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Spedbarnovervåker
SBC SC486
Philips satser på å produsere pålitelige omsorgsprodukter som nye mødre
og fedre virkelig trenger. Produkter som er pålitelige og har en driftskvalitet
som gir trygghet. Du kan stole på at denne spedbarnovervåkeren fra Philips
gir deg støtte hele døgnet ved å sørge for at du alltid kan høre spedbarnet
klart og tydelig, uansett hvor i huset du befinner deg.
En 100 % digital DECT 'trådløs telefonteknologi' garanterer at du bare
hører ditt eget spedbarn uten noen forstyrrende lyder.
Philips Baby Care,Taking care together

Viktig informasjon
Du bør lese denne bruksanvisningen nøye før du bruker
spedbarnovervåkeren, og ta vare på den for senere referanse.
Denne spedbarnovervåkeren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en
erstatning for ansvarlig og riktig voksentilsyn og bør ikke brukes som dette.
• Sørg for at Spedbarn-enheten og adapterkabelen alltid er utenfor barnets
rekkevidde, minst én meter unna.
• Plasser aldri Spedbarn-enheten inne i barnets seng eller lekegrind!
• Ikke dekk til spedbarnovervåkeren (med et teppe, laken, e.l.).
• Rengjør spedbarnovervåkeren med en fuktig klut.
• Bruk aldri spedbarnsovervåkeren i nærheten av vann.
• Deponer brukte batterier på en miljøvennlig måte.

Sikkerhetsforanstaltninger
• Kontroller om spenningen som er angitt på adapterens typeplate,
samsvarer med den lokale nettspenningen, før du kobler til
strømtilførselen.
• Ikke bruk settet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
• Ikke utsett utstyret for sterk varme eller skarpt lys (f.eks. direkte sol).
• For å hindre elektrisk støt, må man ikke åpne rommene i
Spedbarn-enheten, Foreldre-enheten eller laderen.
• Unngå kontakt med metall (f.eks. metallklemmer, nøkler) mellom
batterikontaktene og kontaktene i ladesokkelen.
• Hvis et batteri skiftes ut med et batteri av feil type, vil det medføre en
fare for eksplosjon. Bruk kun oppladbare batterier i Foreldreenheten.
• NiMH batterier må deponeres i samsvar med gjeldende bestemmelser for
denne type avfall.
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Miljøinformasjon
Det er ikke brukt unødvendig emballasje.Vi har forsøkt å gjøre det lett å
skille emballasjen fra hverandre slik at det blir to ensartede materialer papp (esken) og polyetylen.
Vennligst overhold lokale bestemmelser med hensyn til
deponering av emballasje, gamle batterier og gammelt utstyr.

Innhold
Hjelpelinje 2
Generelt 144
Viktig informasjon 144-145
Oversikt over funksjoner 145-146
Klargjøre spedbarnsovervåkeren 147-149
Overvåke spedbarnet 149-150
Beskrivelse av funksjoner 150-154
Problemløsing 155
Tekniske spesifikasjoner 156
Tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger 156-157

Oversikt over funksjoner
A)Spedbarn-enhet
Produktillustrasjon på
innerklaff

1 Søkerknapp
etterlyser Foreldre-enheten i tilfelle du trenger å finne den.
2 Knapp for nattlys ( ) slår på nattlyset.
3 DECT SYSTEM LINK lys / kontrollampe
lyser oransje:
enheten er slått på
blinker rødt:
ingen forbindelse i mer enn 30 sekunder,
systemkontrollalarmen på Foreldre-enheten piper
når enhetene ikke har kontakt med hverandre
blinker grønt sakte:
søker etter forbindelse
blinker grønt hurtig: overfører lyd når du trykker på TALK-knappen
lyser grønt:
forbindelse OK
4 Display gir deg opplysninger om Spedbarn-enhetens nåværende status.
Se også ‘C) Display’
5 Nattlys
6
knapp velger vuggesanger.
7 AV/PÅ-knapp (A) slår Spedbarn-enheten av og på.
8 Mikrofon (MIC)
9 Strømadapter
10 9 / 2 knapp starter/stopper avspilling av en vuggesang.
11 ; knapp avbryter avspilling av en vuggesang.
12 Høyttaler
13 VOLUM opp/ned knapper ( + – ) justerer Spedbarn-enhetens
volum.
14 Kontakt for likestrøm
15 Batterideksel
16 Romtemperatur sensor

