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2 Descrição geral
 • I Unidade dos pais

1 Antena
2 Luz da pilha/de alimentação 
3 Luz da activação por voz
4 Botões de ajuste da luminosidade
5 Visor de vídeo - explicação de ícones

 •  a.  A unidade dos pais e a unidade do 
bebé não estão ligadas entre si

 •  b. Estado das pilhas
 •  c. Símbolo da força do sinal 
 •  d. Barra do nível de volume 
 •  e. Barra do nível de brilho 
 •  f. Números das canções de embalar
 •  g.  Símbolo de “Repetir canção de 

embalar”
 •  h. Símbolo da activação por voz 
 •  i. Símbolo de som cortado 

6 Botões para aumentar e diminuir o volume 
7 Luzes do nível de som
8	 Entrada	da	ficha	do	aparelho	
9 Altifalante
10 Tampa do compartimento da pilha
11 Mola para o cinto/suporte 
12 Botão ligar/desligar
13 Botão da activação por voz
14 Botão para reproduzir/parar a canção de 

embalar 
15 Botão de próxima canção de embalar 
16 Pilha recarregável 
17 Transformador 
18 Ficha do aparelho

 • II Unidade do bebé
1 Antena 
2 Luz de alimentação
3 Microfone 
4 Lente 
5 Altifalante
6 Base
7 Luz de presença e botão da luz de presença
8 Orifícios para montagem na parede 
9 Tampa do compartimento da pilha
10	 Entrada	da	ficha	do	aparelho
11 Botão ligar/desligar
12 Ficha do aparelho
13 Transformador 
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1 Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips 
AVENT! Para usufruir de todas as vantagens 
da assistência da Philips AVENT, registe o seu 
produto em www.philips.com/welcome.
O intercomunicador com vídeo Philips AVENT 
fornece-lhe um apoio durante vinte e quatro 
horas e permite-lhe ver o seu bebé durante o 
dia e a noite a partir de qualquer ponto da casa. 
A tecnologia digital mais recente garante um 
som claro e a imagem mais nítida do seu bebé. 
Proporciona-lhe uma sensação adicional de 
segurança sem entrar no quarto do bebé e sem 
perturbar o seu sono.
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3.1.2 Colocar as pilhas não recarregáveis
 Em caso de falha de energia, a unidade do bebé 
pode funcionar com quatro pilhas alcalinas AAA 
R6 de 1,5 V (não incluídas). 
Não utilize pilhas recarregáveis. A unidade do 
bebé não tem uma função de carregamento e 
as pilhas recarregáveis descarregam lentamente 
quando não estão a ser utilizadas.

B Aviso:
Retire a ficha da unidade do bebé e certifique-
se de que as suas mãos e a unidade estão secas 
quando introduzir as pilhas não recarregáveis.

D Nota:
 A unidade do bebé tem um tempo de 
funcionamento de 3 horas quando é alimentada 
por pilhas alcalinas não recarregáveis, com a luz de 
presença acesa. 
 1  Retire a tampa do compartimento das pilhas. 

 2  Coloque quatro pilhas alcalinas não 
recarregáveis. 

D Nota:
Verifique	se	os	pólos	+	e	-	ficam	na	posição	
correcta.

3 Preparar para a 
utilização

IMPORTANTE: leia cuidadosamente as 
instruções de segurança importantes 
antes de utilizar o intercomunicador 
com vídeo para bebé e guarde-as para 
consultas futuras. 
A Philips Electronics UK Limited declara, através 
deste documento, que este intercomunicador para 
bebé está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da 
Directiva 1999/5/CE. Está disponível uma cópia da 
Declaração de Conformidade CE em CD-ROM 
ou no Web site: www.philips.com/support. 

3.1 Unidade do bebé
Utilize a unidade do bebé ligada directamente 
à corrente eléctrica. Para garantir uma energia 
de reserva automática em caso de falhas de 
corrente, recomendamos a colocação de pilhas 
não recarregáveis. 

3.1.1 Funcionamento a corrente
 1 	 Coloque	a	ficha	do	aparelho	na	unidade	do	

bebé e introduza o adaptador numa tomada 
eléctrica.
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 2  Introduza a pilha recarregável.

D Nota:
Verifique	se	os	pólos	+	e	-	ficam	na	posição	
correcta.

