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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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Uw babyfoon
SBC SC486
Philips ontwikkelt precies de betrouwbare producten die alle nieuwe ouders
voor hun baby wensen. Producten die hen geruststellen met een hoge
kwaliteit en veilige werking. Deze Philips babyfoon geeft u de zekerheid dat
u uw baby 24 uur per etmaal duidelijk kunt horen, waar u zich ook in huis
bevindt. De 100% Digital DECT 'draadloze telefoontechnologie' garandeert
dat u enkel uw eigen baby hoort zonder storende bijgeluiden.
Philips Baby Care,Taking care together

Belangrijke informatie
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de babyfoon in
gebruik neemt en bewaar hem, zodat u later iets kunt opzoeken. Deze
babyfoon is alleen bedoeld als hulpmiddel. Het product is niet bedoeld ter
vervanging van ouderlijk toezicht en mag niet als zodanig worden gebruikt.
• Houd de babyeenheid en het adaptersnoer altijd buiten bereik van uw
baby, op minimaal 1 meter afstand.
• Zet de babyeenheid nooit in het bedje of de box van de baby!
• Dek de babyeenheid nooit af (met een doek, laken e.d.).
• Maak de babyeenheid alleen schoon met een licht bevochtigde doek.
• Gebruik de babyfoon nooit in de buurt van water.
• Lever lege batterijen in als klein chemisch afval (KCA).

Veiligheidsinstructies
• Sluit de netadapters pas op het lichtnet aan nadat u hebt gecontroleerd of
de netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is
aangegeven.
• Gebruik de babyfoon niet in vochtige ruimten of dicht bij water.
• Bescherm het apparaat tegen extreme hitte of licht (bijvoorbeeld in de
felle zon).
• Voorkom elektrische schokken: maak de babyeenheid, de oudereenheid
en de lader niet open.
• Zorg ervoor dat de batterijcontacten en de contactpunten in de oplader
niet in aanraking komen met metaal (bijvoorbeeld met metalen clips,
sleutels).
• Als een batterij vervangen wordt door een verkeerd type, ontstaat het
risico dat deze gaat barsten. Gebruik voor de oudereenheid enkel
oplaadbare batterijen!
• NiMH-batterijen moeten ingeleverd worden conform de lokale
voorschriften.
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Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee basismaterialen te scheiden
is: karton (doos) en polyethyleen.
Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur kunt inleveren.
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Overzicht van de functies
A)Babyeenheid
Afbeeldingen van het
apparaat met
verwijzingen op de
binnenflap.

1 Oproeptoets
roept de oudereenheid op indien u deze wilt vinden.
2 Toets voor nachtlampje ( ) schakelt de nachtverlichting in.
3 DECT SYSTEM LINK-lampje
knippert oranje:
de eenheid is ingeschakeld
knippert rood:
langer dan 30 seconden geen verbinding,
oudereenheid geeft waarschuwingstoon als
verbinding tussen beide eenheden verbroken is
knippert langzaam groen: zoekt verbinding
knippert snel groen:
geluidsoverdracht wanneer de TALK-toets
ingedrukt is
continu groen:
verbinding in orde
4 Display geeft informatie over de huidige status van de babyeenheid.
Zie ook ‘C) Display’
5 Nachtverlichting
knop kiest een wiegeliedje.
6
7 AAN/UIT-knop (A)
schakelt de babyeenheid in en uit.
8 Microfoon (MIC)
9 Aansluiting netadapter
10 9 / 2 knop start/beëindigt het wiegeliedje.
11 ; knop onderbreekt het afspelen van het wiegeliedje.
12 Luidspreker
13 VOLUME omhoog/omlaag-toetsen ( + – )
stelt het volume van de babyeenheid in.
14 Netadapter
15 Dekseltje batterijvak
16 Kamertemperatuursensor

