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2	 Общо	описание
 • I	Родителско	устройство
1	 Антена
2	 Индикатор	за	батерия	и	захранване	
3	 Светлинен	индикатор	за	режима	на	

включване	от	глас
4	 Бутони	за	регулиране	на	яркостта
5	 Видео	дисплей	-	обяснение	на	иконите

 • a.		Родителското	устройство	и	
устройството	за	бебето	не	са	
свързани

 • 	b.	Състояние	на	батерията
 • 	c.	Символ	за	силата	на	сигнала	
 • 	d.	Лента	за	силата	на	звука	
 • 	e.	Лента	за	нивото	на	яркост	
 • 	f.	Номера	на	приспивни	песни
 • 	g.		Символ	“Повтори	приспивната	

песен”
 • 	h.	Символ	за	включване	от	глас	
 • 	i.	Символ	за	изключен	звук	

6	 Бутони	“нагоре”	и	“надолу”	
7	 Индикатори	за	ниво	на	звука
8	 Гнездо	за	жака	на	уреда	
9	 Високоговорител
10	 Капак	на	отделението	за	батерии
11	 Щипка	за	колан/стойка	
12	 Бутон	за	вкл./изкл.
13	 Бутон	за	режим	на	включване	от	глас
14	 Бутон	за	възпроизвеждане	и	спиране	

на	приспивна	песен	
15	 Бутон	за	следваща	приспивна	песен	
16	 Акумулаторна	батерия	
17	 Адаптер	
18	 Жак	на	уреда
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1	 Въведение
Поздравления	за	вашата	покупка	и	добре	
дошли	във	Philips	AVENT!	За	да	се	възползвате	
изцяло	от	предлаганата	от	Philips	AVENT	
поддръжка,	регистрирайте	продукта	си	на	
www.philips.com/welcome.
Видео	бебефонът	Philips	AVENT	ви	предлага	
денонощна	поддръжка	и	ви	позволява	да	
виждате	бебето	си	по	всяко	време,	от	всяко	
място	в	дома	ви.	Най-модерната	цифрова	
технология	ви	гарантира	ясен	звук	и	най-ясния	
образ.	Така	получавате	допълнително	чувство	
за	сигурност,	без	да	влизате	в	стаята	на	бебето	
и	да	нарушавате	съня	му.
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3.1.1	Работа	със	захранване	от	мрежата
 1 	 Поставете	жака	на	уреда	в	устройството	

за	бебето	и	включете	адаптера	в	контакта.

3.1.2	Поставяне	на	обикновени	батерии
	При	прекъсване	на	електрозахранването,	
устройството	за	бебето	може	да	работи	с	
четири	алкални	батерии	R6	AAA	от	1,5	V	(не	са	
приложени	в	комплекта).	
Не	използвайте	акумулаторни	батерии.	
Устройството	за	бебето	няма	функция	за	
зареждане	и	акумулаторните	батерии	се	
разреждат	бавно,	когато	не	се	използват.

B Предупреждение:
Изключете устройството за бебето от 
контакта и внимавайте ръцете ви да са сухи 
при поставянето на обикновените батерии.

D	Забележка:
	Времето	на	работа	на	устройството	за	бебето	
е	3	часа,	когато	се	използва	с	обикновени	
алкални	батерии	при	включена	нощна	светлина.	
 1  Свалете	капака	на	отделението	за	батерии.	

 • II	Устройство	за	бебето
1	 Антена	
2	 Индикатор	за	включено	устройство
3	 Микрофон	
4	 Обектив	
5	 Високоговорител
6	 Основа
7	 Нощна	светлина	и	бутон	за	нощна	

светлина
8	 Отвори	за	стенен	монтаж	
9	 Капак	на	отделението	за	батерии
10	 Гнездо	за	жака	за	уреда
11	 Ключ	за	вкл./изкл.
12	 Жак	на	уреда
13	 Адаптер	

3	 Подготовка	за	
употреба

ВАЖНО:	Преди	да	използвате	видео	
бебефона,	прочетете	внимателно	
важните	инструкции	за	безопасност	и	
ги	запазете	за	справка	в	бъдеще. 
С	настоящото	Philips	Electronics	UK	Limited	
декларира,	че	този	бебефон	е	в	съответствие	
с	основните	изисквания	и	другите	приложими	
разпоредби	на	Директива	1999/5/EC.	Копие	
на	декларацията	за	съответствие	можете	да	
намерите	на	приложения	CDROM	диск	или	на	
нашия	уеб	сайт	www.philips.com/support. 

3.1	Устройство	за	бебето
Използвайте	устройството	за	бебето	със	
захранване	от	мрежата.	За	да	осигурите	
непрекъснатата	му	работа,	дори	при	спиране	
на	тока,	ви	съветваме	да	поставите	обикновени	
батерии.	
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D	Забележка:
Ако	батерията	е	напълно	изтощена,	
родителското	устройство	ще	се	изключи	
автоматично	и	ще	загуби	връзка	с	
устройството	за	бебето.
 1 	 Плъзнете	надолу	капака	на	отделението	за	

батерии,	за	да	го	свалите.	