 3  Volte a colocar a tampa.

 4 	 Insira	a	ficha	do	aparelho	na	unidade	dos	
pais e introduza o adaptador numa tomada 
eléctrica.

 3  Volte a colocar a tampa. 

3.2 Unidade dos pais

3.2.1 Funcionamento com pilha recarregável

B Aviso:
Desligue a ficha da unidade dos pais e certifique-
se de que as suas mãos e a unidade estão secas 
quando introduzir a pilha recarregável.
 • A unidade dos pais é fornecida com uma pilha 

recarregável de polímeros de iões de lítio de 
1100 mAh. 

 • Carregue a unidade dos pais antes de a utilizar 
pela primeira vez ou quando a unidade dos 
pais indicar que a pilha tem pouca carga.

 • A pilha tem pouca carga quando o símbolo 
de	pilha	sem	carga	fica	intermitente	no	visor	
de vídeo e a luz da pilha/de alimentação na 
unidade	dos	pais	fica	intermitente	a	vermelho.	

D Nota:
Se a pilha estiver totalmente vazia, a unidade 
dos pais desliga-se automaticamente e perde o 
contacto com a unidade do bebé.
 1  Deslize a tampa do compartimento das pilhas 

para baixo para a remover. 
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D Nota:
A pilha descarrega gradualmente, mesmo quando 
a unidade dos pais está desligada.

D Nota:
 Aconselhamo-lo a utilizar a unidade dos pais 
ligada à alimentação durante toda a noite. Se a 
carga da pilha da unidade dos pais acabar, o alerta 
de pilha fraca emite um sinal sonoro e isto pode 
acordá-lo.

4 Utilizar o aparelho
 1  Coloque a unidade dos pais e do bebé na 

mesma sala para testar a ligação.

Certifique-se	de	que	a	unidade	do	bebé	se	
encontra, no mínimo, a 1,5 metros de distância 
da unidade dos pais.

 2  Coloque o interruptor ligar/desligar da 
unidade do bebé na posição ON (Ligado).

 • A luz vermelha acende-se para indicar que 
está ligado. 

 • A luz da pilha/de alimentação na unidade 
dos pais acende-se a verde. A imagem 
animada do carregamento da pilha é 
apresentada no visor de vídeo. 

 • Quando a pilha estiver completamente 
carregada, o símbolo da pilha na parte 
superior do visor de vídeo está totalmente 
preenchido.

 • Quando carregar a unidade dos pais pela 
primeira vez ou após um longo período 
sem a utilizar, desligue-a e carregue-a sem 
interrupções durante 4 horas, no mínimo. 

 • Normalmente, o carregamento demora 
2,5 horas, mas precisa de mais tempo se 
a unidade dos pais permanecer ligada 
durante o carregamento. Para reduzir 
ao mínimo o tempo de carregamento, 
desligue a unidade dos pais durante esse 
período. 

 • Quando a pilha recarregável está 
completamente carregada, a unidade 
dos	pais	pode	ser	utilizada	sem	fios	
durante aprox. 7 horas, se estiver no 
modo de activação por voz. Se o visor 
de vídeo estiver ligado continuamente, a 
unidade dos pais pode ser utilizada sem 
fios	durante	aprox.	5,5	horas	no	modo	
predefinido.	

D Nota:
Quando a unidade dos pais é carregada pela 
primeira vez, o tempo de funcionamento é 
inferior a 7 horas. A pilha recarregável só alcança 
a sua capacidade total depois de quatro ciclos de 
descarregamento e carregamento.
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E Sugestão:
Determine a melhor posição para a 
unidade	dos	pais,	verificando	o	símbolo	da	
força do sinal. O número de barras indica 
a qualidade da ligação. 

 • Se não for possível estabelecer nenhuma 
ligação, a unidade dos pais emite um sinal 
sonoro e a imagem de unidade fora de 
alcance é apresentada no visor. 

4.1 Colocação do 
intercomunicador para 
bebé

B Aviso:
Mantenha a unidade do bebé fora do alcance 
dele. Nunca coloque ou monte a unidade do 
bebé no berço ou no parque dele.

D Nota:
Se	utilizar	um	telefone	sem	fios,	vídeo	sem	fios,	
rede Wi-Fi, microondas ou Bluetooth em 2,4 Ghz 
e surgirem interferências na unidade dos pais ou 
na unidade do bebé, afaste a unidade dos pais até 
a interferência desaparecer.
 1  Para uma detecção de som optimizada, 

coloque a unidade do bebé afastada, no 
mínimo, 1 metro do seu bebé, mas nunca a 
uma distância superior a 1,5 metros.