ɨ

l
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B) Parent Unit
17 Spreektoets (TALK)
om uw baby toe te spreken via de babyeenheid.
+ –
18 Volume omhoog/omlaag-toetsen ( + )
stelt het volume van de oudereenheid in.
19 Display geeft informatie over de huidige status van de oudereenheid.
Zie ook ‘C) Display’
20 MENU-toets
opent en sluit het menu van de oudereenheid.
21 DECT SYSTEM LINK-lampje
knippert oranje:
de eenheid is ingeschakeld
knippert rood:
langer dan 30 seconden geen verbinding,
oudereenheid geeft waarschuwingstoon als
verbinding tussen beide eenheden verbroken is
knippert langzaam groen: zoekt verbinding
knippert snel groen:
geluidsoverdracht wanneer de TALK-toets
ingedrukt is
continu groen:
verbinding in orde
22 Oplader
23 Oplaadlampje
24 Luidspreker
25 OK-toets
– bevestigt een optie in het menu.
– onderbreekt/ beëindigt het afspelen van het wiegeliedje.
26 AAN/UIT-knop (A)
schakelt de oudereenheid in en uit.
27 Volumelampjes
– geeft aan dat de babyeenheid geluid waarneemt.
– geeft het gevoeligheidsniveau van de babyeenheid weer.
– geeft het volumeniveau van de luidspreker van zowel de babyeenheid
als van de oudereenheid weer.
28 Netadapter
29 Dekseltje batterijvak
30 Riemclip

C) Display

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

Batterijstatus
De nachtverlichting is ingeschakeld
Er is een wiegeliedje aan het spelen
Huidige temperatuur in de kamer
Het wiegliedje dat momenteel gekozen is
Langer dan 30 seconden geen verbinding
De microfoongevoeligheid van de babyeenheid wordt ingesteld
Instellen van de minimum- en maximumtemperatuur in de kamer
De temperatuur in de kamer is hoger dan het ingestelde maximum
De temperatuur in de kamer is lager dan het ingestelde minimum
De temperatuur in de kamer is < 7º C / > 33º C

Enkel als het menu van de oudereenheid geopend is
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Babyfoon gebruiksklaar maken
Babyeenheid
De babyeenheid kan zowel met netspanning als met een batterij worden
gevoed.
Gebruik op netspanning
• Sluit het snoertje van de netadapter (14) aan op de netadapteraansluiting
(9) van de babyeenheid en steek de netadapter in een stopcontact.
> De babyeenheid is nu klaar voor gebruik op netspanning.
Gebruik op batterijen
1 Verwijder het dekseltje (15) van het batterijvak.
Draai de vergrendelingsknop van het batterijvak naar links (gebruik hiervoor
een muntje) en schuif het klepje naar beneden.

+

+

+

+
+

+

++

++

+

+
++

+

2 Plaats vier 1,5V AA-batterijen in het batterijvak en let hierbij op de
aanduidingen + en - binnenin het batterijvak. (Batterijen zijn niet
meegeleverd. We raden u aan Philips-alkalinebatterijen te gebruiken).
> Wanneer oplaadbare batterijen gebruikt worden in de babyeenheid dan
worden deze niet heropgeladen.
3 Sluit het batterijvak weer af, door het dekseltje (9) over het batterijvak te
leggen.
• Schuif het klepje naar boven tot het vastklikt.
• Draai de vergrendelingsknop van het batterijvak naar rechts
(gebruik hiervoor een muntje).
> De babyeenheid is nu klaar voor gebruik op batterijen.
De babyeenheid werkt minimaal 25 uur op nieuwe batterijen.
> Als de batterij-indicator in het display (4) leeg is (geen blokjes) en in het
display ‘Low Battery’ verschijnt dan zijn de batterijen bijna leeg.
De babyeenheid hoort nu nog 15 minuten te werken.
Hierna dient u de batterijen te vervangen.
Tips:
– Als u de babyeenheid op batterijen laat werken, schakel dan het
nachtlampje uit om de batterijen te sparen.
– Verwijder lege batterijen uit de babyeenheid.
Backupfunctie
Na het plaatsen van batterijen wordt automatisch de backupfunctie
geactiveerd. Dit houdt in dat de eenheid bij een stroomstoring
automatisch op batterijen gaat werken. Na het opheffen van de
stroomstoring schakelt de eenheid weer automatisch om naar
netspanning.
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Oudereenheid
1 Verwijder het dekseltje van het batterijak (29) door het dekseltje vanaf
de onderkant naar buiten op te tillen.

