är klar eller när du vill lyssna på ditt barn
igen.

Funktioner
Tyst övervakning
+ –
• Ställ in volymen på föräldraenheten på lägsta nivå med
+ -knapparna (13).
> Ljudnivålamporna (25) indikerar ljuden från barnet visuellt.
Ju mer ljud barnet avger, desto fler lampor lyser.
> Om inget ljud hört lyser inga lampor.
> Om volymen på föräldraenheten är avstängs piper föräldraenheten så
snart som den andra ljudnivålampan (25) lyser rött.
Kontrollera att kommunikation etablerats mellan
enheterna
• Kontrollera att DECT SYSTEM LINK-lampan (15) på föräldraenheten
lyser (grönt) med fast sken för att se att anslutningen mellan de båda
enheterna är god.
> När länken går förlorad tar det ca 8 sekunders tills lampan för
systemlänken börjar blinka. Efter ytterligare 30 sekunder blinkar lampan
rött, och föräldraenheten avger ett larm.
När länken återställs tar det ca 30 sekunder tills länken bekräftas.
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Koppla på och av nattlamporna

ɨ (2) på babyenheten för att koppa på nattlamporna.
• Tryck på ɨ igen för att stänga av nattlamporna.
• Tryck på

> Nattlamporna blir svagare och släcks gradvis.

Obs: Om du använder babyenheten på batterier är det väst att stänga av
nattlamporna för att spara på batterierna.

Söka föräldraenheten
Om du inte kan hitta föräldraenheten och volymen är avstängd kan du
använda sökningsknappen på babyenheten för att hitta föräldraenheten.
• Tryck på sökningsknappen (1) på babyenheten.
> Volymen på föräldraenheten ställs då automatiskt på medelhög
volymnivå, och ett sökningspip hörs.
• För att stoppa sökningspipet trycker du på sökningsknappen igen eller på
valfri knapp på föräldraenheten.

Räckvidd
• SBC SC484 Baby vakt har en räckvidd på upp till 300 meter under bra
förhållanden.Väggar, tak och andra större föremål kan minska räckvidden.
Beroende på omgivningen kan räckvidden minska till ca 50 meter (max).
När föräldraenheten är nära gränsen för räckvidden kan det hända att
den avger ett skrapande eller intermittent ljud. Baby vakten kontrollerar
funktionalitet (lampa 4, 15 och ljudsignal I föräldrarnas enhet) mellan
föräldrarnas enhet och babys enhet så att kontakt mellan dessa två finns.
Om kontakten vid något tillfälle bryts kommer föräldrarnas enhet att
pipa.
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Felsökning
Om du får problem tittar du först i listan nedan. Om du inte kan lösa problemet
genom att följa dessa anvisningar, ringer du upp vår hjälptelefon (se nästa stycke) eller
kontaktar återförsäljaren. Du skall under inga omständigheter försöka reparera
enheterna själv, eftersom det gör att garantin upphör att gälla.

Problem

Möjlig orsak

Lösning

DECT SYSTEM
LINK-lampan lyser
inte

Föräldraenhet: Enheten är inte påslagen.
Babyenhet: Enheten är inte påslagen.
Svaga batterier.
Nätadaptern är inte ansluten eller
batterierna är urladdade.
Det finns inga uppladdningsbara
batterier i föräldraenheten.

Tryck på A (23).
Tryck på A (5)
Byt ut eller ladda batterierna.
Anslut nätadaptern eller byt batterier.

Enheterna befinner sig för nära
varandra.

Flytta föräldraenheten längre från
babyenheten. Sänk volymen på
föräldraenheten.
Vrid ned volymen på föräldraenheten.

Högfrekvent ljud

För hög volym.
Föräldraenhetens
batteri laddas inte

Batterierna är slut.

Lägg i uppladdningsbara batterier.

Batterierna ligger åt fel håll.
Dålig kontakt mellan enheten
och laddaren.