ɨ

l
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B) Foreldre-enhet
17 Snakkeknapp for å snakke med
+ –barnet via Spedbarn-enheten.
18 Volum opp/ned knapper ( + ) justererer Foreldre-enhetens volum.
19 Display gir deg opplysninger om Foreldre-enhetens nåværende status.
Se også ‘C) Display’
20 MENY-knapp åpner og lukker menyen på Foreldre-enheten.
21 DECT SYSTEM LINK lys / kontrollampe
lyser oransje:
enheten er slått på
blinker rødt:
ingen forbindelse i mer enn 30 sekunder,
systemkontrollalarmen på Foreldre-enheten piper
når enhetene ikke har kontakt med hverandre
blinker grønt sakte:
søker etter forbindelse
blinker grønt hurtig: overfører lyd når du trykker på TALK-knappen
lyser grønt:
forbindelse OK
22 Ladesokkel
23 Ladelampe
24 Høyttaler
25 OK-knapp
– bekrefter valgene i menyen.
– avbryter/stopper avspilling av en vuggesang.
26 AV/PÅ-knapp (A) slår Foreldre-enheten av og på.
27 Lydnivålamper
– viser at lyd blir registrert av Spedbarn-enheten.
– viser følsomhetsnivået på Spedbarn-enhetens mikrofon.
– viser volumnivået på høyttaleren på både Spedbarn-enheten og
Foreldre-enheten.
28 Strømadapter
29 Batterideksel
30 Belteklemme

C) Display

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

Batteristatus
Nattlysene på
Vuggesang spilles
Gjeldende romtemperatur
Vuggesangen som nå er valgt
Ingen forbindelse i mer enn 30 sekunder
Mikrofonens følsomhet på Spedbarn-enheten stilles inn
Stiller inn minimum og maksimum romtemperatur
Romtemperatur overskrider innstilt maksimum
Romtemperatur overskrider innstilt minimum
Romtemperatur < 7º C / > 33º C

Bare i Foreldre-enhetens menymodus
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Klargjøre spedbarnsovervåkeren
Spedbarn-enheten
Spedbarn-enheten kan drives på batteri eller nettstrøm.
Bruk med nettstrøm
• Koble strømadapteren (14) til en stikkontakt og ledningen til
likestrømskontakten (9) på Spedbarn-enheten.
> Spedbarn-enheten er nå klar til bruk med nettstrøm.
Bruk med batteristrøm
1 Ta av batteridekselet (15).
Drei låseknotten til batterihuset mot venstre (bruk en mynt) og skyv
dekselet nedover.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
++

+

2 Sett inn fire 1,5V, AA-batterier og plasser + og – polene riktig i
batterihuset.
(Batterier følger ikke med.Vi anbefaler ikke-oppladbare Philips Alkalinebatterier).
> Når du bruker oppladbare batterier i Spedbarn-enheten, blir de ikke
ladet.
3 Sett batteridekselet på plass igjen.
• Skyv dekselet oppover til det klikker på plass.
• Drei låseknotten til batterihuset mot høyre (bruk en mynt).
> Spedbarn-enheten er nå klar til bruk med batteristrøm.
Spedbarn-enheten kan brukes i opptil 25 timer på nye batterier.
> Når batteri-indikatoren på displayet (4) er tom (ingen mørke striper) og
displayet viser ‘Low Batteryi’, betyr det at batteriet er svakt.
Spedbarn-enheten skal nå kunne brukes i 15 minutter til.
Du må sette inn nye batterier etterpå.
Tips:
– Slå av nattlyset for å spare batteriene, når Spedbarn-enheten går på batteri.
– Ta ut tomme batterier fra Spedbarn-enheten.
Reservebatteristrøm
Så snart batteriene settes inn, aktiveres reservebatteristrøm. I tilfelle
strømbrudd mens enheten går på nettstrøm, vil enheten automatisk gå
over til å gå på batteristrøm. Så snart strømforsyningen kommer tilbake,
skifter enheten tilbake til nettstrømdrift igjen.
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Foreldre-enheten
1 Fjern batteridekselet (29) ved å løfter det utover fra bunnen.