2 Plaats de twee bijgeleverde oplaadbare AA-batterijen in het batterijvak en
let hierbij op de aanduidingen + en - binnenin het batterijvak.

+

++
++

+

+
++

++
+

3 Breng het dekseltje voor het batterijvak weer aan.
Schuif eerst de bovenkant van het klepje in de uitsparingen in het
batterijvak. Duw vervolgens de onderkant naar beneden tot het klepje
vastklikt.
4 Sluit het snoertje van de netadapter (28) aan op de netadapteraansluiting.
5 Zet de oudereenheid in de oplader (22).
> Het rode oplaadlampje (23) gaat branden.
> De oudereenheid is nu klaar voor gebruik, maar moet in de oplader
blijven staan tot de batterijen helemaal opgeladen zijn (minstens 16 uur).
Wanneer de batterijen helemaal opgeladen zijn dan kunt u de
oudereenheid uit de oplader halen en kunt u deze tot 16 uur draadloos
gebruiken.
> Als de batterij-indicator in het display (19) leeg is (geen blokjes), dan
verschijnt in het display ‘Low Battery’ en geeft het ‘lege-batterij-signaal’
elke 60 seconden aan dat de batterijen bijna leeg zijn. Plaats de
oudereenheid in de oplader om de batterijen opnieuw op te laden.
> Als de oplaadbare batterijen minder lang bruikbaar blijken, vervang ze
dan door twee nieuwe oplaadbare batterijen.
Opmerkingen:
– Gebruik voor de oudereenheid enkel oplaadbare batterijen!
Gebruik nooit andere types batterijen voor de oudereenheid!
– Het ‘lege-batterijen-signaal’ kan uitgeschakeld worden door op een
willekeurige knop op de oudereenheid te drukken.
– Gebruik de oudereenheid nooit in de lader zonder de juiste batterijen!

Correct omgaan met batterijen
• Lever lege batterijen in als klein chemisch afval (KCA).
• Gebruik nooit oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door
elkaar.
• Verwijder de batterijen uit de babyeenheid als u die langere tijd niet
gebruikt.
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Riemclip
Aansluiten op de oudereenheid
1 Schuif de breedste kant van de clip in de kleine rechthoekige uitsparing
op de achterkant van de oudereenheid. Let erop dat de pinnen op de
onderkant boven de ronde uitsparing komen te zitten.
2 Druk de clip naar beneden tot deze vastklikt.
Losmaken van de oudereenheid
1 Plaats een platte schroevendraaier onder de riemclip zoals aangegeven.

(1)

2 Duw het uiteinde van de schroevendraaier tegen het zichtbare pinnetje
(1) in de ronde uitsparing.
3 Druk het pinnetje in tot de clip loslaat.
Opmerking: Druk het pinnetje niet te hard in! Zo voorkomt u dat u de clip
beschadigt of u zichzelf verwondt met de schroevendraaier.

Uw baby beluisteren
Eenheden inschakelen
1 Zet de babyeenheid op minimaal 1 meter afstand van uw baby.
Zet de babyeenheid nooit in het bedje of de box van de baby.
2 Houd de knop A (7) op de babyeenheid ingedrukt om de babyeenheid
in te schakelen.
3 Houd de knop A (26) op de oudereenheid ingedrukt om de
oudereenheid in te schakelen.
> Beide displays lichten op en geven de huidige temperatuur in de kamer
aan.
> Alle lampjes branden gedurende 2 seconden en gaan dan weer uit.
> De DECT SYSTEM LINK-lampjes (3 en 21) van beide eenheden
branden oranje en beginnen vervolgens te knipperen (groen).
De eenheden gaan nu op zoek nu naar verbinding.
> De DECT SYSTEM LINK-lampjes (3 en 21) van beide eenheden blijven
branden (groen) als er verbinding is tussen de eenheden.
U kunt nu uw baby in de gaten houden.
• Houd de knoppen A (7 en 26) ingedrukt om de eenheden weer uit te
schakelen.
> De eenheden geven een pieptoon als ze uitgeschakeld worden.
Opmerking: De oudereenheid geeft een pieptoon wanneer deze (per ongeluk)
uitgeschakeld wordt tijdens gebruik.
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Luidsprekervolume
+ – instellen
• Gebruik de toetsen
+ (18) op de oudereenheid om het volume van
de luidspreker van de oudereenheid harder/ zachter te zetten.
• Gebruik de toetsen + – (13) op de babyeenheid om het volume van de
luidspreker van de babyeenheid harder/ zachter te zetten.
> De displays laten de volume-instelling van de eenheden zien:
Volume Off = geluid van de oudereenheid uitgeschakeld/ de baby wordt in
stilte in de gaten gehouden;
Volume 9 = minimum;
Volume 9 9 9 9 9 = maximum.
Opmerkingen:
– Het geluid van de oudereenheid kan uitgeschakeld worden (‘Volume Off ’).
Het geluid van de babyeenheid kan niet uitgeschakeld worden.
– Er kan een hoge pieptoon optreden als de eenheden te dicht bij elkaar
staan. Om dit te voorkomen moet u het geluid van de oudereenheid
uitschakelen voor u de eenheden bij elkaar in de buurt zet.
– U kunt het volume van de babyeenheid alleen instellen nadat de
babyeenheid en de oudereenheid een verbinding hebben opgebouwd.
– De microfoongevoeligheid van de babyeenheid kan ingesteld worden in het
menu van de oudereenheid. Zie ‘Bediening via het menu van de oudereenheid’
en ‘Menuopties’