 2 	 Поставете	акумулаторната	батерия.

D	Забележка:
Убедете	се,	че	полюсите	“+”	и	“-”	на	
батериите	са	правилно	ориентирани.

 2  Поставете	четири	обикновени	алкални	
батерии.	

D	Забележка:
Убедете	се,	че	полюсите	“+”	и	“-”	на	
батериите	са	правилно	ориентирани.

 3  Поставете	отново	капака.	

3.2	Родителско	устройство

3.2.1	Работа	на	акумулаторна	батерия

B	Предупреждение:
Изключете родителското устройство 
от контакта и внимавайте ръцете ви и 
устройството да са сухи при поставянето на 
акумулаторната батерия.
 • Родителското	устройство	се	предлага	с	
акумулаторна	литиево-йонна	полимерна	
батерия	1100	mAh.	

 • Заредете	родителското	устройство,	преди	
да	го	използвате	за	първи	път	или	когато	
покаже,	че	батерията	е	изтощена.

 • Когато	батерията	е	изтощена,	символът	
на	празна	батерия	мига	на	видео	дисплея	
и	индикаторът	за	заряд	на	батерията/
захранване	на	родителското	устройство	
мига	в	червено.	
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 • Когато	зареждате	родителското	
устройство	за	първи	път	или	след	
продължителен	период,	в	който	не	
сте	го	ползвали,	изключете	го	и	го	
оставете	да	се	зарежда	непрекъснато	в	
продължение	на	поне	4	часа.	

 • Нормалното	време	за	зареждане	
е	около	2,5	часа,	но	ще	е	по-
продължително,	ако	родителското	
устройство	е	включено,	докато	се	
зарежда.	За	да	съкратите	времето	за	
зареждане,	изключете	родителското	
устройство,	докато	се	зарежда.	

 • Когато	акумулаторната	батерия	е	
напълно	заредена,	родителското	
устройство	може	да	се	използва	
безжично	за	поне	7	часа,	ако	е	в	
режим	за	включване	от	глас.	Ако	видео	
дисплеят	е	включен	непрекъснато,	
родителското	устройство	може	да	се	
използва	безжично	за	около	5,5	часа	
(стандартно).	

D	Забележка:
Когато	родителското	устройство	се	зарежда	
за	първи	път,	времето	на	работа	ще	бъде	под	 
7	часа.	Акумулаторната	батерия	достига	пълния	
си	капацитет	едва	след	като	я	заредите	и	
разредите	четири	пъти.

D	Забележка:
Батерията	бавно	се	разрежда,	дори	когато	
родителското	устройство	е	изключено.

D	Забележка:
	Съветваме	ви	да	оставяте	родителското	
устройство	включено	в	контакта	през	цялата	
нощ.	Ако	батерията	му	се	изтощи,	то	издава	
предупредителен	сигнал,	който	може	да	ви	
събуди.

 3 	 Поставете	отново	капака.

 4 	 Поставете	жака	на	уреда	в	родителското	
устройство	и	включете	адаптера	в	
контакта.

 • Индикаторът за батерия/захранване 
на родителското устройство свети 
в зелено. Анимираната икона за 
зареждане на батериите се появява в 
горната част на видео дисплея. 

 • Когато батерията е напълно заредена, 
символът на батерия в горната част 
на видео дисплея е запълнен изцяло.
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D	Забележка:
Индикаторът	за	включено	устройство	
винаги	свети	в	зелено,	дори	когато	
няма	връзка	с	родителското	
устройство.

 3 	 Натиснете	и	задръжте	бутона	вкл./изкл.	на	
родителското	устройство.	

 • Видео дисплеят се включва и показва 
иконата “свързване”.

 • Когато има установена връзка бебето 
се показва на видео дисплея и се повява 
символът за сила на сигнала.

4	 Използване	на	
уреда

 1 	 Сложете	родителското	устройство	и	
устройството	за	бебето	в	една	стая,	за	да	
изпробвате	връзката.

Погрижете	се	устройството	за	бебето	
да	е	на	поне	1,5	метра	(5	фута)	от	
родителското	устройство.

 2 	 Поставете	ключа	за	вкл./изкл.	на	
устройството	за	бебето	в	положение	ON	
(включено).

 • Зеленият индикатор за включено ел. 
захранване светва. 
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 2 	 Има	два	начина	за	позициониране	на	
устройството	за	бебето:
1	 Поставяйте	устройството	за	бебето	

върху	стабилна,	равна	и	хоризонтална	
повърхност.

2	 Монтирайте	устройството	за	бебето	
на	стената	с	приложените	винтове,	
както	е	показано	на	фигурата.	

E	Съвет:
Използвайте	предоставения	
шаблон,	за	да	отбележите	точните	
местоположения	на	отворите	за	
винтовете	на	стената.	

E	Съвет:
Поставете	устройството	за	бебето	на	по-
високо	ниво,	за	да	имате	добър	поглед	към	
бебешкото	легло	или	кошарка.

