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Din babyfon
SBC SC486
Philips går helt op i at fremstille effektive og driftssikre produkter, som nye
forældre virkelig har brug for. Produkter, hvis driftssikkerhed og
betjeningskvalitet giver tryghed. Du kan have tillid til, at denne Philips
babyfon hjælper dig hele døgnet ved at sikre, at du altid klart og tydeligt kan
høre dit barn, ligegyldigt hvor du er i huset. Den 100% digitale DECT
'trådløse telefonteknologi’ garanterer, at du kun hører din egen baby uden
nogen forstyrrende lyde.
Philips Baby Care,Taking care together

Vigtig information
Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, før babyfonen tages i brug, og
gemmes til senere brug. Denne babyfon er ment som et hjælpemiddel.
Den kan ikke erstatte forældrenes ansvar og opsyn med barnet, og bør ikke
bruges som sådan.
• Sørg for, at barnet ikke kan nå Baby-unitten og adapterledningen.
Afstanden skal være mindst 1 meter.
• Baby-unitten må ikke lægges i barnets seng eller kravlegård!
• Babyfonen må ikke tildækkes (med et håndklæde, tæppe eller lignende).
• Rengør babyfonen med en fugtig klud.
• Brug ikke babyfonen i nærhed af vand.
• Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljøvenlig måde.

Sikkerhedsforanstaltninger
• Kontroller, at den spænding, der er angivet på adapternes typeplade svarer
til den lokale netspænding, før babyfonen tilsluttes strømmen.
• Brug ikke sættet i fugtige rum eller i nærheden af vand.
• Udsæt ikke sættet for ekstrem varme eller lys (f.eks. direkte sol).
• For at undgå at få et elektrisk stød må du ikke åbne kabinetterne på
Baby-unitten, Forældre-unitten og opladeren.
• Undgå metalkontakt (f.eks. metalclips, nøgler) mellem batteriets kontakter
og kontakterne i opladerstationen.
• Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et af den
forkerte type. Anvend kun genopladelige batterier i Forældre-unitten.
• NiMH-batterier skal bortskaffes i henhold til gældende
affaldsbortskaffelsesregler.
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Miljøinformation
Vi har ikke anvendt nogen overflødige materialer i emballagen.Vi har forsøgt
at gøre det let at adskille emballagen i to hovedbestanddele: almindeligt pap
(kassen) og polyethylen.
Du bedes overholde de lokale forskrifter med hensyn til
bortskaffelse af indpakningsmateriale, opbrugte batterier og
kasseret udstyr.

Indholdsfortegnelse
Help line 2
Generelt 130
Vigtig information 130-131
Funktionsoversigt 131-132
Klargøring af babyfonen til brug 133-135
Overvågning af din baby 135-136
Forklaring af funktioner 136-140
Problemløsning 141
Tekniske specifikationer 142
Initialiseringsmodus for standardindstillinger 142-143

Funktionsoversigt
A)Baby-Unit
Produktillustration på
den indvendige klap

1 Søge-knap søger efter Forældre-unitten, hvis du ikke kan finde den.
2 Knap til natlys ( ) tænder for natlyset.
3 Kontrollys til DECT SYSTEM LINK
lyser orange:
unitten er tændt
blinker rødt:
ingen forbindelse i mere end 30 sekunder,
systemets kontrolalarm på Forældre-unitten
bipper
blinker langsomt grønt: søger forbindelse
blinker hurtigt grønt:
overfører lyd, når er trykkes på TALK knappen
lyser grønt:
forbindelsen er i orden
4 Display informerer dig om baby-unittens aktuelle status.
Se også ‘C) Display’
5 Natlys
knap vælger godnatsange.
6
7 TÆND/SLUK-knap (A) tænder og slukker for Baby-unitten.
8 Mikrofon (MIC)
9 Jævnstrøms stikdåse til strømforsyning
10 9 / 2 knap starter/stopper afspilning af godnatsangen.
11 ; knap afbryder afspilning af godnatsangen.
12 Højttaler
13 LYDSTYRKE op/ned knapper ( + – )
justerer lydstyrken på Baby-unitten.
14 Vekselstrømsadapter
15 Dæksel til batterirum
16 Værelse temperatur sensor