Uw baby geruststellen
1 Houd de toets TALK (17) op de oudereenheid ingedrukt tot de DECT
SYSTEM LINK-lampjes (3 en 21) van beide eenheden knipperen (groen).
Praat vervolgens duidelijk in de luidspreker.
> Zolang u de spreektoets op de oudereenheid ingedrukt houdt, kan de
luidspreker op die eenheid geen geluid van de baby weergeven.
2 Laat de toets TALK los wanneer u klaar bent of wanneer u uw baby weer
wilt horen.

Beschrijving van functies
+ – baby beluisteren
Zachtjes uw
+ toetsen (18) om het geluid van de oudereenheid uit te
• Gebruik de
schakelen (‘Volume Off ’).
> De volumelampjes (27) lichten op als uw baby geluid maakt.
Hoe sterker het geluid van uw baby, hoe meer lampjes oplichten .
> Wanneer er geen geluid waargenomen wordt, blijven alle lampjes uit.
> Als het volume van de oudereenheid uitgeschakeld is dan geeft de
oudereenheid een pieptoon zodra het tweede geluidsniveaulampje (27)
rood begint te branden. Hiervoor moet de functie ‘Sound Alert’
(geluidsalarm) geactiveerd zijn in het menu van de oudereenheid. Zie
‘Bediening via het menu van de oudereenheid’ en ‘Menuopties’.
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Verbinding tussen beide eenheden testen
• Controleer of het DECT SYSTEM LINK-lampje (21) op de oudereenheid
continu brandt (groen) om zeker te zijn dat de verbinding tussen beide
eenheden betrouwbaar is.
> Als de verbinding verloren gaat dan duurt het ongeveer 8 seconden
voor het ‘system link’-lampje begint te knipperen. Nog 30 seconden later
knippert het lampje rood en hoort u het alarmsignaal van de
oudereenheid. Bij het herstellen van de verbinding, duurt het maximaal
30 seconden voor de verbinding opnieuw bevestigd wordt.

In- en uitschakelen van de nachtverlichting
• Druk op de toets
schakelen.

ɨ (2) op de babyeenheid om de nachtverlichting in te
ɨ

• Druk opnieuw op de toets
om de nachtverlichting uit te schakelen.
> De nachtverlichting wordt gedimd en gaat langzaam uit.
Opmerking:
– Schakel de nachtverlichting uit als u de babyeenheid op batterijen gebruikt
om de batterijen te sparen.
– De nachtverlichting kan ook in- en uitgeschakeld worden via het menu van
de oudereenheid. Zie hiervoor ‘Bediening via het menu van de oudereenheid’
en ‘Menuopties’