D Nota:
A luz de alimentação ilumina-se sempre a 
verde, mesmo quando não existe ligação 
com a unidade dos pais.

 3  Mantenha o botão ligar/desligar premido na 
unidade dos pais. 

 • O visor de vídeo acende-se e a imagem de 
activação é apresentada no visor.

 • Quando é estabelecida uma ligação, o bebé 
é apresentado no visor de vídeo e o símbolo 
da força do sinal é indicado.
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 4  Coloque a unidade dos pais dentro do 
alcance de funcionamento da unidade do 
bebé.	Certifique-se	de	que	esta	se	encontra,	
no mínimo, a 1,5 metros de distância da 
unidade do bebé de modo a evitar o eco 
acústico.

Para mais informações sobre o alcance de 
funcionamento, consulte a secção “Alcance de 
funcionamento” em baixo.

4.1.1 Alcance de funcionamento
O alcance de funcionamento do intercomunicador 
para bebé é de 150 metros em espaços abertos 
e em linha de visão. Em espaços interiores, o 
alcance de funcionamento é de até 30 metros. 
Dependendo do ambiente e de outros factores 
de interferência, este alcance pode ser menor. 
Para materiais húmidos, a perda de alcance pode 
ser superior a 100%.

Materiais secos Espessura do 
material

Perda de 
alcance

Madeira, estuque, cartão, 
vidro	(sem	metal,	fios	ou	
chumbo)

< 30 cm 0-10%

Tijolo, contraplacado < 30 cm 5-35%
Betão reforçado < 30 cm 30-100%
Grelhas ou barras de 
metal

< 1 cm 90-100%

Folhas de metal ou de 
alumínio

< 1 cm 100%

 2  Existem duas formas de posicionar a unidade 
do bebé:
1 Coloque sempre a unidade do bebé 

sobre uma superfície estável, plana e 
horizontal.

2 Monte a unidade do bebé na parede 
como	indicado	na	figura,	com	os	
parafusos fornecidos. 

E Sugestão:
Utilize o modelo fornecido para marcar 
a localização exacta dos orifícios para os 
parafusos na parede. 

E Sugestão:
Posicione a unidade do bebé a um nível mais 
elevado para obter um bom ângulo de visão 
do berço ou do parque do bebé.

 3  Ajuste a unidade do bebé de forma a 
assegurar a melhor visibilidade do seu bebé.

B Aviso:
Não posicione a unidade do bebé com o 
microfone direccionado demasiado para 
baixo, isto pode evitar que o microfone 
capte os sons correctamente.
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 • A barra de brilho do ecrã é apresentada 
no visor para indicar o brilho do ecrã 
seleccionado.

D Nota:
Se o brilho estiver num nível elevado, a unidade 
dos pais consome mais energia. 

5.3 Luzes do nível de som
A unidade dos pais monitoriza continuamente o 
nível do som no quarto do bebé e as luzes do 
nível de som informam-no de qualquer actividade. 
Se o bebé chorar, as luzes azuis do nível de som 
na unidade dos pais acendem-se. 
 • Enquanto não for detectado nenhum som, as 

luzes do nível de som estão apagadas.
 • Quando a unidade do bebé detecta um som, 

acendem-se uma ou várias luzes do nível de 
som na unidade dos pais. O número de luzes 
que se acendem depende do volume do nível 
do som captado pela unidade do bebé. As 
luzes do nível de som também se acendem 
quando	a	unidade	dos	pais	está	definida	
para um volume baixo ou quando o modo 
de activação por voz está activado (consulte 
a secção “Activação por voz” apresentada 
abaixo).

5 Funções

5.1 Ajustar o volume do 
altifalante

Pode ajustar o volume do altifalante da unidade 
dos pais para o nível que preferir. 
 1  Prima o botão para aumentar ou diminuir o 

volume para regular o nível do volume do 
som. 

 • A barra do volume é apresentada no visor 
para indicar o volume seleccionado.

D Nota:
Se o volume estiver num nível demasiado alto, a 
unidade dos pais consome mais energia. 