ɨ

l
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B) Forældre-unit
17 TALK (tale) trykknap
bruges, når du vil tale til din baby +via–Baby-unitten.
18 Lydstyrke op/ned knapper ( + )
justerer lydstyrken på Forældre-unitten.
19 Display informerer dig om forældre-unittens aktuelle status.
Se også ‘C) Display’
20 MENU knap
fremkalder og fjerner menuen for forældre-unittens menu.
21 Kontrollys til DECT SYSTEM LINK
lyser orange:
unitten er tændt
blinker rødt:
ingen forbindelse i mere end 30 sekunder,
systemets kontrolalarm på Forældre-unitten
bipper
blinker langsomt grønt: søger efter en eller flere tabte forbindelser
blinker hurtigt grønt:
overfører lyd, når er trykkes på TALK knappen
lyser grønt:
forbindelsen er i orden
22 Oplader
23 Opladelys
24 Højttaler
25 OK knap
– bekræfter menu-aktionen.
– afbryder/stopper afspilning af godnatsang.
26 TÆND/SLUK-knap (A)
tænder og slukker for Forældre-unitten.
27 Lydstyrke lys
– angiver, at Baby-unitten kan høre lyden.
– angiver mikrofonens følsomhedsniveau på Baby-unitten.
– angiver lydstyrken af både Baby-unitten og Forældre-unittens højttaler.
28 Vekselstrømsadapter
29 Dæksel til batterirum
30 Remclip

C) Display

26°
Lullaby 5
Not linked
Range
High
Low
(blinking)

Batteri-status
Natlys tændt
Afspilning af godnatsang
Aktuelle værelsetemperatur
Aktuel valgte godnatsang
Ingen forbindelse i mere end 30 sekunder
Indstilling af mikrofon følsomhed for baby-unit
Indstil min. og max. værelse temperatur
Værelsetemperatur overstiger indstillede maximum
Værelsetemperatur underskrider indstillede minimum
Værelsetemperatur< 7°C / > 33°C

Udelukkende i menumodus forældre-unit
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Klargøring af babyfonen til brug
Baby-unit
For nemheds skyld kan Baby-unitten forsynes med strøm fra lysnettet eller
køre på batterier.
Brug af babyfonen med strømforsyning fra lysnettet
• Stik vekselstrømsadapteren (14) i en stikkontakt og slut ledningen til
jævnstrøms stikdåsen til strømforsyning (9) på Baby-unitten.
> Baby-unitten er nu klar til brug med strømforsyning fra lysnettet.
Brug af babyfonen med batterier
1 Fjern dækslet over batterirummet (15).
Drej batteriets låseknap til venstre (med en mønt) og skub dækslet nedad.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
++

+

2 Sæt fire 1,5V AA batterier i, og vær opmærksom på + og - mærkerne i
batterirummet. (Batterier følger ikke med.Vi anbefaler
Philips Alkaline batterier, der ikke kan lades op).
> Anvendes der genopladelige batterier i Baby-unitten, bliver disse ikke
opladet.
3 Sæt dækslet på igen.
• Skub dækslet opad, indtil det klikker på plads.
• Drej batteriets låseknap til højre (med en mønt).
> Baby-unitten er nu klar til brug med strøm fra batterier.
Baby-unitten kan bruges i op til 25 timer med nye batterier.
> Når batteristatus-indikatoren i display (4) er tom (ingen bjælker), og der
angives ‘Low Battery’ (svag batteri), er batteriet svagt. Baby-unitten bør nu
stadig fungere i 15 minutter. Derefter skal der sættes nye batterier i.
Godt råd:
– Sluk natlyset på Baby-unitten for at spare batteristrøm, når Baby-unitten
kører på batterier.
– Tag flade batterier ud af Baby-unitten.
Sikkerheds strømforsyning
Efter at batterierne er indsat, aktiveres der sikkerheds strømforsyningen
ved hjælp af batterier. I tilfælde af et strømsvigt, når unitten forsynes med
strøm fra lysnettet, skifter unitten automatisk til strømforsyning fra
batterierne. Så snart der er strøm igen, skifter unitten tilbage til
strømforsyning fra lysnettet.
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Forældre-unit
1 Låget (29) fra batterifaget fjernes ved at løfte det opad fra bunden
.