 3 	 Регулирайте	положението	на	устройството	
за	бебето	така,	че	да	виждате	бебето	най-
добре.

E	Съвет:
Намерете	най-доброто	положение	
за	родителското	устройство,	като	
гледате	символа	за	сила	на	сигнала.	
Броят	на	ивиците	показва	качеството	
на	връзката.	

 • Ако не може да се установи връзка, 
родителското устройство издава 
кратък звуков сигнал и на дисплея се 
появява иконата “извън обхват”. 

4.1	Разполагане	на	бебефона

B	Предупреждение:
Пазете устройството за бебето извън досега 
на бебето. Не слагайте и не монтирайте 
устройството за бебето в бебешкото легло 
или кошарка.

D	Забележка:
Ако	използвате	безжичен	телефон,	безжично	
видео	устройство,	Wi-Fi	мрежа,	микровълнова	
фурна	или	Bluetooth	устройство	на	2,4	GHz	и	
в	родителското	устройство	или	устройството	
за	бебето	се	появят	смущения,	преместете	
родителското	устройство	на	по-голямо	
разстояние,	докато	смущенията	изчезнат.
 1 	 За	оптимално	откриване	на	звука,	

поставете	устройството	за	бебето	на	поне	
1	метър	(3,5	фута)	от	бебето,	но	не	по-
далече	от	1,5	метра	(5	фута).
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Сухи	материали Дебелина	на	
материала

Загуба	на	
радиус	на	
действие

Дърво,	фазер,	
шперплат,	стъкло	
(без	метал,	
армировка	или	
олово)

<	30	см	 
(12	инча)

0-10%

Тухла,	гипс <	30	см	 
(12	инча)

5-35%

Железобетон <	30	см	 
(12	инча)

30-100%

Метални	мрежи	или	
решетки

<	1	см	 
(0,4	инча)

90-100%

Метални	или	
алуминиеви	листове

<	1	см 
(0,4	инча)

100%

5	 Характеристики

5.1	Регулиране	на	звука	на	
високоговорителя

Можете	да	регулирате	силата	на	звука	от	
високоговорителя	на	родителското	устройство	
до	предпочитаното	от	вас	ниво.	
 1 	 Силата	на	звука	се	регулира	чрез	натискане	

на	бутона	за	сила	на	звука.	

B Предупреждение:
Не поставяйте устройството за бебето с 
микрофон, насочен твърде много надолу 
– това може да попречи на микрофона да 
улавя добре звуците.

 4 	 Поставете	родителското	устройство	в	
радиуса	на	действие	на	устройството	
за	бебето,	на	поне	1,5	метра	(5	фута)	от	
устройството	за	бебето,	за	да	избегнете	
микрофония.

За	повече	информация	относно	радиуса	
на	действие	вижте	раздела	“Радиус	на	
действие”	по-долу.

4.1.1	Работен	обхват
Бебефонът	е	с	радиус	на	действие	150	метра	
(490	фута)	на	открито	и	до	30	метра	(98	
фута)	на	закрито.	В	зависимост	от	околните	
предмети	и	други	препятствия	радиусът	на	
действие	може	да	бъде	по-малък.	
При	влажни	и	мокри	материали	загубата	на	
радиус	на	действие	е	до	100%.

БЪ
Л
ГА
РС

К
И



10

D	Забележка:
Ако	яркостта	е	настроена	на	високо	ниво,	
родителското	устройство	потребява	повече	
енергия.	

5.3	Индикатори	за	ниво	на	
звука

Родителското	устройство	непрестанно	
следи	нивото	на	звука	в	стаята	на	бебето	и	
индикаторите	за	ниво	на	звука	ви	показват	
дали	там	става	нещо.	Ако	бебето	заплаче,	
сините	индикатори	за	ниво	на	звука	светват	на	
родителското	устройство.	
 • Когато	не	е	доловен	никакъв	звук,	
светлините	за	нивото	на	звука	са	
изключени.

 • Когато	устройството	за	бебето	долови	
звук,	светват	един	или	повече	индикатори	
за	ниво	на	звука	на	родителското	
устройство.	Броят	светещи	индикатори	
зависи	от	силата	на	звука,	уловен	от	
устройството	за	бебето.	Индикаторите	
за	ниво	на	звука	светват	и	когато	
родителското	устройство	е	настроено	на	
ниска	сила	на	звука	или	е	включен	режимът	
за	включване	от	глас	(вижте	раздела	
“Включване	от	глас”	по-долу).

 • На дисплея се появява плъзгачът за 
сила на звука, който показва избраната 
сила на звука.

D	Забележка:
Ако	силата	на	звука	е	настроена	на	високо	
ниво,	родителското	устройство	потребява	
повече	енергия.	

5.2	Регулиране	на	яркостта	на	
дисплея

Можете	да	регулирате	яркостта	на	дисплея	на	
родителското	устройство	на	предпочитаното	
от	вас	ниво.	
 1 	 Натиснете	бутоните	за	регулиране	на	

яркостта	на	родителското	устройство,	за	
да	регулирате	яркостта	на	видео	дисплея.

