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 • I	Μονάδα	γονέα
1	 Κεραία
2	 Λυχνία	μπαταρίας/λειτουργίας	
3	 Λυχνία	φωνητικής	ενεργοποίησης
4	 Κουμπιά	προσαρμογής	φωτεινότητας
5	 Οθόνη	-	επεξήγηση	εικονιδίων

 • α.		Η	μονάδα	γονέα	και	η	μονάδα	
μωρού	δεν	είναι	συνδεδεμένες

 • 	β.	Κατάσταση	μπαταρίας
 • 	γ.	Σύμβολο	ισχύος	σήματος	
 • 	δ.	Γραμμή	έντασης	ήχου	
 • 	ε.	Γραμμή	επιπέδου	φωτεινότητας	
 • 	στ.	Αριθμοί	νανουρισμάτων
 • 	ζ.		Σύμβολο	επανάληψης	

νανουρίσματος
 • 	η.		Σύμβολο	φωνητικής	

ενεργοποίησης	
 • 	θ.	Σύμβολο	σίγασης	ήχου	

6	 Κουμπιά	αύξησης	και	μείωσης	της	
έντασης	ήχου	

7	 Λυχνίες	στάθμης	ήχου
8	 Υποδοχή	βύσματος	συσκευής	
9	 Ηχείο
10	 Καπάκι	θήκης	μπαταριών
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12	 Κουμπί	ενεργοποίησης/
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νανουρίσματος	
15	 Κουμπί	επόμενου	νανουρίσματος	
16	 Επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	
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18	 Βύσμα	συσκευής
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1	 Εισαγωγή
Συγχαρητήρια	για	την	αγορά	σας	και	καλώς	
ήρθατε	στη	Philips	AVENT!	Για	να	επωφεληθείτε	
πλήρως	από	την	υποστήριξη	που	παρέχει	η	
Philips	AVENT,	δηλώστε	το	προϊόν	σας	στη	
σελίδα	www.philips.com/welcome.
Η	συσκευή	παρακολούθησης	μωρού	DECT	
της	Philips	AVENT	με	οθόνη	σάς	προσφέρει	τη	
δυνατότητα	να	παρακολουθείτε	το	μωρό	σας	
όλες	τις	ώρες	της	ημέρας,	από	οποιοδήποτε	
χώρο	του	σπιτιού.	Εξοπλισμένη	με	την	
τελευταία	λέξη	της	ψηφιακής	τεχνολογίας,	
εγγυάται	απόλυτα	καθαρό	ήχο	και	εξαιρετική	
ποιότητα	εικόνας.	Τώρα	μπορείτε	να	είστε	
ήσυχοι	ότι	το	μωρό	σας	είναι	ασφαλές,	χωρίς	
να	χρειάζεται	να	μπαίνετε	στο	δωμάτιο	και	να	
το	ενοχλείτε	ενώ	κοιμάται.
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3.1.1	Λειτουργία	με	ρεύμα
 1 	 Τοποθετήστε	το	βύσμα	της	συσκευής	

στη	μονάδα	μωρού	και	συνδέστε	το	
μετασχηματιστή	στην	πρίζα.

3.1.2	Τοποθέτηση	μη	επαναφορτιζόμενων	
μπαταριών

	Σε	περίπτωση	διακοπής	του	ρεύματος,	η	
μονάδα	μωρού	μπορεί	να	λειτουργήσει	με	
τέσσερις	αλκαλικές	μπαταρίες	R6	AAA	1,5	V	
(δεν	περιλαμβάνονται).	
Μην	χρησιμοποιείτε	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες.	Η	μονάδα	μωρού	δεν	διαθέτει	
λειτουργία	φόρτισης	και	οι	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	αποφορτίζονται	αργά	όταν	δεν	
χρησιμοποιούνται.

B	Προειδοποίηση:
Αποσυνδέστε τη μονάδα μωρού από την 
πρίζα και βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και η 
μονάδα είναι στεγνά όταν τοποθετείτε τις μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

D	Σημείωση:
	Η	μονάδα	μωρού	μπορεί	να	λειτουργήσει	για	
3	ώρες	με	μη	επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες,	με	
αναμμένο	το	νυχτερινό	φως.	
 1  Αφαιρέστε	το	κάλυμμα	της	θήκης	

μπαταριών.	

 • II	Μονάδα	μωρού
1	 Κεραία	
2	 Λυχνία	λειτουργίας
3	 Μικρόφωνο	
4	 Φακός	
5	 Ηχείο
6	 Βάση
7	 Νυχτερινό	φως	και	κουμπί	νυχτερινού	

φωτός
8	 Οπές	στερέωσης	σε	τοίχο	
9	 Καπάκι	θήκης	μπαταριών
10	 Υποδοχή	βύσματος	συσκευής	
11	 Διακόπτης	ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
12	 Βύσμα	συσκευής
13	 Τροφοδοτικό	

3	 Προετοιμασία	για	
χρήση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:	Πριν	χρησιμοποιήσετε	
τη	συσκευή	παρακολούθησης	μωρού,	
διαβάστε	προσεκτικά	τις	σημαντικές	
οδηγίες	προφύλαξης	και	κρατήστε	τις	
για	μελλοντική	αναφορά.	
Με	το	παρόν	η	Philips	Electronics	UK	Limited	
δηλώνει	ότι	η	συσκευή	παρακολούθησης	
μωρού	συμμορφώνεται	με	τις	βασικές	
απαιτήσεις	και	με	τις	υπόλοιπες	σχετικές	
διατάξεις	της	Οδηγίας	1999/5/ΕΚ.	Η	Δήλωση	
Συμμόρφωσης	ΕΕ	(DoC)	είναι	διαθέσιμη	σε	
CD-ROM	ή	ηλεκτρονικά	στη	διεύθυνση	 
www.philips.com/support.	

3.1	Μονάδα	μωρού
Να	χρησιμοποιείτε	τη	μονάδα	μωρού	
με	ρεύμα.	Για	να	έχετε	εφεδρική	ισχύ	σε	
περίπτωση	διακοπής	ρεύματος,	συνιστούμε	
να	τοποθετήσετε	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	στη	μονάδα.	
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 • Η	μονάδα	γονέα	παρέχεται	με	μια	
επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	ιόντων	
λιθίου	πολυμερούς	1100	mAh.	

 • Φορτίστε	τη	μονάδα	γονέα	πριν	την	
χρησιμοποιήσετε	για	πρώτη	φορά	ή	όταν	
εμφανιστεί	στη	μονάδα	γονέα	ένδειξη	ότι	η	
ισχύς	της	μπαταρίας	είναι	χαμηλή.

 • Η	ισχύς	της	μπαταρίας	είναι	χαμηλή	
όταν	αναβοσβήνει	το	σύμβολο	άδειας	
μπαταρίας	στην	οθόνη	και	η	λυχνία	
μπαταρίας/λειτουργίας	στη	μονάδα	γονέα	
αναβοσβήνει	με	χρώμα	κόκκινο.	

D	Σημείωση:
Εάν	η	μπαταρία	είναι	τελείως	άδεια,	η	μονάδα	
γονέα	απενεργοποιείται	αυτόματα	και	
αποσυνδέεται	από	τη	μονάδα	μωρού.
 1 	 Σύρετε	το	καπάκι	της	θήκης	μπαταρίας	

προς	τα	κάτω	για	να	το	αφαιρέσετε.	