2 Sett inn de to AA oppladbare batteriene som følger med. Legg merke til +
og – polmerkene i batterihuset.

+

++
++

+

+
++

++
+

3 Sett batteridekselet på plass igjen.
Skyv først den øvre kanten av dekselet inn i utsparingen i batterihuset.
Trykk så undersiden nedover til dekselet klikker på plass.

4 Koble strømadapteren (28) til en stikkontakt.
5 Plasser Foreldre-enheten i ladesokkelen (22).
> Den røde ladelampen (23) lyser.
> Foreldre-enheten kan brukes nå, men du bør la den stå i ladesokkelen
inntil batteriet er fulladet (minst 16 timer). Når batteriene er fulladet, kan
Foreldre-enheten tas ut av ladesokkelen og brukes uten ledning i opptil
16 timer.
> Når batteri-indikatoren på displayet (19) er tom (ingen mørke striper),
viser displayet ‘Low Battery’ og du hører ‘varsling om svakt batteri’ hvert
60 sekund så lenge batteriet er svakt. Plasser Foreldre-enheten i
ladesokkelen for å lade opp batteriene igjen.
> Hvis effekten til de oppladbare batteriene begynner å svekkes, må du
skifte dem ut med to nye oppladbare batterier.
Merk:
– Bruk kun oppladbare batterier i Foreldreenheten!
Bruk aldri Foreldre-enheten med andre typer batterier!
– Du kan slå av ‘varsling om svakt batteri’ ved å trykke på en vikårlig knapp
på Foreldre-enheten.
– Betjen aldri Foreldreenheten på laderen hvis den ikke har de riktige
batteriene!

Deponering av batterier
• Deponer brukte batterier på en miljøvennlig måte.
• Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
• Ta ut batteriene av Spedbarn-enheten hvis spedbarnsovervåkeren ikke
brukes i lengre perioder.
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Belteklemme
Tilkobling av Foreldre-enheten
1 Skyv den brede siden av klemmen inn i den lille rektangulære utsparingen
bak på Foreldre-enheten.
Pass på at pinnene på undersiden er ovenfor den runde utsparingen.
2 Trykk klemmen nedover til den klikker på plass.
Frakobling av Foreldre-enheten
1 Stik en flad skruetrækker ind under bælteclipsen som vist.

(1)

2 Tryk let skruetrækkerens spids mod stiften (1), der ses i det runde
indhak.
3 Tryk på stiften, til clipsen kommer løs.
Bemærk: Stiften må ikke tvinges ind! Den vil blive beskadiget, og du kan selv
komme til skade med skruetrækkeren.

Overvåke spedbarnet
Slå på enhetene
1 Plasser Spedbarn-enheten minst én meter unna spedbarnet.
Plasser aldri Spedbarn-enheten inne i barnets seng eller lekegrind!
2 Trykk og hold A knappen (7) på Spedbarn-enheten for å slå på
Spedbarn-enheten.