Lägg i uppladdningsbara batterier. Använd
bara uppladdningsbara NiMH-batterier.
Lägg i batterierna åt rätt håll.
Gör ren laddarkontakterna med en mjuk
torr duk.

Inget ljud/ Det hörs
inte när barnet
skriker

För låg volym på föräldraenheten.
För låg känslighet på föräldraenheten.
Enheterna är utom räckvidden.

Öka volymen på föräldraenheten.
Justera känsligheten på föräldraenheten.
Flytta föräldraenheten närmare babyenheten.

Föräldraenheten
reagerar på andra
ljud i omgivningen

Anda ljud i omgivningen än ljud från
barnet utlöser sändningen.

Flytta babyenheten närmare barnet och
försök sänka föräldraenhetens känslighet.

Batterilampan lyser
(babyenheten) eller
blinkar
(föräldraenheten)

Batterierna är svaga eller urladdade.
Föräldraenhet:
Babyenhet:

Ladda upp batterierna eller byt dem.
Byt ut eller ta ur batterierna.

DECT SYSTEM
LINK-lampan lyser
(blinkar rött)/
systemkontrollarm
ljuder på
föräldraenheten

Enheterna är för långt ifrån varandra.
Svaga batterier.
Enheterna kan inte etablera
kommunikation, ens när de står nära
varandra.
Ingen ström till ena eller båda enheterna.

Minska avståndet mellan enheterna.
Byt ut eller ladda batterierna.
Prova att använda fabriksinställningsläge.
För detta, se kapitel ‘Fabriksinställningsläge’.
Kontrollera A-knappen (23)
på föräldraenheten och A-knappen (5)
på babyenheten.
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Tekniska data
Strömförsörjning: – 2 st. AA uppladdningsbara batterier (1,5 V, NiMH)
för föräldraenheten (medföljer)
– Batterier (tillval) 4x 1.5V; AA för babyenhet (ingår ej)
– Nätadapter 230 V AC, 50 Hz. Använd bara den
medföljande nätadapter för 9 V likström/ 300 mA.
Räckvidd:

Upp till 300 m under idealiska förhållanden.
Räckvidden kan påverkas av dörrar, väggar etc.
Inomhus kan räckvidden vara så liten som 50 meter
(max)

Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C
Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Återställning till fabriksinställningar
Fabriksinställningsläge
I det här läget kan båda enheterna återställas till fabriksinställningarna.
Fabriksinställningsläge kan användas om du får problem, som du inte kan
lösa med hjälp av avsnittet om felsökning. Återställning måste göras separat
på de båda enheterna.
1 Håll ner knappen A (5 och 23) för att koppla på enheten.
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2 När lamporna på enheten tänds håller +
du –omedelbart ner
volymsänkningsknappen+( – - 11 och
-13).
> Enheten har nu återställts till fabriksinställningarna.

Obs: När enheterna återställs till fabriksinställning kommer PARENT VOL, BABY
VOL och BABY SENSITIVITY att automatsikt återgå till fabriksinställningar.
Personliga inställningar måste göras om.
Fabriksinställningarna är:
– Volymen på föräldraenheten: nivå 1 (1 lampa)
– Volymen på babyenheten: nivå 3 (3 lampor)
– Känsligheten hos babyenheten: nivå 5 (5 lampor)

Om du behöver hjälp?
Om du har några frågor rörande SBC SC484, är du välkommen att ringa vår
hjälptelefon. Numret hittar du på sidan 2.
Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan du ringer.
Du kan själv lösa de flesta problem.
Modellnumret för den elektroniska barnvakten är SBC SC484.
Inköpsdatum: _____
dag

/_____
/månad

/______
/år
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

1
Type:

Certificat de garantie
Certificado de garantia
(
Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

   % 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

SBC SC484

Serial nr: _____________________________________________________________
Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito Data da adquirição - G# #   - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

##, %$      #.  #$
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili

Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
E%  6 #    # # 
6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 måneders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de oppladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu
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