5.2 Ajustar o brilho do visor
Pode ajustar o brilho do visor da unidade dos 
pais para o nível que preferir. 
 1  Prima os botões de ajuste do brilho na 

unidade dos pais para ajustar o brilho do visor 
de vídeo.
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 • Quando a unidade do bebé detecta um 
som, o visor de vídeo na unidade dos pais 
é ligado automaticamente para apresentar 
o bebé. Se não for detectado nenhum novo 
som durante 20 segundos, o visor de vídeo é 
novamente desligado.

 2  Para desactivar o modo de activação por voz, 
prima novamente o botão de activação por 
voz na unidade dos pais. A luz da activação 
por voz apaga-se e a imagem da activação por 
voz é apresentada no visor.

5.5 Luz de presença
 1  Prima o botão da luz de presença na base da 

unidade do bebé para ligar a luz de presença. 

 • A luz de presença na base da unidade do 
bebé acende-se. 

 2  Prima novamente o botão da luz de presença 
para a desligar. 

5.4 Activação por voz
A unidade dos pais monitoriza continuamente 
o nível sonoro no quarto do seu bebé. Quando 
o modo de activação por voz está activado, o 
visor de vídeo só é ligado quando a unidade do 
bebé capta um som. Enquanto não for detectado 
nenhum som, o visor de vídeo está desligado para 
poupar energia. 
 1  Para activar o modo de activação por voz, 

prima o botão da activação por voz na 
unidade dos pais. 

 • A luz de activação por voz na unidade dos 
pais acende-se e a imagem da activação 
por voz é apresentada no visor de vídeo.
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D Nota:

Também pode seleccionar o símbolo de 
repetição para reproduzir repetidamente 
todas as canções de embalar em sequência.

 3  Prima o botão para reproduzir/parar a 
canção de embalar na unidade dos pais para 
reproduzir a canção de embalar seleccionada.
 • A canção de embalar começa a ser 

reproduzida na unidade do bebé e é 
repetida continuamente. 

D Nota:
Se tiver seleccionado o modo de 
repetição, as três canções de embalar 
são reproduzidas repetidamente em 
sequência.

 4  Para parar a canção de embalar, prima 
novamente o botão para reproduzir/parar a 
canção de embalar. 

5.7 Alerta de fora de alcance
Quando a unidade dos pais está fora do alcance 
da unidade do bebé, a unidade dos pais emite um 
sinal sonoro a cada 20 segundos e imagem de 
unidade fora de alcance é apresentada no visor 
de vídeo. 

D Nota:
O alerta de fora de alcance também é activado 
quando a unidade do bebé é desligada.

5.6 Função de canções de 
embalar

 1   Prima o botão para reproduzir/parar a 
canção de embalar na unidade dos pais para 
reproduzir uma canção de embalar.

 • A canção de embalar começa a ser 
reproduzida na unidade do bebé e é 
repetida continuamente durante aprox. 
15 minutos. No visor de vídeo, pode ver o 
número da canção de embalar que está a 
ser reproduzida e repetida. Este número é 
apresentado dentro de um quadrado azul. 

 2  Para seleccionar outra canção de embalar, 
prima o botão de canções de embalar. 
Continue a premir o botão “próxima canção 
de embalar” até ouvir a canção de embalar 
que pretende. 
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5.10  Funcionalidade de corte 
automático de som 

Quando a unidade do bebé detecta um nível de 
som baixo, por ex. o som do bebé a dormir, a 
unidade dos pais corta automaticamente a saída 
áudio para não ouvir este som. Quando o bebé 
começa a chorar, a unidade dos pais volta a ligar o 
volume automaticamente, permitindo-lhe ouvir o 
som do choro.

5.11  Funcionalidade de 
reposição 

Esta funcionalidade permite-lhe repor as 
definições	da	unidade	dos	pais.	Pode	utilizar	esta	
funcionalidade se surgirem problemas que não 
foi possível resolver com as sugestões no capítulo 
“Perguntas mais frequentes”.
 1  Mantenha o botão ligar/desligar premido na 

unidade dos pais para a desligar.
 2  Mantenha o botão para diminuir o volume 

premido e, em simultâneo, mantenha também 
o botão ligar/desligar premido até ouvir um 
sinal sonoro e a unidade dos pais se ligar 
novamente.
 • As predefinições de fábrica da unidade dos 

pais foram repostas.