2 Sæt de to medfølgende, genopladelige AA batterier i, og vær opmærksom
på + og - mærkerne i batterirummet.

+

++
++

+

+
++

++
+

3 Monter dækslet over batterirummet.
Skub først øverste del af dækslet ind i fordybningerne i batterirummet.Tryk
derefter den nederste del nedad, indtil den klikker på plads.

4 Slut vekselstrømsadapteren (28) til en stikkontakt.
5 Sæt Forældre-unitten i opladeren (22).
> Det røde opladelys (23) begynder at lyse.
> Forældre-unitten kan nu anvendes, men den skal blive siddende
i opladningsstationen, indtil batterierne er helt opladede (mindst
16 timer). Når batterierne er helt opladede, kan Forældre-unitten tages
ud af opladningsstationen og anvendes trådløst i op til 16 timer.
> Når batteristatus-indikatoren i display (19) er tom (ingen bjælker),
displayet viser ‘Low Battery’ (svagt batteri) og 'svag-batteri-alarmen' lyder
hver 60. sekund er batteristyrken svag. Sæt Forældre-unitten ind
i opladningsstationen for at genoplade batterierne.
> Hvis de genopladelige batterier ikke længere er effektive, skal de
udskiftes med to nye genopladelige batterier.
Henvisninger:
– Anvend kun genopladelige batterier i Forældre-unitten!
Brug aldrig Forældre-unitten med andre typer batterier!
– Svag-batteri-alarmen' kan slukkes ved tryk på en vilkårlig knap på forældreunit.
– Forældre-unitten må aldrig tilsluttes opladningsstationen uden de rigtige
batterier!

Bortskaffelse af batterier
• Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljøvenlig måde.
• Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier.
• Tag batterierne ud af Baby-unitten, hvis babyfonen ikke skal bruges i en
længere periode.
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Remclip
Tilkobling til Forældre-unitten
1 Skub den brede side af clip’en ind i den lille rektangulære fordybning
bagpå Forældre-unitten.
Sørg for, at benene på undersiden er over den runde fordybning.
2 Tryk clip’en nedad, indtil den klikker på plads.
Frakobling fra Forældre-unitten
1 Plasser en flat skrutrekker under belteklemmen slik det vises.

(1)

2 Press forsiktig spissen på skrutrekkeren mot den synlige tappen (1) i den
runde fordypningen.
3 Press tappen til belteklemmen løsner.
Merk: Ikke bruk stor kraft når du presser mot tappen!
Det kan skade klemmen, og du kan skade deg selv med skrutrekkeren.

Overvågning af din baby
Sådan tænder du for de to unitter
1 Baby-unitten skal anbringes mindst 1 m fra barnet.
Baby-unitten må ikke lægges i barnets seng eller kravlegård.
2 Tryk og hold på A knappen (7) på Baby-unitten for at tænde for
Baby-unitten.