 2  Τοποθετήστε	τέσσερις	μη	
επαναφορτιζόμενες	αλκαλικές	μπαταρίες.	

D	Σημείωση:
Βεβαιωθείτε	ότι	οι	πόλοι	+	και	-	δείχνουν	
προς	τη	σωστή	κατεύθυνση.

 3  Επανατοποθετήστε	το	καπάκι.	

3.2	Μονάδα	γονέα

3.2.1	Λειτουργία	με	επαναφορτιζόμενη	
μπαταρία

B Προειδοποίηση:
Αποσυνδέστε τη μονάδα γονέα από την 
πρίζα και βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και 
η μονάδα είναι στεγνά όταν τοποθετείτε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

ΕΛ
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 • Όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, το σύμβολο μπαταρίας στο 
επάνω μέρος της οθόνης είναι γεμάτο.

 • Όταν	φορτίζετε	τη	μονάδα	γονέα	
για	πρώτη	φορά	ή	μετά	από	μεγάλο	
χρονικό	διάστημα,	απενεργοποιήστε	
τη	και	αφήστε	τη	να	φορτιστεί	για	
τουλάχιστον	4	συνεχόμενες	ώρες.	

 • Η	φόρτιση	συνήθως	διαρκεί	2,5	
ώρες,	αλλά	μπορεί	να	διαρκέσει	
περισσότερο	αν	η	μονάδα	γονέα	είναι	
ενεργοποιημένη	κατά	τη	φόρτιση.	Για	
να	γίνεται	η	φόρτιση	σε	όσο	το	δυνατόν	
μικρότερο	χρόνο,	απενεργοποιείτε	τη	
μονάδα	γονέα	κατά	τη	φόρτιση.	

 • Όταν	η	επαναφορτιζόμενη	
μπαταρία	φορτιστεί	πλήρως,	η	μονάδα	
γονέα	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	
χωρίς	καλώδιο	για	περίπου	7	ώρες	
αν	βρίσκεται	σε	λειτουργία	φωνητικής	
ενεργοποίησης.	Αν	η	οθόνη	είναι	
μονίμως	ενεργοποιημένη,	η	μονάδα	
γονέα	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	χωρίς	
καλώδιο	στην	προεπιλεγμένη	ρύθμιση	
για	περίπου	5,5	ώρες.	

D	Σημείωση:
Μετά	την	πρώτη	φόρτιση	της	μονάδας	γονέα,	
ο	χρόνος	λειτουργίας	είναι	μικρότερος	από	7	
ώρες.	Η	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	φτάνει	
στην	πλήρη	απόδοσή	της	μετά	από	τέσσερις	
κύκλους	αποφόρτισης	και	φόρτισης.

D	Σημείωση:
Η	μπαταρία	αποφορτίζεται	σταδιακά,	ακόμα	και	
όταν	η	μονάδα	γονέα	είναι	απενεργοποιημένη.

 2 	 Τοποθετήστε	την	επαναφορτιζόμενη	
μπαταρία.

D	Σημείωση:
Βεβαιωθείτε	ότι	οι	πόλοι	+	και	-	δείχνουν	
προς	τη	σωστή	κατεύθυνση.

 3 	 Επανατοποθετήστε	το	καπάκι.

 4 	 Τοποθετήστε	το	βύσμα	της	συσκευής	
στη	μονάδα	γονέα	και	συνδέστε	το	
μετασχηματιστή	στην	πρίζα.

 • Η λυχνία μπαταρίας/λειτουργίας στη 
μονάδα γονέα ανάβει πράσινη. Το 
κινούμενο εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας 
εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. 
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D	Σημείωση:
Η	λυχνία	λειτουργίας	ανάβει	πάντα	
πράσινη,	ακόμα	και	όταν	δεν	υπάρχει	
σύνδεση	με	τη	μονάδα	γονέα.

 3 	 Πατήστε	παρατεταμένα	το	κουμπί	
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	στη	
μονάδα	γονέα.	

 • Η οθόνη ανάβει και εμφανίζεται το 
εικονίδιο σύνδεσης.

 • Αφού γίνει η σύνδεση, στην οθόνη 
εμφανίζεται το μωρό και το σύμβολο 
ισχύος του σήματος.

D	Σημείωση:
	Σας	συνιστούμε	να	έχετε	τη	μονάδα	μωρού	
συνδεδεμένη	στην	πρίζα	για	όλη	τη	νύχτα.	Αν	
η	μονάδα	μωρού	μείνει	από	μπαταρία,	ηχεί	η	
προειδοποίηση	χαμηλής	μπαταρίας,	κι	αυτό	
μπορεί	να	σας	ξυπνήσει.

4	 Χρήση	της	
συσκευής

 1 	 Τοποθετήστε	τη	μονάδα	γονέα	και	τη	
μονάδα	μωρού	στο	ίδιο	δωμάτιο	για	να	
ελέγξετε	τη	σύνδεση.

Φροντίστε	η	μονάδα	μωρού	να	
βρίσκεται	σε	απόσταση	τουλάχιστον	1,5	
μέτρου	μακριά	από	τη	μονάδα	γονέα.

 2 	 Γυρίστε	το	διακόπτη	ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης	της	μονάδας	μωρού	στη	
θέση	ενεργοποίησης.

 • Η πράσινη λυχνία λειτουργίας ανάβει. 
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 1 	 Για	καλύτερη	ανίχνευση	του	ήχου,	
τοποθετήστε	τη	μονάδα	μωρού	σε	
απόσταση	τουλάχιστον	1	μέτρου	από	το	
μωρό	σας,	χωρίς	όμως	να	υπερβαίνει	
το	1,5	μέτρο.

 2 	 Μπορείτε	να	τοποθετήσετε	τη	μονάδα	
μωρού	με	δύο	τρόπους:
1	 Τοποθετήστε	τη	μονάδα	μωρού	πάνω	

σε	μια	σταθερή,	επίπεδη	και	οριζόντια	
επιφάνεια.

2	 Στερεώστε	τη	μονάδα	μωρού	στον	
τοίχο,	όπως	φαίνεται	στην	εικόνα,	με	τις	
βίδες	που	παρέχονται.	

E	Συμβουλή:
Χρησιμοποιήστε	το	πρότυπο	σχέδιο	
που	παρέχεται	για	να	σημαδέψετε	με	
ακρίβεια	τις	θέσεις	των	οπών	για	τις	
βίδες	στον	τοίχο.	

E	Συμβουλή:
Η	μονάδα	μωρού	πρέπει	να	βρίσκεται	
σχετικά	ψηλά	για	να	έχετε	μια	καλή	εικόνα	
του	κρεβατιού	ή	του	πάρκου	του	μωρού.

 3 	 Προσαρμόστε	τη	θέση	της	μονάδας	μωρού	
ώστε	να	βλέπετε	όσο	το	δυνατόν	καλύτερα	
το	μωρό	σας.

E	Συμβουλή:
Βρείτε	την	καλύτερη	θέση	για	τη	
μονάδα	γονέα	ελέγχοντας	το	σύμβολο	
ισχύος	σήματος.	Ο	αριθμός	των	
γραμμών	υποδεικνύει	την	ποιότητα	της	
σύνδεσης.	

 • Αν δεν είναι εφικτή η σύνδεση, η μονάδα 
γονέα παράγει ένα ηχητικό σήμα και στην 
οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο εκτός 
εμβέλειας. 