 • На дисплея се появява плъзгачът 
за яркост на звука, който показва 
избраната яркост.
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 2 	 За	да	изключите	режима	за	включване	
от	глас,	натиснете	отново	бутона	за	
включване	от	глас	на	родителското	
устройство.	Индикаторът	за	включване	от	
глас	угасва	и	на	видео	дисплея	се	появява	
иконата	“изключено	включване	от	глас”.	

5.5	Нощна	светлина
 1 	 Натиснете	бутона	за	нощна	светлина	в	

основата	на	устройството	за	бебето,	за	да	
включите	нощната	светлина.	

 • Включва се нощната светлина в 
основата на устройството за бебето. 

 2 	 Натиснете	бутона	за	нощна	светлина	
отново,	за	да	изключите	нощната	светлина.	

5.4	Включване	от	глас
Родителското	устройство	непрестанно	следи	
нивото	на	звука	в	стаята	на	бебето.	Когато	е	
включен	режимът	за	включване	от	глас,	видео	
дисплеят	се	включва	само	когато	устройството	
за	бебето	улови	звук.	Ако	не	се	улавя	звук,	
видео	дисплеят	е	изключен,	за	да	се	пести	
енергия.	
 1 	 За	да	включите	режима	за	включване	от	

глас,	натиснете	бутона	за	включване	от	глас	
на	родителското	устройство.	

 • Светва индикаторът за включване 
от глас и на видео дисплея се появява 
иконата “включване от глас”. 

 • Когато устройството за бебето улови 
звук, видео дисплеят на родителското 
устройство се включва автоматично, 
за да покаже бебето. Когато в 
продължение на 20 секунди не бъде 
уловен нов звук, видео дисплеят се 
изключва отново.
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D	Забележка:

Също	така	можете	да	изберете	символа	
за	повтаряне,	за	да	възпроизвеждате	
циклично	и	неколкократно	всички	
приспивни	песни.

 3 	 Натиснете	бутона	за	пускане/спиране	
на	родителското	устройство,	за	да	
възпроизведете	избраната	приспивна	
песен.
 • Приспивната песен започва да се 

възпроизвежда на устройството за 
бебето и се повтаря непрекъснато. 

D	Забележка:
Ако	сте	избрали	сте	режим	на	
повторение,	и	трите	приспивни	песни	
се	повтарят	циклично.

 4 	 За	да	спрете	приспивната	песен,	натиснете	
отново	бутона	за	пускане/спиране.	

5.7	Предупреждение	за	
излизане	извън	обхват

Когато	е	извън	обхвата	на	устройството	за	
бебето,	родителското	устройство	издава	
звуков	сигнал	на	всеки	20	секунди	и	на	видео	
дисплея	се	появява	иконата	“извън	обхват”.	

D	Забележка:
Предупреждението	за	излизане	извън	обхват	е	
активно,	дори	когато	устройството	за	бебето	
е	изключено.

5.6	Функция	“приспивна	
песен”

 1 	 	Натиснете	бутона	за	пускане/спиране	
на	родителското	устройство	за	
възпроизвеждане	на	приспивна	песен.

 • Приспивната песен започва да се 
възпроизвежда на устройството за 
бебето и се повтаря непрекъснато 
за прибл. 15 минути. На видео 
дисплея може да се види номерът на 
приспивната песен, която се изпълнява 
и повтаря. Той е показан в синьо 
квадратче. 

 2 	 За	да	изберете	друга	приспивна	песен,	
натиснете	бутона	за	приспивна	песен.	
Не	спирайте	да	натискате	бутона	за	
следваща	приспивна	песен,	докато	чуете	
предпочитаната	от	вас	песен.	



13

5.10	 Функция	за	автоматично	
заглушаване	

Когато	устройството	за	бебето	открие	ниско	
ниво	на	звука,	напр.	от	дишането	на	заспалото	
бебе,	родителското	устройство	автоматично	
заглушава	изходящия	звук	така,	че	вие	да	не	
го	чувате.	Когато	бебето	започне	да	плаче,	
родителското	устройство	автоматично	се	
включва	със	съответната	сила	на	звука,	за	да	ви	
позволи	да	чуете	звуците,	които	издава	бебето.

5.11	 Функция	за	нулиране	
Тази	функция	ви	позволява	да	нулирате	
настройките	на	родителското	устройство.	
Можете	да	използвате	тази	функция,	ако	
възникнат	проблеми,	които	не	можете	
да	разрешите,	след	като	сте	изпълнили	
предложенията	в	главата	“Често	задавани	
въпроси”.
 1 	 Натиснете	и	задръжте	бутона	вкл./изкл.	

на	родителското	устройство,	за	да	го	
изключите.

 2 	 Натиснете	и	задръжте	бутона	за	
намаляване	на	звука	и	едновременно	
натиснете	и	задръжте	бутона	за	вкл./
изкл.,	докато	чуете	кратък	звуков	сигнал	
и	родителското	устройство	се	включи	
отново.
 • Устройството сега е нулирано до 

фабричните си настройки.