3 Tryk og hold på A knappen (26) på Forældre-unitten for at tænde for
Forældre-unitten.
> Begge displayer lyser op og angiver aktuelle værelsetemperatur.
> Alle lys tændes i 2 sekunder og slukkes så igen.
> Kontrollysene til DECT system LINK (3 og 21) på begge unitter lyser
orange og begynder så at blinke (grønt). Unitterne søger nu efter en
forbindelse.
> Kontrollysene til DECT system LINK (3 og 21) på begge unitter lyser
konstant (grønt), når de har kontakt med hinanden.
Du kan nu overvåge din baby.
• Du slukker for unitterne igen ved at trykke og holde på A knapperne
(7 og 26).
> Unitterne bipper, når der slukkes for dem.
Bemærk: Forældre-unitten bipper, hvis der (ved et uheld) slukkes for den under
overvågning.
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Justering
+ – af lydstyrken
• Tryk på
+ knapperne (18) på Forældre-unitten til at øge/formindske
lydstyrken af Forældre-unittens højttaler.
• Tryk på + – knapperne (13) på Baby-unitten til at øge/formindske
lydstyrken af Baby-unittens højttaler.
> Displayene giver optisk information om lydstyrke-indstillingen på en unit:
Volume Off = Forældre-unit volumen slukket/lydløs baby-overvågning;
Volume 9 = minimum;
Volume 9 9 9 9 9 = maksimum.
Bemærk:
– Der kan slukkes helt for Forældre-unittens lydstyrke (‘Volume Off ’).
Der kan ikke slukkes for Baby-unittens lydstyrke.
– Der kan opstå en skingrende lyd, hvis de to unitter er opstillet for tæt på
hinanden. For at undgå dette, bør der slukkes for lydstyrken på
Forældre-unitten, før de to unitter opstilles tæt på hinanden
– Baby-unittens lydstyrke kan kun ændres, hvis der er kontakt mellem
Baby-unitten og Forældre-unitten.
– Mikrofonens følsomhed på baby-unit kan indstilles via menuen i forældreunit. Se 'Betjening af menu i forældre-unit' og 'Menu-optioner'.

Tale tilbage til barnet
1 På Forældre-unitten tryk og hold på TALK (tale) knappen (17), indtil
kontrollysene til DECT system LINK (3 og 21) på begge unitter blinker
(grønt).Tal nu tydeligt ind i højttalergitteret.
> Når der trykkes på TALK (tale) knappen på Forældre-unitten, kan lyde
fra Baby-unitten ikke høres i Forældre-unitten.
2 Slip TALK (tale) knappen, når du er færdig eller når du ønsker at høre
babyen igen.

Forklaring af funktioner
+ –
Lydløs overvågning
af barnet
+ (18) til at slukke for lydstyrken på forældre-unitten
• Brug knapperne
(‘Volume Off ’).
> Forældre-unittens lys for lydniveau (27) gør det muligt, at du visuelt kan
registrere barnets lyde. Når barnet laver mere lyd, lyser der flere af
lysene.
> Når der ikke høres nogen lyd, er alle lys slukket.
> Hvis der er slukkes for Forældre-unittens lydstyrke, bipper Forældreunitten, så snart det andet lydstyrkelys (25) lyser rødt. Dertil skal ‘Sound
Alert’ (lyd-alarm) være aktiveret i menuen på forældre-unit. Se 'Betjening
af menu i forældre-unit' og 'Menu-optioner'.
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Kontrollere at der kontakt mellem enhederne
• Kontrollér, at kontrollyset til DECT system LINK (21) på Forældreunitten lyser konstant (grønt) for at angive, at der er kontakt mellem de
to unitter.
> Hvis forbindelsen går tabt, tager det ca. 8 sekunder, før
systemforbindelsens kontrollys begynder at blinke. Efter endnu 30
sekunder blinker kontrollyset rødt og alarmlyden høres på Forældreunitten. Når forbindelsen retableres, tager det højest 30 sekunder at
bekræfte forbindelsen igen.

Sådan tændes og slukkes der for natlysene

ɨ knappen (2) på Baby-unitten for at tænde for natlysene.
• Tryk på ɨ knappen igen for at slukke for natlysene.
• Tryk på

> Natlysene dæmpes og slukkes gradvist.

Bemærk:
– Slut for natlysene, når Baby-unitten virker på batterier for at spare strøm.
– Natlysene kan også tændes og slukkes via menuen i forældre-unitten.
Se dertil 'Betjening af menu i forældre-unit' og 'Menu-optioner'.