4.1	Τοποθέτηση	του	βρεφικού	
μόνιτορ

B Προειδοποίηση:
Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε μέρος 
όπου δεν έχει πρόσβαση το μωρό. Μην 
τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού μέσα στο 
κρεβάτι ή στο πάρκο του μωρού.

D	Σημείωση:
Αν	χρησιμοποιείτε	ασύρματο	τηλέφωνο,	
σύστημα	ασύρματης	μετάδοσης	βίντεο,	δίκτυο	
Wi-Fi,	φούρνο	μικροκυμάτων	ή	συσκευές	
Bluetooth	που	λειτουργούν	στα	2,4	GHz	
και	δείτε	ότι	υπάρχουν	παρεμβολές	είτε	
στη	μονάδα	γονέα	είτε	στη	μονάδα	μωρού,	
απομακρύνετε	τη	μονάδα	γονέα	σε	σημείο	
όπου	δεν	υπάρχουν	παρεμβολές.
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Στεγνά	υλικά Πάχος	
υλικών

Απώλεια	
εμβέλειας

Ξύλο,	γύψος,	χαρτόνι,	
γυαλί	(χωρίς	μέταλλο,	
καλώδια	ή	μόλυβδο)

<	30	εκ. 0-10%

Τούβλο,	κοντραπλακέ <	30	εκ. 5-35%
Ενισχυμένο	τσιμέντο <	30	εκ. 30-100%
Μεταλλικές	γρίλιες	ή	
μπάρες

<	1	εκ. 90-100%

Φύλλα	μετάλλου	ή	
αλουμινίου

<	1	εκ. 100%

5	 Χαρακτηριστικά

5.1	Ρύθμιση	έντασης	ηχείου
Μπορείτε	να	ρυθμίσετε	την	ένταση	του	ηχείου	
της	μονάδας	γονέα	στο	επίπεδο	που	προτιμάτε.	
 1 	 Πατήστε	το	κουμπί	αύξησης	ή	μείωσης	της	

έντασης	ήχου	για	να	ρυθμίσετε	την	ένταση	
του	ηχείου.	

 • Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή 
ένδειξης έντασης ήχου, η οποία 
απεικονίζει την επιλεγμένη ένταση ήχου.

B	Προειδοποίηση:
Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού με το 
μικρόφωνο στραμμένο πολύ χαμηλά, γιατί 
ενδέχεται να μην συλλαμβάνει καθαρά τους 
ήχους.

 4 	 Τοποθετήστε	τη	μονάδα	γονέα	εντός	της	
εμβέλειας	λειτουργίας	της	μονάδας	μωρού.	
Φροντίστε	να	βρίσκεται	σε	απόσταση	
τουλάχιστον	1,5	μέτρου	από	τη	μονάδα	
μωρού,	ώστε	να	αποφύγετε	φαινόμενα	
ακουστικής	ανάδρασης.

Για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	
την	εμβέλεια	λειτουργίας,	δείτε	παρακάτω	
την	ενότητα	“Εμβέλεια	λειτουργίας”.

4.1.1	Εμβέλεια	λειτουργίας
Η	εμβέλεια	λειτουργίας	της	συσκευής	
παρακολούθησης	μωρού	είναι	150	μέτρα	σε	
εξωτερικούς	χώρους	όταν	υπάρχει	άμεση	
οπτική	επαφή.	Σε	εσωτερικούς	χώρους,	η	
εμβέλεια	λειτουργίας	είναι	έως	30	μέτρα.	
Ανάλογα	με	τον	περιβάλλοντα	χώρο	και	με	
άλλους	παράγοντες,	η	εμβέλεια	ενδέχεται	να	
είναι	μικρότερη.	
Για	υγρά	υλικά,	η	απώλεια	εμβέλειας	ενδέχεται	
να	φτάνει	το	100%.
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5.3	Λυχνίες	στάθμης	ήχου
Η	μονάδα	γονέα	παρακολουθεί	συνεχώς	τη	
στάθμη	του	ήχου	στο	δωμάτιο	του	μωρού	σας	
και	οι	λυχνίες	στάθμης	ήχου	σας	ενημερώνουν	
για	τυχόν	δραστηριότητα.	Εάν	το	μωρό	σας	
κλάψει,	ανάβουν	οι	μπλε	λυχνίες	στάθμης	
ήχου	στη	μονάδα	γονέα.	
 • Όταν	δεν	ανιχνεύεται	κανένας	ήχος,	
οι	λυχνίες	στάθμης	ήχου	παραμένουν	
σβηστές.

 • Όταν	η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύσει	έναν	
ήχο,	ανάβουν	μία	ή	περισσότερες	λυχνίες	
στάθμης	ήχου	στη	μονάδα	γονέα.	Ο	
αριθμός	των	λυχνιών	που	ανάβουν	
εξαρτάται	από	την	ένταση	του	ήχου	που	
ανιχνεύεται.	Οι	λυχνίες	στάθμης	ήχου	
ανάβουν	επίσης	όταν	η	ρύθμιση	της	
έντασης	ήχου	στη	μονάδα	γονέα	είναι	πολύ	
χαμηλή	ή	όταν	έχετε	επιλέξει	τη	λειτουργία	
φωνητικής	ενεργοποίησης	(ανατρέξτε	
στην	ενότητα	“Φωνητική	ενεργοποίηση”	
παρακάτω).

5.4	Φωνητική	ενεργοποίηση
Η	μονάδα	γονέα	παρακολουθεί	διαρκώς	τη	
στάθμη	του	ήχου	στο	δωμάτιο	του	μωρού.	
Εάν	έχει	επιλεγεί	η	λειτουργία	φωνητικής	
ενεργοποίησης,	η	οθόνη	ενεργοποιείται	μόνο	
όταν	η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύσει	κάποιον	ήχο.	
Όταν	δεν	ανιχνεύεται	κανένας	ήχος,	η	οθόνη	
παραμένει	σβηστή	για	εξοικονόμηση	ενέργειας.	
 1 	 Για	να	επιλέξετε	τη	λειτουργία	φωνητικής	

ενεργοποίησης,	πατήστε	το	κουμπί	
φωνητικής	ενεργοποίησης	στη	μονάδα	
γονέα.	

D	Σημείωση:
Εάν	η	ένταση	ήχου	έχει	ρυθμιστεί	σε	υψηλό	
επίπεδο,	η	μονάδα	γονέα	καταναλώνει	
περισσότερη	ενέργεια.	

5.2	Προσαρμογή	της	
φωτεινότητας	οθόνης

Μπορείτε	να	ρυθμίσετε	τη	φωτεινότητα	οθόνης	
της	μονάδας	γονέα	στο	επιθυμητό	επίπεδο.	
 1 	 Πατήστε	τα	κουμπιά	ρύθμισης	της	

φωτεινότητας	στη	μονάδα	γονέα	για	να	
προσαρμόσετε	τη	φωτεινότητα	της	οθόνης.

 • Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή 
ένδειξης φωτεινότητας, η οποία 
απεικονίζει τη φωτεινότητα που 
επιλέξατε.

D	Σημείωση:
Εάν	η	φωτεινότητα	της	οθόνης	έχει	
ρυθμιστεί	σε	υψηλό	επίπεδο,	η	μονάδα	γονέα	
καταναλώνει	περισσότερη	ενέργεια.	
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 • Το νυχτερινό φως στη βάση της μονάδας 
μωρού ανάβει. 