5.11.1	 Фабрични	настройки
 • Сила	на	звука	на	високоговорителя:	3
 • Включване	от	глас:	изключено
 • Яркост	на	дисплея:	4

5.8	Нощно	виждане
Камерата	има	инфрачервена	светлина,	което	
ви	позволява	да	виждате	бебето	ясно	дори	и	в	
тъмна	стая.	Когато	камерата	улови	ниско	ниво	
на	осветеност,	инфрачервената	светлина	се	
включва	автоматично.	Поставете	устройството	
за	бебето	на	разстояние	1	до	1,5	метра	(3,5	до	
5	фута)	от	бебето,	за	да	виждате	ясно.	

D	Забележка:
Дисплеят	е	черно-бял,	когато	е	включена	
инфрачервената	светлина,	но	понякога	
картината	може	да	е	зеленикава.	Това	е	
нормално	и	се	дължи	на	външните	източници	
на	светлина	в	помещението.

5.9	Щипка	за	колан/стойка
 • Ако	акумулаторната	батерия	на	
родителското	устройство	е	достатъчно	
заредена,	можете	да	го	вземете	със	себе	
си	в	къщата	или	извън	нея,	като	го	закачите	
на	колана	си	с	щипката	за	колан.	Това	ви	
дава	възможност	да	наблюдавате	бебето,	
докато	се	движите.

 • За	да	използвате	клипса	за	колан	като	
стойка,	обърнете	го	надолу	така,	че	
родителското	устройство	да	може	да	се	
постави	на	него.
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8	 Поръчване	на	
аксесоари

За	да	закупите	аксесоари	за	този	уред,	
посетете	нашия	онлайн	магазин	на	адрес	
www.shop.philips.com/service.	Ако	онлайн	
магазинът	не	е	достъпен	във	вашата	страна,	
посетете	търговец	на	уреди	Philips	или	сервиз	
на	Philips.	Ако	срещнете	затруднения	при	
снабдяването	с	аксесоари	за	уреда,	обърнете	
се	към	Центъра	за	обслужване	на	потребители	
на	Philips	във	вашата	страна.	Данните	за	
контакт	ще	намерите	в	международната	
гаранционна	карта.	

9	 Гаранция	
и	сервизно	
обслужване

Ако	се	нуждаете	от	сервизно	обслужване	или	
информация	или	имате	проблем,	посетете	уеб	
сайта	на	Philips	AVENT	на	адрес	 
www.philips.com/AVENT	или	се	обърнете	
към	Центъра	за	обслужване	на	клиенти	на	
Philips	във	вашата	страна.	Телефонния	му	номер	
ще	намерите	в	международната	гаранционна	
карта.	Ако	във	вашата	страна	няма	Център	за	
обслужване	на	потребители,	обърнете	се	към	
местния	търговец	на	уреди	на	Philips.	

6	 Почистване	и	
поддръжка

B	Предупреждение:
Не потапяйте родителското устройство и 
устройството за бебето във вода и не ги 
мийте с течаща вода.

B Предупреждение:
Не използвайте спрей за почистване или 
течни почистващи препарати.
 1 	 Изключете	устройството	за	бебето	и	

родителското	устройство	и	извадете	
адаптерите	от	стенния	контакт.	

 2 	 Почиствайте	родителското	устройство	и	
устройството	за	бебето	със	суха	кърпа.

D	Забележка:
Отпечатъците	от	пръсти	или	прахта	по	
обектива	на	устройството	за	бебето	може	
да	се	отразят	на	работата	на	камерата.	
Избягвайте	да	докосвате	обектива	с	
пръсти.

B	Предупреждение:
Преди да включите отново в контакта 
устройството за бебето и родителското 
устройство, проверете дали са сухи.

 3 	 Почиствайте	адаптерите	със	суха	кърпа.

7	 Съхранение
Когато	няма	да	използвате	бебефона	за	
известно	време,	извадете	обикновените	
батерии	от	устройството	за	бебето	и	
акумулаторната	батерия	от	родителското	
устройство.	Приберете	родителското	
устройство,	устройството	за	бебето	и	
адаптерите	на	хладно	и	сухо	място.
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Защо устройството за бебето не се зарежда, 
когато го включа в контакта?
 • Устройството	за	бебето	няма	функция	за	
зареждане.	Поставете	нови	обикновени	
батерии	в	устройството	за	бебето,	ако	
искате	да	го	използвате	безжично.

Защо не мога да установя връзка? Защо 
връзката се губи от време на време? Защо има 
прекъсвания на звука?
 • Вероятно	устройството	за	бебето	и	
родителското	устройство	са	близо	до	
пределите	на	радиуса	на	действие	или	се	
получават	смущения	от	други	безжични	
устройства,	работещи	на	честота	2,4	GHz.	
Опитайте	друго	разположение,	намалете	
разстоянието	между	устройствата	или	
изключете	другите	безжични	устройства,	
работещи	на	честота	2,4	GHz.	Имайте	
предвид,	че	за	всяко	повторно	установяване	
на	връзка	между	устройствата	са	
необходими	около	5	секунди.