Oproepen van de oudereenheid
Als de oudereenheid zoek is en het geluid uit staat dan kunt u de
oproeptoets op de babyeenheid gebruiken om de oudereenheid te vinden.
• Druk op de oproeptoets (1) op de babyeenheid.
> Het volume van de oudereenheid wordt automatisch op het middelste
niveau ingesteld en u hoort een oproepsignaal.
• Om het oproepsignaal uit te schakelen, drukt u nogmaals op de
oproeptoets of op een willekeurige toets op de oudereenheid.
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Afspelen van wiegeliedjes

1 Druk herhaaldelijk op de l toets (6) op de babyeenheid om één an de
vijf beschikbare wiegeliedjes te kiezen.
2 Druk op de 9 / 2 toets (10) om het gekozen wiegeliedje af te spelen.
> l en de naam van het wiegeliedje verschijnen in het display van zowel
de oudereenheid als de babyeenheid.
Het wiegeliedje wordt gedurende 5 minuten herhaald.
> Als u ‘Play All’ (speel alle) kiest dan worden alle wiegeliedjes gedurende
5 minuten om de beurt herhaald.
Elk wiegeliedje duurt ongeveer 30 seconden.
3 Druk nogmaals op de 9 / 2 toets (10) om het afspelen te beëindigen.
Opmerkingen:
– De wiegeliedjes kunnen ook gekozen e afgespeeld worden via het menu van
de oudereenheid. Zie hiervoor ‘Bediening via het menu van de oudereenheid’
en ‘Menuopties’
– U kunt het afspelen ook beëindigen door op de OK-toets (25) op de
oudereenheid te drukken
Onderbreken van het afspelen
1 Druk op de ; toets (11) op de babyeenheid om het afspelen te
onderbreken.
> ‘Paused’ (pauze) gaat branden in beide displays en l begint te
knipperen.
2 Druk opnieuw op de ; toets (11) om het afspelen opnieuw te starten.
Opmerkingen:
– Ook onderbreken en opnieuw starten door op de toets OK (25) op de
oudereenheid te drukken.
– Als het afspelen niet binnen 60 seconden hervat wordt dan wordt de
Wiegeliedfunctie automatisch uitgeschakeld

Bediening via het menu van de oudereenheid
De meeste functies van de SC486 kunnen zowel met de toetsen op de
eenheden als via het menu van de oudereenheid bediend worden. Bepaalde
functies echter, kunnen enkel via het menu van de oudereenheid bediend
worden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de bediening van de SC486
via het menu werkt. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht van en
extra uitleg over de menuopties gegeven.
1 Druk op de toets MENU (20) op de oudereenheid om het menu te
openen.
> De eerste menuoptie verschijnt in het display.
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+ –
2 Gebruik de

+

toetsen (18) om de gewenste menuoptie te kiezen.

3 Druk op de OK-toets (25) om uw keuze te bevestigen.
+ –
+ toetsen (18) ) om in te stellen en te kiezen en druk op
4 Gebruik de
de OK-toets (25) om te bevestigen.
> In sommige gevallen verschijnt in het display ‘Saved’ (bewaard) waarmee
aangegeven wordt dat een instelling opgeslagen is.
5 Druk opnieuw op de toets MENU (20) om het menu af te sluiten.

Menuopties
De functies ‘Nachtverlichting’ en ‘Wiegeliedjes’ kunnen zowel met de
toetsen op de eenheden als via het menu bediend worden. De andere
functies kunnen enkel via het menu bediend worden. Voor iedere
verandering in het menu dient u de OK-toets in te drukken om uw keuze
te bevestigen en op te slaan.
Nachtverlichting
Bevestig ‘Light On?’ (verlichting aan?) of ‘Light off?’ (verlichting uit?) om de
nachtverlichting in of uit te schakelen.
Wiegeliedjes
Bevestig ‘Play?’ (afspelen?) om het laatst afgespeelde wiegeliedje opnieuw af
te spelen of ‘Stop Lullaby?’ (wiegeliedje stoppen?) om het afspelen te
+ –
beëindigen. U kunt ook een wiegeliedje
kiezen op de oudereenheid.
+ ; ‘Select new’ (kies nieuw) verschijnt in
Druk na PLAY op de toetsen
het LCD-display; druk op OK om uw keuze te bevestigen.
Gevoeligheid
Kies het gewenste gevoeligheidsniveau voor de microfoon van de
babyeenheid:
‘Sensitivity 9‘ = minimumniveau / lage gevoeligheid;
‘Sensitivity 9 9 9 9 9‘ = maximumniveau (continue transmissie) /
hoge gevoeligheid.
Wanneer ingesteld wordt op het maximumniveau (continue transmissie)
dan houdt de babyeenheid constant in de gaten en kunnen alle geluiden,
ongeacht van welk niveau, gehoord worden via de oudereenheid.
Bij continue transmissie kan de levensduur van de batterijen verkort worden
tot ongeveer 12 uur.
U kunt de microfoongevoeligheid van de babyeenheid enkel wijzigen als er
verbinding is tussen de babyeenheid en de oudereenheid.