5.11.1	 Predefinições
 • Volume do altifalante: 3
 • Activação por voz: desligada
 • Brilho do ecrã: 4

5.8 Visão nocturna
A câmara tem luzes de infravermelhos que lhe 
permitem ver claramente o bebé, mesmo no 
escuro. Quando a câmara detecta baixos níveis 
de luminosidade, as luzes de infravermelhos são 
ligadas automaticamente. Coloque a unidade do 
bebé a aprox. 1 a 1,5 metros de distância do bebé 
para garantir uma boa visibilidade. 

D Nota:
A apresentação é a preto e branco quando as 
luzes infravermelhas estão ligadas. No entanto, 
por vezes é possível visualizar uma imagem 
esverdeada. Isto é normal e deve-se a fontes de 
luz externas.

5.9 Mola para o cinto/suporte
 • Se a pilha recarregável da unidade dos 
pais	tiver	carga	suficiente,	pode	levar	a	
unidade consigo para dentro e fora de 
casa, prendendo a unidade ao cinto ou cós 
da roupa com a mola para o cinto. Assim, 
pode monitorizar o seu bebé enquanto se 
movimenta.

 • Para utilizar a mola para o cinto como 
suporte, volte-a para baixo até ser possível 
apoiar a unidade dos pais sobre esta.
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8 Encomendar 
acessórios

Para comprar acessórios para este aparelho, visite 
a nossa loja online em www.shop.philips.com/
service. Se não tiver uma loja online disponível 
no seu país, dirija-se ao seu distribuidor Philips 
ou a um centro de assistência Philips. Se tiver 
dificuldades	em	obter	acessórios	para	o	seu	
aparelho, contacte o Centro de Apoio ao Cliente 
da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes 
de contacto no folheto de garantia mundial. 

9 Garantia e 
assistência

Se necessitar de reparações, informações ou 
se tiver problemas, visite o Web site da Philips 
AVENT em www.philips.com/AVENT ou 
contacte o Centro de Assistência ao Consumidor 
do seu país. Pode encontrar o número de telefone 
no folheto de garantia mundial. Se não existir um 
Centro de Assistência no seu país, visite o seu 
representante Philips local. 

10 Perguntas mais 
frequentes

Este capítulo apresenta uma lista das perguntas 
mais frequentes sobre o aparelho. Se não 
encontrar aqui a resposta à sua pergunta, visite 
www.philips.com/support para mais perguntas 
frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao 
Cliente no seu país.

6 Limpeza e 
manutenção

B Aviso:
Não mergulhe a unidade dos pais e a unidade do 
bebé em água e não as lave à torneira.

B Aviso:
Não utilize um spray de limpeza ou produtos de 
limpeza líquidos.
 1  Desligue a unidade do bebé e a unidade 

dos pais e retire os adaptadores da tomada 
eléctrica. 

 2  Limpe a unidade dos pais e a unidade do 
bebé com um pano seco.

D Nota:
O desempenho da câmara pode ser afectado 
por dedadas ou sujidade na objectiva. Evite 
tocar na objectiva com os dedos.

B Aviso:
Certifique-se de que a unidade do bebé e a 
unidade dos pais estão secas antes de as ligar 
novamente à corrente eléctrica.

 3  Limpe os adaptadores com um pano seco.

7 Arrumação
Quando não pretender utilizar o 
intercomunicador para bebé durante algum 
tempo, retire as pilhas não recarregáveis da 
unidade do bebé e as pilhas recarregáveis da 
unidade dos pais. Guarde a unidade dos pais, a 
unidade do bebé e os adaptadores num local 
fresco e seco.
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Por que razão não consigo estabelecer uma 
ligação? Por que razão a ligação é interrompida 
ocasionalmente? Por que razão ocorrem 
interrupções do som?
 • A unidade do bebé e a unidade dos pais 

podem estar próximas dos limites máximos 
do alcance de funcionamento ou existe 
interferência	de	outros	dispositivos	sem	fios	
de 2,4 GHz. Experimente uma localização 
diferente, diminua a distância entre as unidades 
ou	desligue	os	outros	dispositivos	sem	fios	de	
2,4 GHz. Tenha em atenção que são necessários 
cerca de 5 segundos para restabelecer a ligação 
entre as unidades.

 • Se tiver dois intercomunicadores com vídeo 
para bebé, mantenha-os a uma distância mínima 
de 1,5 metros entre si para evitar interferências.