3 Trykk og hold A knappen (26) på Foreldre-enheten for å slå på
Foreldre-enheten.
> Begge displayene lyser og angir gjeldende romtemperatur.
> Alle lampene lyser i 2 sekunder og slår seg så av igjen.
> DECT SYSTEM LINK lampene (3 og 21) på begge enhetene lyser
oransje og begynner så å blinke (grønt). Enhetene prøver å opprette
forbindelse.
> DECT SYSTEM LINK lampene (3 og 21) på begge enhetene lyser
uavbrutt (grønt) når enhetene har opprettet forbindelse.
Du kan nå overvåke spedbarnet.
• For å slå av enhetene igjen, trykk og hold A knappene (7 og 26).
> Enhetene vil pipe når de blir slått av.
Merk: Foreldre-enheten piper hvis den (tilfeldigvis) blir slått av under
overvåkingen.
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Justere
+ – høyttalervolumet
• Bruk
+ knappene (18) på Foreldre-enheten for å øke/dempe
høyttalervolumet på Foreldre-enheten.
• Bruk + – knappene (13) på Spedbarn-enheten for å øke/dempe
høyttalervolumet på Spedbarn-enheten.
> Displayene gir synlig tilbakemelding om voluminnstillingene på enhetene:
Volume Off = Foreldre-enhetens volum er slått av/spedbarnet
overvåkes stille;
Volume 9 = minimum;
Volume 9 9 9 9 9 = maksimum.
Merk:
– Volumet på Foreldre-enheten kan bli slått av (Volume Off).
Volumet på Spedbarn-enheten kan ikke slås av.
– En høy pipetone kan høres hvis enhetene kommer for nær hverandre.
For å unngå dette bør du slå volumet på Foreldre-enheten av før du
plasserer enhetene nær hverandre.
– Du kan bare endre volumet på Spedbarn-enheten hvis det er forbindelse
mellom Spedbarn-enheten og Foreldre-enheten.
– Mikrofonens følsomhet på Spedbarn-enheten kan justeres i menyen på
Foreldre-enheten. Se ‘Bruke menyen på Foreldre-enheten’ og
‘Menyalternativer’.

Snakke med spedbarnet for å trøste
1 På Foreldre-enheten, trykk og hold the TALK-knappen (snakk) (17) til
DECT SYSTEM LINK lampene (3 og 21) på begge enhetene blinker
(grønt). Snakk så tydelig inn i høyttaleren.
> Mens du holder inne TALK-knappen på Foreldre-enheten, kan ingen
lyder høres fra Spedbarn-enheten i høyttaleren på Foreldre-enheten.
2 Slipp TALK-knappen når du er ferdig eller du vil høre barnet igjen.

Beskrivelse av funksjoner
Stille overvåking
av spedbarnet
+ –
• Bruk knappene
+ (18) for å slå av Foreldre-enhetens volum (‘Volume
Off ’).
> Lydnivålampene (27) gir et synlig varsel om lyder fra spedbarnet.
Jo mer lyd barnet lager, desto mer lyser lampene.
> Når det ikke blir registrert noen lyd, vil alle lampene være slukket.
> Hvis volumet på Foreldreenheten er slått av, vil Foreldreenheten pipe så
snart lampen for det andre lydnivået (27) lyser rødt. ‘Sound Alert’
(lydvarsling) må da være aktivert i Foreldre-enhetens meny.
Se ‘Bruke menyen på Foreldre-enheten’ og ‘Menyalternativer’.
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Kontrollere at det er opprettet forbindelse mellom
enhetene
• Kontroller at DECT SYSTEM LINK (21) på Foreldre-enheten lyser
uavbrutt (grønt) for å bekrefte at forbindelsen mellom de to enhetene er
pålitelig.
> Når forbindelsen blir brutt, vil det ta ca. 8 sekunder før lampen for
systemforbindelsen begynner å blinke. 30 sekunder senere blinker
lampen rødt og du hører alarmen på foreldreenheten. Når forbindelsen
blir gjenopprettet, vil det ta høyst 30 sekunder å bekrefte forbindelsen
igjen.

Slå nattlysene av og på

ɨ knappen (2) på Spedbarn-enheten for å slå på nattlysene.
• Trykk på ɨ knappen igjen for å slå av nattlyseene.
• Trykk på

> Nattlysene dempes og slår seg gradvis av.

Merk:
– Slå av nattlyseene når du bruker Spedbarn-enheten med batteriene for å
spare strøm.
– Nattlysene kan også slås av og på via menyen på Foreldre-enheten. Se
‘Bruke menyen på Foreldre-enheten’ og ‘Menyalternativer’.