Søgning efter Forældre-unitten
Hvis Forældre-unitten er blevet væk og der er slukket for lydstyrken, kan du
bruge søge-knappen på Baby-unitten til at finde Forældre-unitten.
• Tryk på søge-knappen (1) på Baby-unitten.
> Forældre-unitten genindstilles automatisk på mellemhøj lydstyrke og
søge-alarmen lyder.
• Du afbryder søge-alarmen ved at trykke på søge-knappen igen eller en
knap på Forældre-unitten.
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Afspilning af godnatsange

1 Tryk gentagne gange på l knappen (6) på baby-unit for at vælge én af de
5 tilrådighed stående godnatsange.
2 Tryk på 9 / 2 knappen (10) til afspilning af valgte godnatsang.
> l og navnet på godnatsangen kommer frem på både forældre- og babyunittens display. Godnatsangen afspilles gentagne gange i 5 minutter.
> Når du vælger ‘Play All’ (alle afspilles), bliver alle godnatsange afspillet
efter hinanden gentagne gange i 5 minutter.
Enhver godnatsang varer ca. 30 sekunder.
3 Tryk igen på 9 / 2 knappen (10) for at stoppe afspilningen.
Henvisninger:
– Godnatsange kan også vælges og afspilles via menuen i forældre-unit.
Se dertil 'Betjening af menu i forældre-unit' og 'Menu-optioner'.
– Du kan også stoppe afspilningen ved tryk på OK knappen (25) på forældreunit.
Afbrydelse af afspilning
1 Tryk på ; knappen (11) på baby-unit for at afbryde afspilningen.
> ‘Paused’ (pause) lyser op på begge displayer og l begynder at blinke.
2 Tryk igen på ; knappen (11) for at starte afspilningen.
Henvisninger:
– Du kan også afbryde og genstarte afspilningen gennem tryk på
OK knappen (25) på forældre-unit.
– Hvis afspilningen ikke genstartes inden for 60 sekunder, slukker
'godnatsang'-funktionen automatisk

Betjening af menuen i forældre-unit
De fleste SC486 funktioner kan enten betjenes gennem brug unitknapperne
eller via menuen i forældre-unitten.Visse funktioner kan dog kun betjenes
via forældre-unit-menuen. I dette kapitel vil vi beskrive SC486-betjeningen
via menuen. I næste kapitel giver vi et overblik og forklarer menuoptionerne.
1 Tryk på MENU knappen (20) på forældre-unit for at kalde menuen frem.
> Den første menu-option vises i display.

+ –
2 Brug

+

knapperne (18) for at vælge ønskede menu-option.
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3 Tryk på OK knappen (25) til at kvittere valget.
+ –
+ + knapperne (18) til at fortage indstillinger og valg og tryk på
4 Brug
OK knappen (25) til kvittering.
> I nogle tilfælde kommer ‘Saved’ (gemt) frem i display for at angive, at en
indstilling er blevet gemt.
5 Tryk igen på MENU knappen (20) for at forlade menuen.