 2 	 Πατήστε	ξανά	το	κουμπί	νυχτερινού	φωτός	
για	να	σβήσετε	το	νυχτερινό	φως.	

5.6	Λειτουργία	νανουρίσματος
 1 	 	Πατήστε	το	κουμπί	αναπαραγωγής/

διακοπής	νανουρίσματος	στη	μονάδα	
γονέα	για	να	ακουστεί	ένα	νανούρισμα.

 • Το νανούρισμα αρχίζει να ακούγεται από 
τη μονάδα μωρού και επαναλαμβάνεται 
συνεχώς επί 15 λεπτά περίπου.Στην 
οθόνη μπορείτε να δείτε τον αριθμό 
του νανουρίσματος που ακούγεται και 
επαναλαμβάνεται. Ο αριθμός εμφανίζεται 
μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο. 

 • Η λυχνία φωνητικής ενεργοποίησης στη 
μονάδα γονέα ανάβει και στην οθόνη 
εμφανίζεται το εικονίδιο φωνητικής 
ενεργοποίησης.

 • Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει 
κάποιον ήχο, η οθόνη της μονάδας γονέα 
ενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζεται 
η εικόνα του μωρού. Εάν δεν ανιχνευτεί 
κανένας νέος ήχος εντός 20 
δευτερολέπτων, η οθόνη απενεργοποιείται 
ξανά.

 2 	 Για	να	απενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	
φωνητικής	ενεργοποίησης,	πατήστε	το	
κουμπί	φωνητικής	ενεργοποίησης	ξανά	
στη	μονάδα	γονέα.	Η	λυχνία	φωνητικής	
ενεργοποίησης	σβήνει	και	το	εικονίδιο	
απενεργοποίησης	της	φωνητικής	
ενεργοποίησης	εμφανίζεται	στην	οθόνη.

5.5	Νυχτερινό	φως
 1 	 Πατήστε	το	κουμπί	νυχτερινού	φωτός	στη	

βάση	της	μονάδας	μωρού	για	να	ανάψετε	
το	νυχτερινό	φως.	

ΕΛ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α
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5.7	Ειδοποίηση	εκτός	
εμβέλειας

Όταν	η	μονάδα	γονέα	βρίσκεται	εκτός	της	
εμβέλειας	της	μονάδας	μωρού,	η	μονάδα	
μωρού	παράγει	ένα	ηχητικό	σήμα	ανά	20	
δευτερόλεπτα	και	στην	οθόνη	εμφανίζεται	το	
εικονίδιο	εκτός	εμβέλειας.	

D	Σημείωση:
Η	ειδοποίηση	“εκτός	εμβέλειας”	ενεργοποιείται	
επίσης	όταν	απενεργοποιηθεί	η	μονάδα	μωρού.

5.8	Νυχτερινή	όραση
Η	κάμερα	διαθέτει	λυχνίες	υπερύθρων	
που	σας	επιτρέπουν	να	βλέπετε	καθαρά	το	
μωρό	σας,	ακόμη	και	σε	σκοτεινό	χώρο.	
Όταν	η	κάμερα	ανιχνεύει	χαμηλά	επίπεδα	
φωτισμού,	ενεργοποιούνται	αυτόματα	οι	
λυχνίες	υπερύθρων.	Για	καλύτερη	ορατότητα,	
τοποθετήστε	τη	μονάδα	μωρού	σε	απόσταση	1	
έως	1,5	μέτρου	από	το	μωρό.	

D	Σημείωση:
Όταν	οι	υπέρυθρες	λυχνίες	είναι	
ενεργοποιημένες,	η	οθόνη	είναι	μαύρη	
και	λευκή.	Ωστόσο,	μερικές	φορές	μπορεί	
να	παρατηρήσετε	μια	πρασινωπή	εικόνα.	
Αυτό	είναι	φυσιολογικό	και	οφείλεται	στις	
εξωτερικές	πηγές	φωτός.

5.9	Κλιπ	ζώνης/βάση
 • Εάν	η	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	της	
μονάδας	γονέα	είναι	επαρκώς	φορτισμένη,	
μπορείτε	να	μεταφέρετε	τη	μονάδα	εντός	
και	εκτός	σπιτιού	χρησιμοποιώντας	το	κλιπ	
ζώνης.	Έτσι	μπορείτε	να	παρακολουθείτε	το	
μωρό	σας	ενώ	μετακινείστε.

 2 	 Για	να	επιλέξετε	κάποιο	άλλο	νανούρισμα,	
πατήστε	το	κουμπί	νανουρίσματος.	
Συνεχίστε	να	πατάτε	το	κουμπί	“επόμενο	
νανούρισμα”	ώσπου	να	ακουστεί	το	
νανούρισμα	που	προτιμάτε.	

D	Σημείωση:

Μπορείτε	επίσης	να	επιλέξετε	το	σύμβολο	
επανάληψης	για	αναπαραγωγή	όλων	των	
νανουρισμάτων	με	κυκλική	επανάληψη.

 3 	 Πατήστε	το	κουμπί	αναπαραγωγής/
διακοπής	νανουρίσματος	στη	μονάδα	
γονέα	για	να	ακουστεί	το	νανούρισμα	που	
επιλέξατε.
 • Το νανούρισμα αρχίζει να ακούγεται από 

τη μονάδα μωρού και επαναλαμβάνεται 
συνεχώς. 

D	Σημείωση:
Αν	έχετε	επιλέξει	τη	λειτουργία	
επανάληψης,	τα	τρία	νανουρίσματα	
επαναλαμβάνονται	κυκλικά.

 4 	 Για	να	σταματήσετε	το	νανούρισμα,	πατήστε	
ξανά	το	κουμπί	αναπαραγωγής/διακοπής	
νανουρίσματος.	
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 • Στη μονάδα έχει γίνει επαναφορά 
των προεπιλεγμένων εργοστασιακών 
ρυθμίσεων.

5.11.1	 Προεπιλεγμένες	ρυθμίσεις
 • Ένταση	ηχείου:	3
 • Φωνητική	ενεργοποίηση:	
απενεργοποιημένη

 • Φωτεινότητα	οθόνης:	4

6	 Καθαρισμός	και	
συντήρηση

B	Προειδοποίηση:
Μην βυθίζετε τη μονάδα γονέα και τη μονάδα 
μωρού σε νερό και μην τις πλένετε κάτω από 
τη βρύση.

B	Προειδοποίηση:
Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή υγρά 
καθαριστικά.
 1 	 Απενεργοποιήστε	τη	μονάδα	μωρού	και	

τη	μονάδα	γονέα	και	αποσυνδέστε	τους	
μετασχηματιστές	από	την	πρίζα.	

 2 	 Καθαρίστε	τη	μονάδα	γονέα	και	τη	μονάδα	
μωρού	με	ένα	στεγνό	πανί.

D	Σημείωση:
Οι	δαχτυλιές	ή	η	σκόνη	στο	φακό	της	
μονάδας	μωρού	ενδέχεται	να	επηρεάσουν	
την	απόδοση	της	κάμερας.	Αποφύγετε	να	
αγγίζετε	το	φακό	με	τα	δάχτυλά	σας.

B	Προειδοποίηση:
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού και 
η μονάδα γονέα είναι στεγνές πριν τις 
συνδέσετε ξανά στην πρίζα.

 3 	 Καθαρίστε	τους	μετασχηματιστές	με	ένα	
στεγνό	πανί.