SC486_book.qxd 23-09-2004 18:23 Pagina 70

70

NEDERLANDS
Geluidsalarm
Bevestig ‘Alert On?’ (alarm aan?) of ‘Alert Off ’ (alarm uit). Als de functie
‘Sound Alert’ (geluidsalarm) geactiveerd is, dan geeft de oudereenheid
pieptonen zodra het tweede geluidsniveaulampje (27) rood brandt terwijl
het volume van de oudereenheid uitgeschakeld wordt.
Temperatuu
Stel een minimum- en een maximumtemperatuur in de kamer in (‘Range’)
waarvan u denkt at deze aangenaam zijn voor uw baby. De
minimumtemperatuur kan tussen de 10 °C en de 19 °C ingesteld worden;
de maximumtemperatuur kan tussen de 22 °C en de 30 °C ingesteld
worden. Als de werkelijke temperatuur in de kamer lager wordt dan de
ingestelde minimumtemperatuur of hoger dan de ingestelde
maximumtemperatuur dan verschijnt in het display de melding ‘Low’ (laag)
of ‘High’ (hoog) en begint de werkelijke temperatuur te knipperen. Als de
temperatuur in de kamer onder de 7 °C gaat of hoger wordt dan
33 °C, dan begint in het display ‘– –’ te knipperen.
Temperatuursignaal
De oudereenheid geeft een temperatuursignaal als de werkelijke
temperatuur in de kamer lager wordt dan de ingestelde
minimumtemperatuur of hoger dan de ingestelde maximumtemperatuur of
als de temperatuur in de kamer onder de 7 °C gaat of hoger wordt dan
33 °C. Om het signaal in te stellen: Kies in het menu ‘Temperature’
+ –
(temperatuur).
Wanneer in het display ‘Range’ (bereik) verschijnt, druk dan
op de + toets (18), ), kies ‘Alert On’ (signaal aan) of ‘Off ’ (uit) en bevestig
met de OK-toets (25).

Bereik
• De SBC SC486 babyfoon heeft bereik tot 300 meter in open veld.
Door muren, plafonds en andere grote objecten kan het bereik minder
worden. Afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie is het mogelijk dat
u maar een bereik heeft van circa 50 meter (maximum).Wanneer u in de
buurt komt van het maximale bereik dan kan de oudereenheid beginnen
kraken of kan het geluid af en toe wegvallen. Het controle systeem,
‘system check’ (systeemlampjes 3, 21 en zoemer op het oudertoestel)
geeft aan hoe de verbinding is tussen het babytoestel en oudertoestel.
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Problemen oplossen
Probeer een probleem met de hieronder aangegeven oplossingen te verhelpen.
Kunt u het probleem niet met deze suggesties oplossen, neem dan contact op met
de helpdesk of met uw leverancier.
Probeer nooit zelf de apparatuur te repareren, want dan vervalt uw garantie.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

DECT SYSTEM
LINK-lampje
brandt niet

Oudereenheid: eenheid niet ingeschakeld.
Babyeenheid: eenheid niet ingeschakeld.
Batterijen te zwak.
Netadapter uit het stopcontact
of batterijen leeg.
Geen oplaadbare batterijen in de
oudereenheid.

Druk op de knop A (26).
Druk op de knop A (7)
Batterijen vervangen/opladen.
Op lichtnet aansluiten of batterijen
vervangen.
Oplaadbare batterijen plaatsen.

Constante hoge
pieptoon

Eenheden te dicht bij elkaar.
Volume te hoog ingesteld.

Eenheden verder van elkaar opstellen.
Volume van oudereenheid verlagen.