Søke Foreldre-enheten
Hvis Foreldre-enheten blir borte og volumet er slått av, kan du bruke
søkerknappen på Spedbarn-enheten til å finne Foreldre-enheten.
• Trykk på søkerknappen (1) på Spedbarn-enheten.
> Foreldre-enheten vil automatisk stille seg tilbake på middels høyt volum
og varsle søking.
• For å stoppe søkervarslingen, trykk på søkerknappen igjen eller en av
knappen på Foreldre-enheten.
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Spille vuggesanger
1 Trykk på l knappen (6) på Spedbarn-enheten flere ganger for å velge én
av de fem vuggesangene.
2 Trykk på 9 / 2 knappen (10) for å spille vuggesangen du valgte.
> l og navnet på vuggesangen kommer til syne på displayet på både
Foreldre-enheten og Spedbarn-enheten.Vuggesangen spilles gjentatte
ganger i 5 minutter.
> hvis du velger ‘Play All’ (spill alle), vil alle vuggesangene spilles, den ene
etter den andre, gjentatte ganger i 5 minutter. Hver vuggesang varer i ca.
30 sekunder.
3 Trykk på 9 / 2 knappen (10) igjen for å stoppe avspillingen.
Merk:
– Vuggesangene kan også velges og spilles via menyen på Foreldre-enheten.
Se ‘Bruke menyen på Foreldre-enheten’ og ‘Menyalternativer’
– Du kan også stoppe avspillingen ved å trykke på OK-knappen (25) på
Foreldre-enheten.
Avbryte avspillingen
1 Trykk på ; knappen (11) på Spedbarn-enheten for å avbryte avspillingen.
> ‘‘Paused’ (pause) lyser på begge displayene og l begynner å blinke.
2 Trykk på ; knappen (11) igjen for å begynne avspillingen igjen.
Merk:
– Du kan også avbryte og gjenoppta avspillingen ved å trykke på OK
knappen (25) på Foreldre-enheten.
– Hvis avspillingen ikke gjenopptas innen 60 sekunder, vil ‘Vuggesang’funksjonen slå seg av automatisk.

Bruke menyen på Foreldre-enheten
De fleste SC486-funksjonene kan betjenes enten ved å bruke tastene på
enhetene eller via menyen på Foreldre-enheten. Noen av funksjonenen kan
imidlertid bare betjenes via menyen på Foreldre-enheten. I dette kapittelet
vil vi beskrive hvordan du kan betjene SC486 via menyen. I neste kapittel får
du en oversikt og forklaring på menyalternativene.
1 Trykk på MENY-knappen (20) på Foreldre-enheten for å gå inn i menyen.
> Det første menyalternativet kommer til syne på displayet.

+ –
2 Bruk

+

knappene (18) for å velge ønsket menyalternativ.
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3 Trykk på OK-knappen (25) for å bekrefte valget.
+ –
4 Bruk + knappene (18) for å justere og velge og trykk på OK-knappen
(25) for å bekrefte.
> I noen tilfeller kommer ‘Saved’ (lagret) til syne på displayet for å bekrefte
at en justering er blitt lagret.
5 Trykk på MENY-knappen (20) igjen for å gå ut av menyen.