 • Για	να	χρησιμοποιήσετε	το	κλιπ	ζώνης	ως	
βάση,	γυρίστε	το	προς	τα	κάτω	ώσπου	η	
μονάδα	γονέα	να	μπορεί	να	στηριχτεί	πάνω	
του.

5.10	 	Λειτουργία	αυτόματης	
σίγασης	

Όταν	η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύει	χαμηλή	
στάθμη	ήχου,	π.χ.	τον	ήχο	που	κάνει	το	μωρό	
όταν	κοιμάται,	στη	μονάδα	γονέα	γίνεται	
αυτόματα	σίγαση	της	εξόδου	ήχου	ώστε	
να	μην	ακούτε	τον	εν	λόγω	ήχο.	Όταν	το	
μωρό	αρχίσει	να	κλαίει,	στη	μονάδα	γονέα	
ενεργοποιείται	αυτόματα	η	ένταση	του	ήχου	
ώστε	να	ακούτε	τον	ήχο	του	κλάματος.

5.11	 	Λειτουργία	επαναφοράς	
ρυθμίσεων	

Με	αυτή	τη	λειτουργία,	μπορείτε	
να	επαναφέρετε	τις	ρυθμίσεις	της	μονάδας	
γονέα	στις	αρχικές	τους	τιμές.	Μπορείτε	να	
χρησιμοποιήσετε	αυτήν	τη	λειτουργία	εάν	
προκύψουν	προβλήματα	που	δεν	μπορείτε	
να	επιλύσετε	με	τις	προτεινόμενες	ενέργειες	
στο	κεφάλαιο	“Συχνές	ερωτήσεις”.
 1 	 Πατήστε	παρατεταμένα	το	κουμπί	

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	
στη	μονάδα	γονέα	για	να	την	
απενεργοποιήσετε.

 2 	 Πατήστε	παρατεταμένα	το	κουμπί	μείωσης	
έντασης	ήχου	και	ταυτόχρονα	πατήστε	
παρατεταμένα	το	κουμπί	ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης,	μέχρι	να	ακουστεί	ένα	
ηχητικό	σήμα	και	η	μονάδα	γονέα	να	
ανάψει	ξανά.

ΕΛ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α
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9	 Εγγύηση	και	
επισκευή

Εάν	χρειάζεστε	επισκευή	ή	πληροφορίες	ή	εάν	
αντιμετωπίζετε	κάποιο	πρόβλημα,	επισκεφτείτε	
την	τοποθεσία	της	Philips	AVENT	στη	διεύθυνση	
www.philips.com/AVENT	ή	επικοινωνήστε	
με	το	Κέντρο	Εξυπηρέτησης	Καταναλωτών	της	
Philips	στη	χώρα	σας.	Θα	βρείτε	το	τηλέφωνο	
στο	φυλλάδιο	της	διεθνούς	εγγύησης.	Εάν	δεν	
υπάρχει	Κέντρο	Εξυπηρέτησης	Καταναλωτών	
στη	χώρα	σας,	απευθυνθείτε	στον	τοπικό	σας	
αντιπρόσωπο	της	Philips.	

10	Συχνές	ερωτήσεις
Στο	κεφάλαιο	αυτό	παρατίθενται	οι	πιο	
συχνές	ερωτήσεις	σχετικά	με	τη	συσκευή.	
Εάν	δεν	μπορείτε	να	βρείτε	απάντηση	στην	
ερώτησή	σας,	επισκεφθείτε	τη	διεύθυνση	www.
philips.com/support	για	περισσότερες	συχνές	
ερωτήσεις	ή	επικοινωνήστε	με	το	Κέντρο	
Εξυπηρέτησης	Καταναλωτών	στη	χώρα	σας.

Ενεργοποίηση/σύνδεση	των	μονάδων

Γιατί η λυχνία λειτουργίας της μονάδας μωρού 
και της μονάδας γονέα δεν ανάβει όταν 
ενεργοποιούνται οι μονάδες;
 • Ίσως	η	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	της	
μονάδας	γονέα	είναι	άδεια	και	η	μονάδα	δεν	
είναι	συνδεδεμένη	στην	πρίζα.	Τοποθετήστε	
το	βύσμα	της	συσκευής	στη	μονάδα	γονέα	
και	συνδέστε	το	μετασχηματιστή	σε	μια	
πρίζα.	Στη	συνέχεια,	πατήστε	παρατεταμένα	
το	κουμπί	ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	
για	να	ενεργοποιήσετε	τη	μονάδα	γονέα	
ώστε	να	συνδεθεί	με	τη	μονάδα	μωρού.

7	 Συστήματα	
αποθήκευσης

Όταν	δεν	πρόκειται	να	χρησιμοποιήσετε	
τη	συσκευή	παρακολούθησης	μωρού	για	
μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	αφαιρέστε	τις	
μη	επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες	από	τη	
μονάδα	μωρού	και	την	επαναφορτιζόμενη	
μπαταρία	από	τη	μονάδα	γονέα.	Αποθηκεύστε	
τη	μονάδα	γονέα,	τη	μονάδα	μωρού	και	τους	
μετασχηματιστές	σε	δροσερό	και	ξηρό	μέρος.

8	 Παραγγελία	
εξαρτημάτων

Για	να	προμηθευτείτε	εξαρτήματα	για	αυτήν 
τη	συσκευή,	επισκεφτείτε	το	ηλεκτρονικό	 
μας	κατάστημα	στη	διεύθυνση	 
www.shop.philips.com/service.	Αν	το	
ηλεκτρονικό	κατάστημα	δεν	είναι	διαθέσιμο	
για	τη	χώρα	σας,	απευθυνθείτε	στον	τοπικό	
αντιπρόσωπο	της	Philips	ή	σε	κάποιο	κέντρο	
επισκευών	της	Philips.	Αν	αντιμετωπίσετε	
δυσκολίες	στην	ανεύρεση	εξαρτημάτων	για	
τη	συσκευή,	επικοινωνήστε	με	το	Κέντρο	
Εξυπηρέτησης	Καταναλωτών	της	Philips	στη	
χώρα	σας.	Θα	βρείτε	τα	στοιχεία	επικοινωνίας	
στο	φυλλάδιο	της	διεθνούς	εγγύησης.	
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 • Αν	έχετε	δύο	συσκευές	παρακολούθησης	
μωρού,	κρατήστε	τις	σε	απόσταση	
τουλάχιστον	1,5	μέτρου	τη	μία	από	την	άλλη,	
για	να	αποφύγετε	τυχόν	παρεμβολές.

 • Ίσως	η	μονάδα	μωρού	δεν	έχει	συνδεθεί	
στην	πρίζα	και	οι	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	της	μονάδας	έχουν	αδειάσει	ή	δεν	
έχουν	τοποθετηθεί	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	στη	μονάδα	μωρού.	Συνδέστε	τη	
μονάδα	μωρού	στην	πρίζα	ή	τοποθετήστε	
καινούργιες	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	στη	μονάδα	μωρού.	Έπειτα	
γυρίστε	το	διακόπτη	ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης	της	μονάδας	μωρού	στη	
θέση	ενεργοποίησης	ώστε	να	συνδεθεί	με	τη	
μονάδα	γονέα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος;
 • Επειδή	η	μονάδα	γονέα	λειτουργεί	με	
επαναφορτιζόμενη	μπαταρία,	συνεχίζει	να	
λειτουργεί	αν	η	μπαταρία	είναι	επαρκώς	
φορτισμένη.	Αν	έχετε	τοποθετήσει	μη	
επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες	στη	μονάδα	
μωρού,	η	κάμερα	συνεχίζει	να	λειτουργεί	και	
μπορείτε	να	βλέπετε	το	μωρό	σας.	