Menu-optioner
Optionerne ‘Nightlights’(natlys) og ‘Lullaby’ (godnatsang) kan både betjenes
via unitknapperne og via menuen. De andre optioner kan kun betjenes via
menuen. Tryk på OK knappen til at kvittere valget via menuen.
Natlys
Tryk på ‘Light On?’ (lys tændt) eller ‘Light off?’ (lys slukket) for at tænde/slukke
for natlyset.
Godnatsang
Tryk på ‘Play?’ (afspilning?) for at gentage til sidst afspillede godnatsang eller
på ‘Stop Lullaby?’ (stop godnatsang?) for at stoppe afspilningen.
– select a lullaby from the Parent Unit.
+ to
It is also possible
+ buttons should be pressed, ‘Select new’ is stated on the
After Play, the
LCD screen, press OK to select the choice.
Følsomhe
Vælg ønskede følsomhedsniveau for baby-unit-mikrofonen:
‘Sensitivity 9‘ = minimum niveau/lav følsomhed;
‘Sensitivity 9 9 9 9 9‘ = maksimum niveau (fortsat afspilning) /
høj følsomhed.
Hvis maksimumniveauet er indstillet (fortsat afspilning), overvåger babyunitten hele tiden, og alle lyde, uanset niveau, kan høres på forældre-unit.
Batteribrugstiden kan gå ned til ca. 12 timer under fortsat afspilning.
Baby-units mikrofonfølsomhed kan kun skiftes, når forbindelsen er opbygget
mellem baby-unit- og forældre-unit.
Lyd alarm
Tryk på ‘Alert On?’ (alarm tændt?) eller ‘Alert Off’ (alarm slukket).
Hvis lydalarmen er tændt, bipper Forældre-unitten, så snart det andet
lydstyrkelys (27) lyser rødt, mens lydstyrken er slukket.
Temperatur
Indstil den minimums og maksimums værelsetemperatur (‘Range’) som du
synes er passende til din baby. Minimumtemperaturen kan indstilles mellem
10 °C og 19 °C; maksimumtemperaturen kan indstilles mellem 22 °C og
30 °C.Hvis den aktuelle temperatur i værelset overstiger den indstillede
minimale eller maksimale temperatur, vises ‘Low’ (lav) eller ‘High’ (høj) på
displayet og den aktuelle temperatur begynder at blinke.
Når værelsetemperaturen falder under 7 °C eller stiger over 33 °C,
begynder ‘– –’ at blinke i display.
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Temperaturalarm
Temperaturalarm kan høres fra forældre-unit, hvis aktuelle
værelsetemperatur overskrider indstillede minimum- eller
maksimumtemperatur eller hvis temperaturen falder under 7 °C eller stiger
over 33 °C. Alarm-indstilling:
+ –
Vælg ‘Temperature’
(temperatur) i menuen. Når ‘Range’ (skala) vises i display,
tryk på + knappen (18), vælg ‘Alert On’ (alarm aktiveret) eller ‘Off’ (slukket),
og kvittér gennem tryk på OK knappen (25).

Rækkevidde
• SBC SC486 babyalarm har en rækkevidde op til 300 m. under ideelle
forhold.Vægge, lofter og lign. vil nedsætte rækkevidden. Afhængig af de
lokale omstændigheder kan rækkevidden formindskes til ca. 50 m (maks.).
Hvis Forældre-unitten er ved at komme uden for rækkevidde, kan den
afgive en skrattende eller forstyrrende lyd. Systemets kontrolfunktion
(lys 3, 21 og beep-lyden fra forældre-unit) bekræfter generelt forbindelsen
mellem forældre- og baby-unit, hhv. om man befinder sig uden for
rækkevidde.
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Problemløsning
Hvis der opstår en fejl, bør man først kontrollere nedenstående punkter. Hvis
problemet ikke kan afhjælpes ved at følge den foreslåede løsning i tabellen, kontakt da
helplinen eller spørg forhandleren til råds.
Prøv aldrig at reparere sættet selv, da garantien ellers bortfalder.

Problem

Mulig årsag

Løsning

Kontrollyset til
DECT SYSTEM
LINK lyser ikke

Forældre-unit: Der er ikke tændt for
unitten.
Baby-unit: Der er ikke tændt for unitten.
Batterierne er brugt op.
Strømadapter er ikke sat i eller
batterierne er brugt op.
De genopladelige batterier er ikke
sat i Forældre-unitten.

Tryk på A knappen (26).

Høj pibetone

De to unitter er opstillet for tæt
på hinanden.
Lydstyrken er for høj.

Flyt Forældre-unitten længere væk fra
Baby-unitten.
Skru ned for lyden på Forældre-unitten.

Batterier i Forældreunit lades ikke op

Batterierne er brugt op.

Udskift de genopladelige batterier; brug
kun genopladelige NiMH-batterier.
Sæt batterierne i, så de vender rigtigt.
Tør opladerkontakten af med en blød, tør
klud.