 • A unidade do bebé pode não estar ligada à 
alimentação e as pilhas não recarregáveis na 
unidade do bebé podem estar vazias ou podem 
não estar colocadas na unidade do bebé. Ligue 
a unidade do bebé à alimentação ou coloque 
pilhas novas não recarregáveis na unidade do 
bebé. Em seguida, coloque o botão ligar/desligar 
da unidade do bebé na posição ON (Ligada) 
para estabelecer a ligação à unidade dos pais.

O que acontece durante uma falha de corrente?
 • Visto que a unidade dos pais funciona com uma 

pilha recarregável, esta continua a funcionar se a 
pilha	tiver	carga	suficiente.	Se	colocar	pilhas	não	
recarregáveis na unidade do bebé, a câmara 
continua a funcionar e poderá ver o seu bebé. 

Por que razão as pilhas não recarregáveis da 
unidade do bebé ficam sem carga tão depressa?
 •  A unidade do bebé consume muita energia 

quando o visor de vídeo está continuamente 
ligado, quando reproduz canções de embalar 
ou quando a luz de presença está ligada. 
Recomendamos que utilize sempre a unidade 
do bebé ligada à corrente eléctrica e que as 
pilhas sejam utilizadas apenas como energia de 
reserva. Não coloque pilhas recarregáveis na 
unidade do bebé, visto que estas descarregam 
lentamente mesmo quando não estão a ser 
utilizadas.

Ligar as unidades

Porque é que a luz de alimentação da unidade 
do bebé e da unidade dos pais não se 
acende quando ligo as unidades?
 • A pilha recarregável na unidade dos pais pode 

estar vazia e a unidade pode não estar ligada 
à	corrente	eléctrica.	Insira	a	ficha	do	aparelho	
na unidade dos pais e ligue o adaptador a uma 
tomada eléctrica. De seguida, mantenha o 
botão ligar/desligar premido para ligar a unidade 
dos pais e para estabelecer a ligação à unidade 
do bebé.

 • A unidade do bebé pode não estar ligada à 
alimentação e as pilhas não recarregáveis na 
unidade do bebé podem estar vazias ou podem 
não estar colocadas na unidade do bebé. Ligue 
a unidade do bebé à alimentação ou coloque 
pilhas novas não recarregáveis na unidade do 
bebé. Em seguida, coloque o botão ligar/desligar 
da unidade do bebé na posição ON (Ligada) 
para estabelecer a ligação à unidade dos pais.

Por que razão a unidade dos pais não carrega 
quando a ligo à corrente?
 • A	pilha	recarregável	pode	ter	alcançado	o	fim	

da sua vida útil. Substitua a pilha recarregável.
 • O adaptador pode não estar inserido 

correctamente na tomada. Assegure-se de que 
o adaptador está inserido correctamente na 
tomada eléctrica.

Por que razão a unidade do bebé não carrega 
quando a ligo à corrente?
 • A unidade do bebé não tem uma função 

de carregamento. Coloque pilhas novas não 
recarregáveis na unidade do bebé se quiser 
utilizá-la	sem	fios.
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 •  Se a unidade dos pais emitir sinais sonoros 
enquanto a luz da pilha/de alimentação e 
o	símbolo	da	pilha	ficarem	intermitentes	
a vermelho no visor de vídeo, a bateria 
recarregável da unidade dos pais tem pouca 
carga. Ligue a unidade dos pais à alimentação 
para recarregar a pilha (consulte o capítulo 
“Preparar para a utilização”). 

 • A unidade do bebé pode estar desligada. Ligue 
a unidade do bebé.

Ruído/som

Por que razão o intercomunicador de vídeo 
produz um ruído muito estridente?
 • As unidades podem estar demasiado próximas 
uma	da	outra.	Certifique-se	de	que	a	unidade	
dos pais e a unidade do bebé estão a uma 
distância mínima de 1,5 metros uma da outra e 
regule o volume para um nível mais baixo.

 • O volume da unidade dos pais pode estar 
demasiado alto. Diminua o volume na unidade 
dos pais.

Posso aumentar o volume da canção de embalar 
na unidade do bebé?
 • Não, não pode.

Por que razão não oiço um som/Por que razão 
não oiço o meu bebé chorar?
 • O volume na unidade dos pais pode estar 
definido	para	um	nível	muito	baixo	ou	pode	
estar desligado. Prima o botão para aumentar 
o	volume	para	definir	um	nível	de	volume	mais	
elevado.