Menyalternativer
Alternativene ‘Nattlys’ og ‘Vuggesang’ kan betjenes via tastene på settene,
men også via menyen. De andre alternativene kan bare betjenes via menyen.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget via menyen.
Nattlys
Bekreft ‘Light On?’ (lys på?) eller ‘Light off?’ (lys av?) for å slå nattlysene av eller på.
Vuggesang
Bekreft ‘Play?’ (spille?) for å spille den siste vuggesang som ble spilt, igjen, eller
‘Stop Lullaby?’ (stoppe vuggesang?) for å stoppe avspilling.
+ – en vuggesang fra foreldreenheten.
Det er også mulig å velge
+ -knappene; ‘Select new’ (velg ny) kommer til syne
Etter PLAY, trykk på
på LCD-skjermen; trykk på OK for den du velger.
Følsomhet
Velg ønsket grad av følsomhet på Spedbarn-enhetens mikrofon:
‘Følsomhet 9‘ = minimumsnivå / lav følsomhet;
‘Følsomhet 9 9 9 9 9‘ = maksimumsnivå (kontinuerlig overføring) /
høy følsomhet.
Når den er stilt på maksimumsnivå (kontinuerlig overføring), overvåker
Spedbarn-enheten kontinuerlig og alle lyder, uansett styrke, kan høres på
Foreldre-enheten. Batteriets brukstid kan da bli reduser til ca. 12 timer ved
kontinuerlig overføring.
Du kan bare endre mikrofonens følsomhet på Spedbarn-enheten hvis det er
opprettet forbindelsen mellom Spedbarn-enheten og Foreldre-enheten.
Lydvarsling
Bekreft ‘Alert On?’ (varsling på?) eller ‘Alert Off ’ (varsling av).
Hvis lydalarmen er slått på, vil Foreldreenheten pipe så snart lampen for det
andre lydnivået(27) lyser rødt mens volumet er slått av.
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Temperatur
Still inn en minimum og maksimum romtemperatur (‘Range’) som du mener
passer for spedbarnet. Minstetemperaturen kan stilles på mellom 10 °C og
19 °C; den høyeste temperaturen kan stilles på mellom 22 °C og 30 °C.
Hvis den faktiske romtemperaturen overskrider innstilt minimum eller
maksimum temperatur, kommer ‘Low’ (lav) eller ‘High’ (høy) til syne på
displayet og den faktiske temperaturen begynner å blinke. Hvis
romtemperaturen synker lavere enn 7 °C eller stiger over 33 °C, begynner
‘– –’ å blinke på displayet.
Temperaturvarsling
Temperaturvarsling høres fra Foreldre-enheten hvis den faktiske
romtemperaturen overskrider innstilt minimum eller maksimum temperatur
eller hvis romtemperaturen synker lavere enn 7 °C eller stiger over 33 °C.
For å stille inn varslingen:
Velg ‘Temperature’ (temperatur) +
på –menyen. Når ‘Range’ (omsåde) kommer
til syne på displayet, trykker du på + knappen (18), velger ‘Alert On’
(varsling på) eller ‘Off ’ (av) og bekrefter ved å trykke på OK-knappen (25).

Rekkevidde
• SBC SC486 spedbarnovervåker har en rekkevidde på opptil 300 m.
Vegger, tak, store objekter og til og med glass kan redusere rekkevidden.
Avhengig av de lokale forholdene kan rekkevidden bli redusert til 50 m.
(maksimum). Når foreldreenheten nærmer seg grensen for rekkevidden,
vil du høre en skrapende eller avbrutt lyd. Systemkontrollfunksjonen
(lampe 3, 21 og pipetonen på Foreldre-enheten) vil i prinsippet varsle om
Foreldre- og Spedbarn-enheten har fått pålitelig forbindelse med
hverandre, og om du er utenfor rekkevidde.
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Promblemløsing
Hvis det oppstår en feil, bør du først sjekke punktene nedenfor. Hvis du ikke klarer å
løse et problem ved å følge disse tipsene, kontakter du hjelpelinjen (se neste avsnitt)
eller spør forhandleren.
Du må aldri forsøke å reparere settet selv, da det vil gjøre garantien ugyldig.

Problem

Mulig årsak

Løsning

DECT SYSTEM
LINK lampen lyser
ikke

Foreldre-enheten: enheten er ikke
slått på.
Spedbarn-enheten: enheten er ikke
slått på.
Batteriene er svake.
Strømadapteren er ikke tilkoblet, eller
batteriene er utladet.
Det er ikke satt inn oppladbare
batterier i Foreldre-enheten.

Trykk på A knappen (26).

Skarp, høy lyd

Enhetene står for nær hverandre.
Volumet er for høyt.

Batteriene på
Foreldre-enheten
blir ikke oppladet

Batterilevetiden er slutt.
Batteripolene vender feil vei.
Dårlig kontakt mellom enhet og lader.

Trykk på A knappen (7)
Skift/lad opp batteriene.
Koble til strømadapteren eller
skift batteriene.
Sett inn oppladbare batterier.
Flytt Foreldre-enheten bort fra
Spedbarn-enheten.
Reduser volumet på Foreldre-enheten.
Skift ut oppladbare batterier,
men bruk kun NiMH oppladbare batterier.
Legg batteriene i slik at polene stemmer
overens med merkene.
Tørk av kontaktpunktene på laderen med
en myk, tørr klut.