Batterierne vender forkert.
Dårlig kontakt mellem unit og oplader.
Ingen lyd/ Det
grædende barn kan
ikke høres

Lydstyrke på Forældre-unit er
indstillet for lavt.
Indstilling af følsomhed på
Forældre-unit er for lav.
De to unitter er uden for rækkevidde.

Forældre-unit
reagerer på andre
omgivende lyde

Andre omgivende lyde end barnet
aktiverer transmissionen.

Batterikontrollyset
lyser (Baby-unit)
eller blinker
(Forældre-unit)

Batterier er (næsten) brugt op.
Forældre-unit :
Baby-unit:

Kontrollyset til
DECT SYSTEM
LINK (blinker rødt)/
Systemets kontrolalarm bipper på
Forældre-unitten

De to unitter er opstillet for langt
fra hinanden.
Batterierne er brugt op.
De to unitter kan ikke få kontakt
med hinanden, selv om de er tæt på
hinanden.
Ingen strøm på begge unitter.

Tryk på A knappen (7).
Udskift/oplad batterierne.
Sæt vekselstrømsadapter i stikkontakt eller
udskift batterier.
Sæt de genopladelige batterier i.

Øg lydstyrken på Forældre-unit.
Juster følsomhedsniveauet på Forældre-unit.
Flyt Forældre-unitten tættere på Baby-unitten.
Flyt Baby-unitten tættere på barnet og
forsøg at formindske følsomheden på
Forældre-unitten.
Genoplad eller udskift batterierne.
Udskift eller tag batterierne ud.
Mindsk afstanden mellem unitterne.
Udskift/oplad batterierne.
Prøv at løse problemet ved hjælp af
initialiseringsmodus for standardindstilinger
Nærmere oplysninger findes i kapitel
‘Nulstilling til standard fabriksindstillinger’.
Kontrollér A knappen (26) på Forældreunitten og A knappen (7) på Baby-unitten.
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Tekniske specifikationer
Strømforsyning:

– 2 x AA genopladelige batterier (1,5 V, NiMH)
til Forældre-unitten (medfølger)
– Valgfri batterier 4x 1.5V; AA til Baby-unit
(medfølger ikke)
– Vekselstrømsadapter 230 V, 50 Hz.
Brug kun den medfølgende 9 Volt DC/
300 mA vekselstrømsadapter.

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Standard:

Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)

Initialiseringsmodus for standardindstillinger
Nulstilling til standard fabriksindstillinger
I denne modus kan begge unitter tilbagestilles til de standard
fabriksindstillinger. Initialiseringsmodus for standardindstillinger kan bruges,
hvis der opstår problemer, der ikke kan løses ved at følge vejledningen i
kapitlet ‘Problemløsning’. Nulstillingen skal foretages særskilt for hver unit.
1 Tryk og hold på A knappen A knappen (7 og 26) for at tænde for
unitten.
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2 Tryk omgående på lydstyrke "ned"-knappen+( – - 13 og
-18) og hold
den nedtrykket, så snart lysene på unitten lyser op.
> Unitten er nu blevet nulstillet til de standard fabriksindstillinger.

Bemærk: Ved udførelse af fabriksinitialiseringstilstanden nulstilles Forældrevolumen, Baby-volumen og Baby-sensitivitet automatisk til standard
fabriksindstillingerne. Personlige præferencer skal indstilles igen.
Standard fabriksindstillingerne er:
– Forældre-units lydstyrke: niveau 1 (Volume 9)
– Baby-units lydstyrke: niveau 3 (Volume 9 9 9)
– Baby-units: niveau 5 (Sensitivity 9 9 9 9 9)

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om babyfonen SBC SC486, kontakt da venligst vores
helpline for hjælp! Du kan finde nummeret i listen på side 2.
Læs venligst denne vejledning grundigt igennem, før du ringer.Vejledningen
vil sætte dig i stand til at løse de fleste problemer.
Babyfonens modelnummer er SBC SC486.
Anskaffelsesdato:

_____
dag

/_____
/måned

/______
/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 SC486

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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