 • Ако	имате	два	видео	бебефона,	дръжте	ги	
на	поне	1,5	метра	(5	фута)	един	от	друг,	 
за	да	избегнете	смущения.

 • Може	би	устройството	за	бебето	не	е	
свързано	с	мрежата	и	поставените	в	него	
обикновени	батерии	са	изтощени,	или	
изобщо	не	са	поставени	такива	батерии.	
Включете	устройството	за	бебето	в	
електрическата	мрежа	или	поставете	в	
него	обикновени	батерии	с	пълен	заряд.	
След	това	поставете	ключа	за	вкл./изкл.	на	
ON	(включено),	за	да	установите	връзка	с	
родителското	устройство.

Какво става при спиране на тока?
 • Тъй	като	родителското	устройство	работи	
на	акумулаторна	батерия,	то	продължава	
да	работи,	ако	батерията	е	заредена	
достатъчно.	Ако	сте	поставили	обикновени	
батерии	в	устройството	за	бебето,	камерата	
продължава	да	работи	и	можете	да	виждате	
вашето	бебе.	

10	Често	задавани	
въпроси

В	този	раздел	са	изброени	най-често	
задаваните	въпроси	относно	уреда.	Ако	тук	
не	можете	да	намерите	отговора	на	вашия	
въпрос,	посетете	www.philips.com/support	за	
по-често	задаваните	въпроси	или	се	обърнете	
към	Центъра	за	обслужване	на	клиенти	във	
вашата	страна.

Включване/свързване	на	устройствата

Защо индикаторите за захранване на 
устройството за бебето и родителското 
устройство не светват, когато включа 
устройствата?
 • Вероятно	акумулаторната	батерия	на	
родителското	устройство	е	изтощена	и	
то	не	е	включено	в	контакта.	Поставете	
жака	на	уреда	в	родителското	устройство	
и	включете	адаптера	в	контакт.	След	това	
натиснете	и	задръжте	бутона	вкл./изкл.,	за	
да	включите	родителското	устройство	и	да	
установите	връзка	с	устройството	за	бебето.

 • Може	би	устройството	за	бебето	не	е	
свързано	с	мрежата	и	поставените	в	него	
обикновени	батерии	са	изтощени,	или	
изобщо	не	са	поставени	такива	батерии.	
Включете	устройството	за	бебето	в	
електрическата	мрежа	или	поставете	в	
него	обикновени	батерии	с	пълен	заряд.	
След	това	поставете	ключа	за	вкл./изкл.	на	
ON	(включено),	за	да	установите	връзка	с	
родителското	устройство.

Защо родителското устройство не се 
зарежда, когато го включа в контакта?
 • Възможно	е	акумулаторната	батерия	да	е	
достигнала	края	на	експлоатационния	си	
срок.	Сменете	я.

 • Възможно	е	адаптерът	да	нее	включен	
правилно.	Уверете	се,	че	адаптерът	е	
включен	правилно	в	контакта.
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Защо индикаторът за батерия/захранване и 
символът на батерия на видео дисплея мигат 
в червено? 
 • Ако	индикаторът	за	батерия/захранване	
и	символът	на	батерия	на	видео	дисплея	
мигат	в	червено,	акумулаторната	батерия	
на	родителското	устройство	е	изтощена.	
Включете	родителското	устройство	в	
контакта,	за	да	заредите	батерията	(вижте	
глава	“Подготовка	за	употреба”).	

Защо родителското устройство издава кратки 
звукови сигнали?
 • 	Ако	родителското	устройство	издава	
кратки	звукови	сигнали	и	видео	дисплеят	
показва	иконата	“извън	обхват”,	връзката	
с	устройството	за	бебето	е	изгубена.	
Преместете	родителското	устройство	по-
близо	до	устройството	за	бебето.	

 • 	Ако	родителското	устройство	издава	
кратки	звукови	сигнали	и	индикаторът	
за	батерия/захранване	и	символът	на	
батерия	на	видео	дисплея	мигат	в	червено,	
акумулаторната	батерия	на	родителското	
устройство	е	изтощена.	Включете	
родителското	устройство	в	контакта,	
за	да	заредите	батерията	(вижте	глава	
“Подготовка	за	употреба”).	

 • Устройството	за	бебето	може	да	е	
изключено.	Включете	устройството	за	
бебето.

Шум/звук

Защо видео мониторът издава писклив звук?
 • Устройствата	може	да	са	твърде	близо	
едно	до	друго.	Погрижете	се	родителското	
устройство	и	устройството	за	бебето	да	са	
на	поне	1,5	метра	(5	фута)	едно	от	друго	и	
задайте	по-ниско	ниво	на	силата	на	звука.

 • Силата	на	звука	на	родителското	устройство	
може	да	е	зададена	на	твърде	високо	ниво.	
Намалете	силата	на	звука	на	родителското	
устройство.