Γιατί αποφορτίζονται τόσο γρήγορα οι μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της μονάδας 
μωρού;
 • 	Η	μονάδα	μωρού	καταναλώνει	
πολλή	ενέργεια	όταν	έχετε	μόνιμα	
ενεργοποιημένη	την	οθόνη,	όταν	γίνεται	
αναπαραγωγή	νανουρισμάτων	ή	όταν	
είναι	ενεργοποιημένο	το	νυχτερινό	φως.	
Συνιστούμε	να	χρησιμοποιείτε	πάντα	τη	
μονάδα	μωρού	με	ρεύμα	και	να	έχετε	τις	
μπαταρίες	ως	εφεδρεία.	Μην	τοποθετείτε	
επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες	στη	μονάδα	
μωρού	γιατί	εκφορτίζονται	αργά	ακόμα	και	
όταν	δεν	χρησιμοποιούνται.

 • Ίσως	η	μονάδα	μωρού	δεν	έχει	συνδεθεί	
στην	πρίζα	και	οι	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	της	μονάδας	έχουν	αδειάσει	ή	δεν	
έχουν	τοποθετηθεί	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	στη	μονάδα	μωρού.	Συνδέστε	τη	
μονάδα	μωρού	στην	πρίζα	ή	τοποθετήστε	
καινούργιες	μη	επαναφορτιζόμενες	
μπαταρίες	στη	μονάδα	μωρού.	Έπειτα	
γυρίστε	το	διακόπτη	ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης	της	μονάδας	μωρού	στη	
θέση	ενεργοποίησης	ώστε	να	συνδεθεί	με	τη	
μονάδα	γονέα.

Γιατί δεν γίνεται φόρτιση της μονάδας γονέα 
όταν τη συνδέω στην πρίζα;
 • Η	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία	μπορεί	να	
έχει	φτάσει	στο	τέλος	της	διάρκειας	ζωής	
της.	Αντικαταστήστε	την	μπαταρία.

 • Ίσως	ο	μετασχηματιστής	δεν	είναι	σωστά	
συνδεδεμένος	στην	πρίζα.	Βεβαιωθείτε	ότι	
έχετε	συνδέσει	σωστά	το	μετασχηματιστή	
στην	πρίζα.

Γιατί δεν γίνεται φόρτιση της μονάδας μωρού 
όταν τη συνδέω στην πρίζα;
 • Η	μονάδα	μωρού	δεν	διαθέτει	λειτουργία	
φόρτισης.	Αν	θέλετε	να	τη	χρησιμοποιήσετε	
χωρίς	καλώδιο,	τοποθετήστε	καινούργιες	μη	
επαναφορτιζόμενες	μπαταρίες.

Γιατί δεν πραγματοποιείται σύνδεση; Γιατί 
χάνεται η σύνδεση ανά διαστήματα; Γιατί 
παρουσιάζονται διακοπές στον ήχο;
 • Η	μονάδα	μωρού	και	η	μονάδα	γονέα	
είναι	πιθανώς	κοντά	στα	όρια	της	εμβέλειας	
λειτουργίας	ή	υπάρχουν	παρεμβολές	από	
άλλες	ασύρματες	συσκευές	που	λειτουργούν	
στα	2,4	GHz.	Δοκιμάστε	να	τοποθετήσετε	
τις	μονάδες	σε	διαφορετική	θέση,	μειώστε	
την	απόσταση	μεταξύ	των	μονάδων	ή	
απενεργοποιήστε	τις	υπόλοιπες	ασύρματες	
συσκευές	που	λειτουργούν	στα	2,4	GHz.	
Σημειώστε	ότι	για	κάθε	επανασύνδεση	των	
μονάδων	απαιτούνται	περίπου	 
5	δευτερόλεπτα.
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Γιατί ακούγεται ένα ηχητικό σήμα από τη 
μονάδα γονέα;
 • 	Αν	ακούγεται	ένα	ηχητικό	σήμα	από	τη	
μονάδα	γονέα	ενώ	εμφανίζεται	το	εικονίδιο	
εκτός	εμβέλειας	στην	οθόνη,	έχει	χαθεί	η	
σύνδεση	με	τη	μονάδα	μωρού.	Μετακινήστε	
τη	μονάδα	γονέα	πιο	κοντά	στη	μονάδα	
μωρού.	

 • 	Αν	ακούγεται	ηχητικό	σήμα	από	τη	μονάδα	
γονέα	και	ταυτόχρονα	η	λυχνία	μπαταρίας/
λειτουργίας	και	το	σύμβολο	μπαταρίας	
στην	οθόνη	αναβοσβήνουν	κόκκινα,	η	
ισχύς	της	επαναφορτιζόμενης	μπαταρίας	
στη	μονάδα	γονέα	είναι	χαμηλή.	Συνδέστε	
τη	μονάδα	γονέα	στην	πρίζα	για	να	
επαναφορτίσετε	την	μπαταρία	(ανατρέξτε	
στο	κεφάλαιο	“Προετοιμασία	για	χρήση”).	

 • Ενδέχεται	η	μονάδα	μωρού	να	είναι	
απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε	τη	
μονάδα	μωρού.

Θόρυβος/ήχος

Γιατί το μόνιτορ παράγει ένα δυνατό 
διαπεραστικό ήχο;
 • Οι	μονάδες	μπορεί	να	είναι	πολύ	κοντά	η	μία	
στην	άλλη.	Βεβαιωθείτε	ότι	η	μονάδα	γονέα	
και	η	μονάδα	μωρού	απέχουν	τουλάχιστον	
1,5	μέτρο	η	μία	από	την	άλλη	και	μειώστε	την	
ένταση	του	ήχου.

 • Ενδέχεται	η	ένταση	του	ήχου	στη	μονάδα	
γονέα	να	έχει	ρυθμιστεί	σε	πολύ	υψηλό	
επίπεδο.	Μειώστε	την	ένταση	του	ήχου	στη	
μονάδα	γονέα.

Μπορώ να αυξήσω την ένταση ήχου του 
νανουρίσματος στη μονάδα μωρού;
 • Όχι,	δεν	μπορείτε.

Γιατί ο χρόνος φόρτισης της μονάδας γονέα 
υπερβαίνει τις 2,5 ώρες;
 • Ενδέχεται	η	μονάδα	γονέα	να	έχει	
ενεργοποιηθεί	κατά	τη	φόρτιση.	
Απενεργοποιήστε	τη	μονάδα	γονέα	κατά	τη	
διάρκεια	της	φόρτισης.

 Γιατί πρέπει να διατηρώ τη μονάδα μωρού 
και το καλώδιό της σε απόσταση τουλάχιστον 
1 μέτρου από το μωρό μου; 
 • Για	να	αποφύγετε	τον	κίνδυνο	
στραγγαλισμού	με	το	καλώδιο	και	για	
βέλτιστη	ανίχνευση	του	ήχου,	να	τοποθετείτε	
πάντα	τη	μονάδα	μωρού	και	το	καλώδιό	της	
σε	απόσταση	τουλάχιστον	1	μέτρου	μακριά	
από	το	μωρό.