Batterij van
oudereenheid laadt
niet op

Levensduur batterij ten einde.

Oplaadbare batterijen vervangen en,
hiervoor enkel oplaadbare
NiMH-batterijen gebruiken.
Batterijen in de juiste richting plaatsen.
Het contactpunt van de lader schoonmaken met een zachte, droge doek.

Polariteit van de batterijen onjuist.
Slecht contact ussen eenheid en lader.

Geen geluid/
U hoort de baby
niet huilen

Volume op oudereenheid te laag ingesteld.
Gevoeligheid oudereenheid te laag
ingesteld.
Eenheden buiten elkaars bereik.

Hoger volume instellen.
Gevoeligheid van oudereenheid
verhogen.
Eenheden dichter bij elkaar opstellen.

De oudereenheid
reageert op andere
omgevingsgeluiden

Omgevingsgeluiden, die niet van de baby
afkomen, activeren de verbinding.

Zet de babyeenheid dichter bij de baby
en probeer de gevoeligheid van de
oudereenheid lager te zetten.

Batterijlampje brandt
(babyeenheid) of
knippert
(oudereenheid)

Batterijen te zwak of leeg.
Oudereenheid:
Babyeenheid :

DECT SYSTEM
LINK-lampje
(knippert rood)/
Oudereenheid geeft
alarmtoon

Eenheden te ver van elkaar opgesteld.
Batterijen te zwak.
Eenheden krijgen geen verbinding,
zelfs niet op korte afstand van elkaar.
Een eenheid uitgeschakeld.

Batterijen opladen of vervangen.
Batterijen vervangen of verwijderen.

Eenheden dichter bij elkaar opstellen.
Batterijen vervangen/opladen.
Proberen op te lossen door herstellen
van de standaardinstellingen.
Zie ‘Standaard fabrieksinstellingen’.
Knop A (26) op de oudereenheid en
knop A (7) op de babyeenheid
controleren.
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Technische gegevens
Voeding:

– 2 oplaadbare AA-batterijen (1,5V, NiMH)
voor de oudereenheid (bijgeleverd)
– Batterijen voor babyeenheid: 1,5V type AA
(niet bijgeleverd)
– Netadapter, 230V AC, 50 Hz.
Gebruik enkel de bijgeleverde 9 volt DC-/
300 mA AC-netadapter.

Temperatuur in bedrijf:

0 °C tot 40 °C

Standaard:

Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)

Standaardinstellingen kiezen
Standaard fabrieksinstellingen
Het systeem biedt de mogelijkheid de standaardinstellingen van de fabrikant
te activeren. U kunt deze functie gebruiken als u een probleem niet kunt
oplossen met de suggesties die bij 'Problemen oplossen' worden
aangegeven. Elke eenheid dient afzonderlijk gereset te worden.
1 Houd de knop A (7 en 26) ingedrukt om de eenheid in te schakelen.
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2 Wanneer de lampjes op de eenheid beginnen te branden,
houd dan
+ –
onmiddellijk de Volume omlaag-toets+( – - 13 en
-18) ingedrukt.
> De standaardfabrieksinstellingen van de eenheid zijn nu hersteld.

Opmerking: Als u eerder eigen voorkeursinstellingen had gekozen voor het
volume van de oudereenheid en de babyeenheid en voor de
gevoeligheid van de microfoon van de babyeenheid, dan gaan die
instellingen door het activeren van de standaardinstellingen verloren.
U zult deze voorkeursinstellingen daarom opnieuw moeten kiezen.
De standaardinstellingen zijn:
– Volume oudereenheid: niveau 1 (Volume 9)
– Volume babyeenheid: niveau 3 (Volume 9 9 9)
– Gevoeligheid babyeenheid: niveau 5 (Sensitivity 9 9 9 9 9)

Hulp nodig?
Mocht u vragen over de SBC SC486 hebben, bel dan even naar de
helpdesk voor advies! U vindt het nummer op pagina 2.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u belt.
De meeste problemen kunt u namelijk zelf oplossen.
Uw babyfoon heeft de modelaanduiding SC486.
Aankoopdatum:

_____
dag

/_____
/maand

/______
/jaar
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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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