Защо обикновените батерии на устройството 
за бебето се изтощават бързо?
 • 	Устройството	за	бебето	потребява	
голямо	количество	енергия,	когато	
видео	дисплеят	е	включен	непрекъснато,	
възпроизвеждате	приспивни	песни	или	
когато	е	включена	нощната	светлина.	
Препоръчваме	устройството	за	бебето	
винаги	да	се	използва	със	захранване	от	
мрежата,	а	батериите	да	се	използват	само	
като	резервна	възможност.	Не	поставяйте	
акумулаторни	батерии	в	устройството	за	
бебето	тъй	като	те	се	разреждат	бавно,	
когато	не	се	използват.

Защо времето за зареждане на родителското 
устройство превишава 2,5 часа?
 • Родителското	устройство	може	да	
е	останало	включено	по	време	на	
зареждането.	Изключвайте	родителското	
устройство	по	време	на	зареждане.

Защо устройството за бебето и захранващия 
кабел трябва да се държат на поне  
1 метър/3,5 фута от бебето? 
 • За	да	избегнете	задушаване	с	кабела	и	
за	оптимално	улавяне	на	звука,	винаги	
поставяйте	устройството	за	бебето	на	поне	
1	метър	(3,5	фута)	от	бебето.

Индикации	на	родителското	устройство

Защо на видео дисплея на родителското 
устройство не се появява символът за 
състояние на батерията, когато започна да го 
зареждам?
 • Възможно	е	да	изминат	няколко	минути,	
преди	символът	на	батерия	да	се	появи	на	
видео	дисплея	на	родителското	устройство,	
когато	го	зареждате	за	първи	път	или	след	
продължителен	период,	в	който	не	сте	го	
ползвали.
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Защо родителското устройство издава 
жужащ звук?
 • Могат	да	се	появят	смущения,	когато	
родителското	устройство	е	извън	обхвата	на	
устройството	за	бебето.	Също	могат	да	се	
появят	смущения,	ако	между	родителското	
устройство	и	устройството	за	бебето	има	
твърде	много	стени	или	тавани,	или	когато	
има	включени	други	безжични	устройства,	
работещи	на	честота	2,4	GHz	(като	
микровълнова	фурна,	Wi-Fi	маршрутизатор).	
Поставете	родителското	устройство	на	
друго	място,	по-близо	до	устройството	за	
бебето,	или	изключете	другите	безжични	
устройства.	

 • Акумулаторната	батерия	на	родителското	
устройство	може	да	има	нужда	от	
зареждане.	

Време	на	работа/радиус	на	действие

Указаният радиус на действие на бебефона е 
до 150 метра/490 фута на открито и до  
30 метра/98 фута на закрито. Защо моят 
бебефон работи само на много по-малък 
радиус от този?
 • Указаният	радиус	на	действие	от	150	метра	
(490	фута)	е	възможен	само	при	използване	
на	открито	и	при	пряка	видимост	между	
двете	устройства.	В	зависимост	от	околните	
предмети	и	други	препятствия,	радиусът	
на	действие	може	да	бъде	и	по-малък.	
На	закрито	радиусът	на	действие	се	
ограничава	от	броя	и	вида	на	стените	и/или	
таваните	между	родителското	устройство	и	
устройството	за	бебето.

Мога ли да усиля звука на приспивната песен 
от устройството за бебето?
 • Не,	не	можете.

Защо не чувам звук/не чувам плача на бебето?
 • Силата	на	звука	на	родителското	устройство	
може	да	е	зададена	на	твърде	ниско	ниво	
или	изключена.	Натиснете	бутона	за	сила	на	
звука,	за	да	увеличите	силата	на	звука.

 • 	Може	да	не	сте	отстранили	предпазното	
фолио	от	микрофона.	Проверете	дали	
цялото	предпазно	фолио	е	отстранено.

 • Може	би	сте	включили	функцията	за	
включване	от	глас.	Когато	тя	е	включена,	
видео	дисплеят	се	включва	само	когато	
устройството	за	бебето	улови	звук.	Ако	не	
се	улавя	звук,	видео	дисплеят	е	изключен,	за	
да	се	пести	енергия.	

 • Може	би	видео	бебефонът	е	в	режим	
на	автоматично	заглушаване.	Когато	
устройството	за	бебето	открие	слаб	звук,	
например	от	дишането	на	спящото	бебе,	
родителското	устройство	автоматично	
заглушава	изходящия	звук,	така	че	вие	
да	не	го	чувате.	Когато	бебето	заплаче,	
родителското	устройство	автоматично	
включва	звука,	за	да	можете	да	чуете	плача	
на	бебето.

 • Устройството	за	бебето	може	да	е	
твърде	далече	от	бебето.	Уверете	се,	че	
устройството	за	бебето	е	на	поне	1,5	метра	
(5	фута)	от	бебето,	но	не	по-близо	от	1	
метър	(3,5	фута),	за	да	избегнете	опасност	
от	задушаване.