 •  Pode não ter retirado a película de protecção 
do microfone. Assegure-se de que todas as 
películas de protecção foram retiradas.

 • Pode ter ligado a activação por voz. Se a 
activação por voz estiver activada, o visor de 
vídeo só se liga quando a unidade do bebé 
captar um som. Enquanto não for detectado 
nenhum som, o visor de vídeo está desligado 
para poupar energia. 

Por que razão o tempo de carregamento da 
unidade dos pais excede as 2,5 horas?
 • A unidade dos pais pode estar ligada durante 

a carga. Desligue a unidade dos pais durante a 
carga.

Por que razão tenho de manter a unidade do 
bebé e o seu cabo a uma distância mínima de 
1 metro do meu bebé? 
 • Para evitar estrangulamentos com o cabo e 

para uma detecção optimizada do som, coloque 
sempre a unidade do bebé e o seu cabo a uma 
distância mínima de 1 metro do bebé.

Indicações na unidade dos pais

Por que razão o símbolo do estado das pilhas 
não é apresentado no visor de vídeo da unidade 
dos pais quando começo a carregar esta 
unidade?
 • Pode demorar alguns minutos até que o 

símbolo da pilha apareça no visor de vídeo da 
unidade dos pais quando carrega esta unidade 
pela primeira vez ou após um prolongado 
período de inactividade.

Por que razão a luz da pilha/de alimentação e o 
símbolo da pilha ficam intermitentes a vermelho 
no visor de vídeo? 
 • Se a luz da pilha/de alimentação e o símbolo da 
pilha	ficarem	intermitentes	a	vermelho	no	visor	
de vídeo, a bateria recarregável da unidade dos 
pais tem pouca carga. Ligue a unidade dos pais 
à alimentação para recarregar a pilha (consulte 
o capítulo “Preparar para a utilização”). 

Por que razão a unidade dos pais emite um bip?
 •  Se a unidade dos pais emitir sinais sonoros 

enquanto a imagem de unidade fora de alcance 
é apresentada no visor de vídeo, perdeu-se a 
ligação à unidade do bebé. Aproxime a unidade 
dos pais da unidade do bebé. 
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Tempo de funcionamento/alcance de 
funcionamento

O alcance de funcionamento especificado 
do intercomunicador para bebé é de até 
150 metros em espaços abertos e até 30 metros 
em espaços interiores. Por que razão o meu 
intercomunicador para bebé apresenta uma 
distância muito inferior a estes valores?
 • O	alcance	de	funcionamento	especificado	

de 150 metros é válido apenas para espaços 
exteriores ao ar livre e em linha de visão. 
Dependendo do ambiente e de outros 
factores de interferência, este alcance pode 
ser menor. Dentro de sua casa, o alcance de 
funcionamento é limitado pelo número e pelo 
tipo de paredes e/ou tectos entre a unidade 
dos pais e a unidade do bebé

O tempo de funcionamento da unidade dos pais 
deve ser, no mínimo, de 5,5 horas. Por que razão 
o tempo de funcionamento da minha unidade 
dos pais é menor?
 • Depois da unidade dos pais ser carregada pela 

primeira vez, o tempo de funcionamento é 
mais curto, visto que a pilha ainda não atingiu 
a sua capacidade total. A pilha recarregável só 
atinge a sua capacidade total depois de quatro 
ciclos de descarregamento e carregamento. 
Depois disto, o tempo de funcionamento é 
de 5,5 horas, caso a activação por voz não 
esteja activada, e de 7 horas, caso o modo de 
activação por voz esteja activado. 

 • A unidade dos pais consome muita energia 
quando o visor de vídeo está continuamente 
ligado. Active o modo de activação por voz para 
aumentar o tempo de funcionamento (consulte 
o capítulo “Funções”, secção “Activação por 
voz”).

 • O volume da unidade dos pais pode estar 
demasiado alto, o que faz com que a unidade 
dos pais consuma muita energia. Diminua o 
volume na unidade dos pais

 • O intercomunicador com vídeo para bebé 
pode ter a funcionalidade de corte automático 
de som ligada. Quando a unidade do bebé 
detecta um nível de som baixo, por ex. o som 
do bebé a dormir, a unidade dos pais corta 
automaticamente a saída áudio para não ouvir 
este som. Quando o bebé começa a chorar, 
a unidade dos pais volta a ligar o volume 
automaticamente, permitindo-lhe ouvir o som 
do choro.