Ingen lyd/ Du hører
ikke om barnet
gråter

Volumet på Foreldre-enheten er stilt
for lavt.
Følsomhetsinnstillingen på
Foreldre-enheten er satt for lavt.
Enhetene er utenfor rekkevidde.

Foreldreenheten
reagerer på andre
lyder i omgivelsene

Andre lyder i omgivelsenekan sette i gang Flytt barneenheten nærmere barnet og
overføringen, ikke bare spedbarnet.
forsøk å skru ned følsomheten på
foreldreenheten.

Kontrollampen forbatteri tennes
(Spedbarnenheten)
eller blinker
(Foreldreenheten)

Batteriene er nesten eller helt utladet.
Foreldre-enheten:
Spedbarn-enheten:

DECT SYSTEM
LINK lampen
blinker (rødt)/
Systemkontrollalarmen piper
på Foreldre-enheten

Enhetene er for langt fra hverandre.
Batteriene er svake.
Enhetene er for langt fra hverandre.
Enhetene kan ikke opprette forbindelse,
selv når de står nær hverandre.
Ingen strøm til en av de to enhetene.

Skru opp volumet for Foreldre-enheten.
Juster følsomhetsnivået på
Foreldre-enheten.
Flytt Foreldre-enheten nærmere
Spedbarn-enheten.

Lad opp eller skift ut batteriene.
Skift eller ta ut batteriene.

Reduser avstanden mellom enhetene.
Skift/lad opp batteriene.
Prøv å løse problemet ved å bruke
fabrikkinnstillingsmodus. For dette, se
fabrikkinnstillingsmodus. For dette, se
kapittel ‘Fabrikkinnstillingsmodus’.
Sjekk A knappen (26) på
Foreldre-enheten og A knappen (7)
på Spedbarn-enheten.
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Tekniske spesifikasjoner
Strømforsyning:

– 2x AA oppladbare batterier (1.5V, NiMH) for
Foreldre-enheten (følger med)
– Ekstra batterier 4x 1,5V;
AA for Spedbarn-enheten (følger ikke med)
– Strømadapter 230 V vekselstrøm, 50 Hz.
Bruk bruk 9 Volt DC/ 300 mA AC
strømadapteren som følger med.

Brukstemperatur:

0 °C til 40 °C

Standard:

DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)

Tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillingsmodus
Med denne modusen kan begge enhetene tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger. Fabrikkinnstillinger kan brukes hvis det oppstår problemer
som ikke kan løses ved hjelp av forslagene i kapittelet om problemløsing.
Enhetene må tilbakestilles hver for seg.
1 Trykk og hold A knappen (7 og 26) for å slå på enheten.
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–
2 Når lampene på enheten tennes,
straks på knappen for volum ned
+ trykk
og hold den inne+( – - 13 og
-18).
> Enheten har nå blitt tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger.

Merk: Ved å bruke fabrikkinnstillingsmodus blir Parent Volume (foreldrevolum),
Baby Volume (spedbarnvolum) og Baby sensitivity (spedbarnfølsomhet)
automatisk tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger.
Personlige innstillinger må defineres på nytt. Standardfabrikkinnstillinger er:
– Foreldre-enhetens volum: nivå 1 (Volume 9 )
– Spedbarn-enhetens volum: nivå 3 (Volume 9 9 9)
– Spedbarn-enhetens følsomhet: nivå 5 (Sensitivity 9 9 9 9 9)

Trenger du hjelp?
I tilfelle du har spørsmål om SBC SC486, vennligst kontakt vår hjelpelinje
assistanse! Du kan finne nummeret på listen på side 2.
Før du ringer, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye.
Du vil finne svar på de fleste spørsmål i bruksanvisningen.
Modellnummeret til spedbarnsovervåkeren er SBC SC486.
Kjøpsdato:

_____
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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