Защо родителското устройство реагира 
много бързо на други звуци?
 • Устройството	за	бебето	улавя	и	други	
звуци,	освен	тези	от	бебето	ви.	Преместете	
устройството	за	бебето	по-близо	до	бебето	
(но	спазвайте	минимално	разстояние	1	
метър/3,5	фута).
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Защо има смущения в родителското 
устройство?
 • Могат	да	се	появят	смущения,	когато	
родителското	устройство	е	извън	обхвата	на	
устройството	за	бебето.	Също	могат	да	се	
появят	смущения,	ако	между	родителското	
устройство	и	устройството	за	бебето	има	
твърде	много	стени	или	тавани,	или	когато	
има	включени	други	безжични	устройства,	
работещи	на	честота	2,4	GHz	(като	
микровълнова	фурна,	Wi-Fi	маршрутизатор).	
Поставете	родителското	устройство	на	
друго	място,	по-близо	до	устройството	за	
бебето,	или	изключете	другите	безжични	
устройства.	

Изходен	видео	дисплей

Защо на видео дисплея има трептене?
 • Могат	да	се	появят	смущения,	когато	
родителското	устройство	е	извън	обхвата	на	
устройството	за	бебето.	Също	могат	да	се	
появят	смущения,	ако	между	родителското	
устройство	и	устройството	за	бебето	има	
твърде	много	стени	или	тавани,	или	когато	
има	включени	други	безжични	устройства,	
работещи	на	честота	2,4	GHz	(като	
микровълнова	фурна,	Wi-Fi	маршрутизатор).	
Поставете	родителското	устройство	на	
друго	място,	по-близо	до	устройството	за	
бебето,	или	изключете	другите	безжични	
устройства.	

 • Акумулаторната	батерия	на	родителското	
устройство	може	да	има	нужда	от	
зареждане.	

Защо на видео дисплея няма изображение, 
когато индикаторът за батерия/захранване е 
включен? 
 • Родителското	устройство	може	да	е	в	
режим	за	автоматично	включване	от	глас.	
Натиснете	отново	бутона	за	автоматично	
включване	от	глас,	за	да	включите	видео	
дисплея.

Времето за работа на родителското 
устройство се предполага да е поне 5,5 часа. 
Защо времето за работа на моето родителско 
устройство е по-кратко?
 • Когато	родителското	устройство	се	зарежда	
за	първи	път,	времето	за	работа	е	по-кратко,	
тъй	като	батерията	все	още	не	е	достигнала	
пълния	си	капацитет.	Акумулаторната	
батерия	достига	пълния	си	капацитет	едва	
след	като	я	заредите	и	разредите	поне	
четири	пъти.	След	това	времето	за	работа	
е	5,5	часа,	ако	режимът	за	включване	от	глас	
не	е	изключен,	и	7	часа,	ако	е	включен.	

 • Родителското	устройство	потребява	много	
енергия,	когато	видео	дисплеят	е	включен	
постоянно.	Включете	режима	за	включване	
от	глас,	за	да	увеличите	времето	за	работа	
(вижте	глава	“Характеристики”,	раздел	
“Включване	от	глас”).

 • Силата	на	звука	на	родителското	устройство	
може	да	е	зададена	на	твърде	високо	
ниво,	от	което	родителското	устройство	
консумира	много	енергия.	Намалете	силата	
на	звука	на	родителското	устройство.

 • 	Както	при	всяко	електронно	устройство	
с	акумулаторна	батерия,	капацитетът	на	
батерията	намалява	след	дълъг	период	
на	използване.	Ако	имате	въпроси,	винаги	
можете	да	се	обърнете	към	нашия	отдел	
за	обслужване	на	клиенти.	За	да	закупите	
нова	акумулаторна	батерия,	посетете	онлайн	
магазина	на	Philips	на	адрес	www.shop.philips.
com/service.	
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Защо изображението на видео дисплея не е 
ясно?
 • Възможно	е	яркостта	на	екрана	да	е	
зададена	твърде	ниско.	Увеличете	яркостта	
на	екрана	(вижте	глава	“Характеристики”,	
раздел	“Регулиране	на	яркостта	на	дисплея”).

 • 	Може	да	не	сте	отстранили	предпазното	
фолио	от	видео	дисплея.	Свалете	
предпазното	фолио.

Защо родителското устройство не работи в 
режим за включване от глас?
 • Възможно	е	устройството	за	бебето	да	е	
прекалено	далече	от	бебето	и	затова	да	не	
улавя	звук.	Уверете	се,	че	устройството	за	
бебето	е	поставено	на	разстояние	1	до	 
1,5	метра	(3,5	до	5	фута)	от	бебето.

Защо изображението на видео дисплея не е 
ясно при нощно виждане?
 • Възможно	е	устройството	за	бебето	да	е	
прекалено	далече	от	бебето.	Уверете	се,	
че	устройството	за	бебето	е	поставено	на	
разстояние	1	до	1,5	метра	(3,5	до	5	фута)	 
от	бебето.

 • Понякога	картината	може	да	е	зеленикава,	
когато	е	включена	инфрачервената	светлина.	
Това	е	нормално	и	се	дължи	на	външни	
фактори.
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