 • A unidade do bebé pode estar demasiado 
afastada do seu bebé. Assegure-se de que a 
unidade do bebé não está a uma distância 
superior a 1,5 metros do seu bebé, nem está a 
uma distância inferior a 1 metro do bebé para 
evitar perigo de estrangulamento.

Por que razão a unidade dos pais reage 
demasiado depressa a outros sons?
 • A unidade do bebé também capta outros 

sons para além dos sons do bebé. Aproxime 
a unidade do bebé do bebé (mas respeite a 
distância mínima de 1 metro).

Por que razão a unidade dos pais emite um 
ruído tipo zumbido?
 • A interferência pode ocorrer quando a unidade 

dos pais está fora do alcance da unidade do 
bebé.	A	interferência	também	se	pode	verificar	
se existirem demasiadas paredes ou tectos a 
separar a unidade dos pais e a unidade do bebé 
ou quando estão ligados outros dispositivos 
sem	fios	de	2,4	GHz	(p.	ex.	microondas,	router	
Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local 
diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou 
desligue	os	outros	dispositivos	sem	fios.	

 • A pilha recarregável da unidade dos pais pode 
precisar de ser carregada. 
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Por que razão a imagem no visor de vídeo não 
é nítida?
 • O	brilho	do	visor	pode	estar	definido	para	um	

nível muito baixo. Aumente o brilho do ecrã 
(consulte o capítulo “Funções”, secção “Ajustar 
o brilho do visor”).

 •  Pode não ter retirado a película de protecção 
do visor de vídeo. Retire a película de 
protecção.

Por que razão a unidade dos pais não funciona 
no modo de activação por voz?
 • A distância entre o bebé e a unidade do bebé 

pode ser demasiado grande para captar os 
sons	do	bebé.	Certifique-se	de	que	a	unidade	
do bebé é colocada entre 1 a 1,5 metros de 
distância do bebé.

Por que razão a imagem no visor de vídeo não é 
nítida na visão nocturna?
 • A distância entre o bebé e a unidade do bebé 
pode	ser	demasiado	grande.	Certifique-se	de	
que a unidade do bebé é colocada entre 1 a 
1,5 metros de distância do bebé.

 • Por vezes é possível visualizar uma imagem 
esverdeada quando as luzes infravermelhas 
estão ligadas. Isto é normal e deve-se a factores 
externos.

 •  Tal como qualquer outro dispositivo 
electrónico recarregável, a capacidade da pilha 
diminui depois um período longo de utilização. 
Se tiver alguma questão pode contactar o apoio 
ao cliente. Para comprar uma nova bateria 
recarregável, visite a nossa loja online da Philips 
www.shop.philips.com/service. 

Porque é que obtenho interferência na unidade 
dos pais?
 • A interferência pode ocorrer quando a unidade 

dos pais está fora do alcance da unidade do 
bebé.	A	interferência	também	se	pode	verificar	
se existirem demasiadas paredes ou tectos a 
separar a unidade dos pais e a unidade do bebé 
ou quando estão ligados outros dispositivos 
sem	fios	de	2,4	GHz	(p.	ex.	microondas,	router	
Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local 
diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou 
desligue	os	outros	dispositivos	sem	fios.	

Apresentação do visor de vídeo

Por que razão o visor de vídeo cintila?
 • A interferência pode ocorrer quando a unidade 

dos pais está fora do alcance da unidade do 
bebé.	A	interferência	também	se	pode	verificar	
se existirem demasiadas paredes ou tectos a 
separar a unidade dos pais e a unidade do bebé 
ou quando estão ligados outros dispositivos 
sem	fios	de	2,4	GHz	(p.	ex.	microondas,	router	
Wi-Fi). Coloque a unidade dos pais num local 
diferente, aproxime-a da unidade do bebé ou 
desligue	os	outros	dispositivos	sem	fios.	

 • A pilha recarregável da unidade dos pais pode 
precisar de ser carregada. 

Por que razão não existe qualquer imagem 
no visor de vídeo quando a luz da pilha/de 
alimentação está acesa? 
 • A unidade dos pais pode estar em modo de 

activação por voz. Prima novamente o botão de 
activação por voz para ligar o visor de vídeo.
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