Ενδείξεις	στη	μονάδα	γονέα

Γιατί δεν εμφανίζεται το σύμβολο κατάστασης 
μπαταρίας στην οθόνη της μονάδας γονέα 
όταν ξεκινά η φόρτιση της μονάδας;
 • Ενδέχεται	να	χρειαστούν	μερικά	λεπτά	μέχρι	
να	εμφανιστεί	το	σύμβολο	μπαταρίας	στην	
οθόνη	της	μονάδας	γονέα,	όταν	φορτίζετε	τη	
μονάδα	για	πρώτη	φορά	ή	εάν	έχει	παρέλθει	
μεγάλο	χρονικό	διάστημα	από	την	τελευταία	
φορά	που	τη	χρησιμοποιήσατε.

Γιατί η λυχνία μπαταρίας/λειτουργίας 
και το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη 
αναβοσβήνουν κόκκινα; 
 • Αν	η	λυχνία	μπαταρίας/λειτουργίας	
και	το	σύμβολο	μπαταρίας	στην	
οθόνη	αναβοσβήνουν	κόκκινα,	η	ισχύς	
της	επαναφορτιζόμενης	μπαταρίας	στη	
μονάδα	γονέα	είναι	χαμηλή.	Συνδέστε	
τη	μονάδα	γονέα	στην	πρίζα	για	να	
επαναφορτίσετε	την	μπαταρία	(ανατρέξτε	
στο	κεφάλαιο	“Προετοιμασία	για	χρήση”).	
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Γιατί ακούγεται ένας ήχος βουητού από τη 
μονάδα γονέα;
 • Όταν	η	μονάδα	γονέα	βρίσκεται	εκτός	της	
εμβέλειας	της	μονάδας	μωρού,	ενδέχεται	
να	προκύψουν	παρεμβολές.	Επίσης,	μπορεί	
να	προκύψουν	παρεμβολές	εάν	υπάρχουν	
πάρα	πολλοί	τοίχοι	ή	ταβάνια	ανάμεσα	
στη	μονάδα	γονέα	και	στη	μονάδα	μωρού	
ή	όταν	ενεργοποιούνται	άλλες	ασύρματες	
συσκευές	που	λειτουργούν	στα	2,4	GHz	
(π.χ.	φούρνος	μικροκυμάτων,	δρομολογητής	
Wi-Fi).	Τοποθετήστε	τη	μονάδα	γονέα	σε	
διαφορετική	θέση,	πιο	κοντά	στη	μονάδα	
μωρού	ή	απενεργοποιήστε	τις	άλλες	
ασύρματες	συσκευές.	

 • Η	ισχύς	της	επαναφορτιζόμενης	μπαταρίας	
της	μονάδας	γονέα	ίσως	είναι	χαμηλή.	

Χρόνος	λειτουργίας/εμβέλεια	λειτουργίας

Η καθορισμένη εμβέλεια λειτουργίας της 
συσκευής παρακολούθησης μωρού είναι 
έως 150 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους 
και έως 30 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους. 
Γιατί η απόσταση στην οποία καταφέρνει 
να λειτουργήσει η δική μου συσκευή 
παρακολούθησης μωρού είναι πολύ μικρότερη;
 • Η	καθορισμένη	εμβέλεια	λειτουργίας	
των	150	μέτρων	ισχύει	μόνο	για	χρήση	
σε	εξωτερικούς,	ακάλυπτους	χώρους,	
με	άμεση	οπτική	επαφή	μεταξύ	των	
μονάδων.	Ανάλογα	με	τον	περιβάλλοντα	
χώρο	και	άλλους	παράγοντες,	η	εμβέλεια	
λειτουργίας	ενδέχεται	να	είναι	μικρότερη.	
Μέσα	στο	σπίτι	σας,	η	εμβέλεια	λειτουργίας	
περιορίζεται	ανάλογα	με	τον	αριθμό	και	τον	
τύπο	των	τοίχων	ή/και	των	ταβανιών	που	
παρεμβάλλονται	ανάμεσα	στη	μονάδα	γονέα	
και	τη	μονάδα	μωρού.

Γιατί δεν ακούγεται ήχος/Γιατί δεν ακούγεται 
το κλάμα του μωρού μου;
 • Η	ένταση	του	ήχου	στη	μονάδα	γονέα	
ίσως	έχει	ρυθμιστεί	πολύ	χαμηλά	ή	έχει	
απενεργοποιηθεί.	Πατήστε	το	διακόπτη	
αύξησης	της	έντασης	του	ήχου	για	να	
αυξήσετε	την	ένταση.

 • 	Ίσως	δεν	αφαιρέσατε	το	λεπτό	
προστατευτικό	φύλλο	από	το	μικρόφωνο.	
Βεβαιωθείτε	ότι	έχει	αφαιρεθεί	όλο	το	λεπτό	
προστατευτικό	φύλλο.

 • Ίσως	έχετε	ενεργοποιήσει	τη	λειτουργία	
φωνητικής	ενεργοποίησης.	Εάν	η	
λειτουργία	φωνητικής	ενεργοποίησης	είναι	
ενεργοποιημένη,	η	οθόνη	ανάβει	μόνο	
όταν	η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύσει	κάποιον	
ήχο.	Όταν	δεν	ακούγεται	κανένας	ήχος,	η	
οθόνη	παραμένει	σβηστή	για	εξοικονόμηση	
ενέργειας.	

 • Ίσως	η	συσκευή	παρακολούθησης	μωρού	
βρίσκεται	σε	λειτουργία	αυτόματης	σίγασης.	
Όταν	η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύει	ήχο	
χαμηλής	στάθμης,	όπως	π.χ.	όταν	το	μωρό	
σας	κοιμάται,	στη	μονάδα	γονέα	γίνεται	
αυτόματα	σίγαση	της	εξόδου	ήχου,	ώστε	
να	μην	τον	ακούτε.	Όταν	το	μωρό	αρχίσει	
να	κλαίει,	στη	μονάδα	γονέα	ενεργοποιείται	
αυτόματα	η	ένταση	του	ήχου	ξανά,	ώστε	να	
μπορείτε	να	ακούτε	τον	ήχο	του	κλάματος.

 • Η	μονάδα	μωρού	ενδέχεται	να	βρίσκεται	
πολύ	μακριά	από	το	μωρό	σας.	Φροντίστε	η	
μονάδα	μωρού	να	βρίσκεται	σε	απόσταση	
που	δεν	θα	υπερβαίνει	το	1,5	μέτρο	από	το	
μωρό	σας	και	δεν	θα	είναι	πιο	κοντά	από	 
1	μέτρο,	για	την	αποφυγή	στραγγαλισμού.

Γιατί η μονάδα γονέα αντιδρά τόσο γρήγορα 
σε άλλους ήχους;
 • Η	μονάδα	μωρού	ανιχνεύει	και	άλλους	ήχους	
εκτός	από	αυτούς	που	ακούγονται	από	το	
μωρό	σας.	Μετακινήστε	τη	μονάδα	μωρού	
πιο	κοντά	στο	μωρό	(αλλά	διατηρήστε	την	
ελάχιστη	απόσταση	του	1	μέτρου).
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Γιατί λαμβάνω παράσιτα στη μονάδα γονέα;
 • Όταν	η	μονάδα	γονέα	βρίσκεται	εκτός	της	
εμβέλειας	της	μονάδας	μωρού,	ενδέχεται	
να	προκύψουν	παρεμβολές.	Επίσης,	μπορεί	
να	προκύψουν	παρεμβολές	εάν	υπάρχουν	
πάρα	πολλοί	τοίχοι	ή	ταβάνια	ανάμεσα	
στη	μονάδα	γονέα	και	στη	μονάδα	μωρού	
ή	όταν	ενεργοποιούνται	άλλες	ασύρματες	
συσκευές	που	λειτουργούν	στα	2,4	GHz	
(π.χ.	φούρνος	μικροκυμάτων,	δρομολογητής	
Wi-Fi).	Τοποθετήστε	τη	μονάδα	γονέα	σε	
διαφορετική	θέση,	πιο	κοντά	στη	μονάδα	
μωρού	ή	απενεργοποιήστε	τις	άλλες	
ασύρματες	συσκευές.	

Οθόνη

Γιατί εμφανίζεται “τρέμουλο” στην οθόνη της 
συσκευής;
 • Όταν	η	μονάδα	γονέα	βρίσκεται	εκτός	της	
εμβέλειας	της	μονάδας	μωρού,	ενδέχεται	
να	προκύψουν	παρεμβολές.	Επίσης,	μπορεί	
να	προκύψουν	παρεμβολές	εάν	υπάρχουν	
πάρα	πολλοί	τοίχοι	ή	ταβάνια	ανάμεσα	
στη	μονάδα	γονέα	και	στη	μονάδα	μωρού	
ή	όταν	ενεργοποιούνται	άλλες	ασύρματες	
συσκευές	που	λειτουργούν	στα	2,4	GHz	
(π.χ.	φούρνος	μικροκυμάτων,	δρομολογητής	
Wi-Fi).	Τοποθετήστε	τη	μονάδα	γονέα	σε	
διαφορετική	θέση,	πιο	κοντά	στη	μονάδα	
μωρού	ή	απενεργοποιήστε	τις	άλλες	
ασύρματες	συσκευές.	

 • Η	ισχύς	της	επαναφορτιζόμενης	μπαταρίας	
της	μονάδας	γονέα	ίσως	είναι	χαμηλή.	

Γιατί δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη 
ενώ η λυχνία μπαταρίας/λειτουργίας της 
συσκευής είναι αναμμένη; 
 • Ίσως	να	είναι	επιλεγμένη	η	λειτουργία	
φωνητικής	ενεργοποίησης	στη	μονάδα	
γονέα.	Πατήστε	ξανά	το	κουμπί	φωνητικής	
ενεργοποίησης	για	να	ενεργοποιήσετε	την	
οθόνη.

Υποτίθεται ότι ο χρόνος λειτουργίας της 
μονάδας γονέα είναι τουλάχιστον 5,5 ώρες. 
Γιατί ο χρόνος λειτουργίας της δικής μου 
μονάδας γονέα είναι μικρότερος;
 • Κατά	τη	φόρτιση	της	μονάδας	γονέα	για	
πρώτη	φορά,	ο	χρόνος	λειτουργίας	είναι	
μικρότερος	επειδή	η	μπαταρία	δεν	έχει	
φτάσει	ακόμη	στη	μέγιστη	απόδοσή	της.	Η	
πλήρης	απόδοση	της	επαναφορτιζόμενης	
μπαταρίας	θα	είναι	διαθέσιμη	μετά	από	
τέσσερις	τουλάχιστον	κύκλους	αποφόρτισης	
και	φόρτισης.	Στη	συνέχεια,	ο	χρόνος	
λειτουργίας	θα	είναι	5,5	ώρες	αν	δεν	έχετε	
απενεργοποιήσει	τη	λειτουργία	φωνητικής	
ενεργοποίησης	και	7	ώρες	αν	έχετε	
ενεργοποιήσει	τη	λειτουργία	φωνητικής	
ενεργοποίησης.	

 • Η	μονάδα	γονέα	καταναλώνει	πολλή	
ενέργεια	όταν	η	οθόνη	είναι	διαρκώς	
ενεργοποιημένη.	Επιλέξτε	τη	λειτουργία	
φωνητικής	ενεργοποίησης	για	να	αυξήσετε	
το	χρόνο	λειτουργίας	της	μονάδας	
(ανατρέξτε	στο	κεφάλαιο	“Χαρακτηριστικά”,	
στην	παράγραφο	“Φωνητική	ενεργοποίηση”).

 • Ενδέχεται	η	ένταση	του	ήχου	της	μονάδας	
γονέα	να	έχει	ρυθμιστεί	σε	πολύ	υψηλό	
επίπεδο,	με	αποτέλεσμα	να	καταναλώνεται	
περισσότερη	ενέργεια.	Μειώστε	την	ένταση	
του	ήχου	στη	μονάδα	γονέα.

 • 	Όπως	συμβαίνει	με	όλες	τις	
επαναφορτιζόμενες	ηλεκτρονικές	συσκευές,	
η	χωρητικότητα	της	μπαταρίας	μειώνεται	
μόλις	περάσει	ένα	μεγάλο	χρονικό	διάστημα.	
Αν	έχετε	τυχόν	ερωτήσεις,	μπορείτε	να	
επικοινωνήσετε	με	την	εξυπηρέτηση	
πελατών.	Για	να	αγοράσετε	μια	νέα	
επαναφορτιζόμενη	μπαταρία,	επισκεφτείτε	
το	ηλεκτρονικό	κατάστημα	της	Philips	στη	
διεύθυνση	www.shop.philips.com/service.	
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Γιατί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν 
είναι καθαρή;
 • Ίσως	η	ρύθμιση	φωτεινότητας	της	
οθόνης	να	είναι	πολύ	χαμηλή.	Αυξήστε	τη	
φωτεινότητα	της	οθόνης	(ανατρέξτε	στο	
κεφάλαιο	“Χαρακτηριστικά”,	παράγραφος	
“Προσαρμογή	της	φωτεινότητας	οθόνης”).

 • 	Ίσως	δεν	αφαιρέσατε	το	λεπτό	
προστατευτικό	φύλλο	από	την	οθόνη.	
Αφαιρέστε	το	λεπτό	προστατευτικό	φύλλο.

Γιατί η μονάδα γονέα δεν λειτουργεί 
όταν επιλέγεται η λειτουργία φωνητικής 
ενεργοποίησης;
 • Ίσως	η	απόσταση	ανάμεσα	στο	μωρό	και	
τη	μονάδα	μωρού	να	είναι	πολύ	μεγάλη.	
Βεβαιωθείτε	ότι	η	μονάδα	μωρού	έχει	
τοποθετηθεί	σε	απόσταση	1	με	 
1,5	μέτρου	από	το	μωρό.

Γιατί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν 
είναι καθαρή σε συνθήκες νυχτερινής όρασης;
 • Ίσως	η	απόσταση	ανάμεσα	στο	μωρό	και	
τη	μονάδα	μωρού	να	είναι	πολύ	μεγάλη.	
Βεβαιωθείτε	ότι	η	μονάδα	μωρού	έχει	
τοποθετηθεί	σε	απόσταση	1	με	 
1,5	μέτρου	από	το	μωρό.

 • Μερικές	φορές,	όταν	είναι	ενεργοποιημένος	
ο	φωτισμός	υπερύθρων,	μπορεί	να	δείτε	μια	
πρασινωπή	εικόνα.	Αυτό	είναι	φυσιολογικό	
και	οφείλεται	σε	εξωτερικούς	παράγοντες.
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