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1	 Ievads
Apsveicam	ar	pirkumu	un	laipni	lūdzam	Philips	
AVENT!	Lai	pilnībā	gūtu	labumu	no	Philips	
AVENT	piedāvātā	atbalsta,	reģistrējiet	savu	
produktu	vietnē	www.philips.com/welcome.
Philips	AVENT	video	uzraugs	sniegs	jums	atbalstu	
visu	diennakti,	jo	tajā	varat	novērot	savu	mazuli	gan	
dienā,	gan	naktī,	un	jebkurā	vietā	mājās.	Jaunākās	
digitālās	tehnoloģijas	garantē	nevainojami	skaidru	
mazuļa	audio	un	video	uzraudzību.	Izmantojot	
uzraugu,	jutīsieties	droši	un	jums	nebūs	jāielūkojas	
mazuļa	istabā	un	jātraucē	viņa	miegs.
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B	Brīdinājums!
Ievietojot parastās baterijas, atvienojiet mazuļa 
ierīci no elektrotīkla un pārliecinieties, vai jūsu 
rokas un ierīce ir sausas.

D	Piezīme.
	Kad	mazuļa	ierīci	izmanto	ar	vienreiz	lietojamām	
sārma	baterijām	un	ir	ieslēgta	naktslampiņa,	tās	
darbības	laiks	ir	3	stundas.	
 1  Noņemiet	bateriju	nodalījuma	vāciņu.	

 2  Ievietojiet	četras	vienreizējas	sārma	lietošanas	
baterijas.	

D	Piezīme.
Pārliecinieties,	ka	+	un	-	poli	ir	vērsti	pareizajā	
virzienā.

 3  No	jauna	uzlieciet	vāciņu.	

3	 Sagatavošana	
lietošanai

SVARĪGI:	rūpīgi	izlasiet	svarīgas	drošības	
instrukcijas,	pirms	izmantot	video	mazuļu	
uzraugu,	un	saglabājiet	tās	turpmākai	
atsaucei.	
Ar	šo	Philips	Electronics	UK	Limited	apliecina,	ka	šī	
mazuļa	uzraudzības	ierīce	ir	saderīga	ar	direktīvas	
1999/5/EK	pamata	prasībām	un	citiem	atbilstošiem	
nosacījumiem.	EK	atbilstības	deklarācija	(DoC)	ir	
pieejama	kompaktdiskā	vai	tiešsaistē	vietnē	 
www.philips.com/support.	

3.1	Mazuļa	ierīce
Mazuļa	ierīci	var	pieslēgt	elektrotīklam.	Lai	
nodrošinātu	automātisku	barošanas	padevi	
elektrotīkla	traucējumu	gadījumā,	iesakām	
ievietot	vienreizējās	lietošanas	baterijas.	

3.1.1	Ierīces	izmantošana,	pieslēdzot	to	
elektrotīklam

 1 	 Ievietojiet	ierīces	spraudni	mazuļa	ierīcē	un	
adapteri	sienas	kontaktligzdā.

3.1.2	Vienreizējās	lietošanas	bateriju	
ievietošana

	Elektrotīkla	traucējumu	gadījumā	mazuļa	ierīce	
var	darboties	ar	četrām	1,5	V	R6	AAA	baterijām	
(ierīces	komplektācijā	nav	iekļautas).	
Nelietojiet	atkārtoti	uzlādējamas	baterijas.	Mazuļa	
ierīcei	nav	uzlādēšanas	funkcijas,	un,	ja	atkārtoti	
uzlādējamās	baterijas	netiek	lietotas,	tās	lēni	
izlādējas.



5

 2 	 Ievietojiet	akumulatora	bateriju.

D	Piezīme.
Pārliecinieties,	ka	+	un	-	poli	ir	vērsti	pareizajā	
virzienā.

 3 	 No	jauna	uzlieciet	vāciņu.

 4 	 Ievietojiet	ierīces	spraudni	vecāku	ierīcē	un	
adapteri	sienas	kontaktligzdā.

 • Vecāku ierīces baterijas/ieslēgšanas lampiņa 
iedegas zaļā krāsā. Video displeja augšpusē 
parādās animēts baterijas uzlādes attēls. 

3.2	Vecāku	ierīce

3.2.1	Darbība	ar	akumulatoru

B	Brīdinājums!
Ievietojot akumulatoru, atvienojiet mazuļa ierīci 
no elektrotīkla un pārliecinieties, vai jūsu rokas 
un ierīce ir sausas.
 • Vecāku	ierīces	komplektā	ir	iekļauta	atkārtoti	
uzlādējama	1100	mAh	litija	jonu	polimēru	
baterija.	

 • Uzlādējiet	vecāku	ierīci	pirms	pirmās	lietošanas	
reizes	vai	gadījumā,	ja	vecāku	ierīces	baterijas	
uzlādes	līmenis	ir	zems.

 • Baterijas	uzlādes	līmeni	ir	zems,	kad	video	
displejā	mirgo	tukšas	baterijas	simbols	un	
baterijas/strāvas	padeves	indikators	uz	vecāku	
ierīces	mirgo	sarkanā	krāsā.	

D	Piezīme.
Ja	baterija	ir	pilnībā	tukša,	vecāku	ierīce	automātiski	
izslēdzas	un	savienojums	ar	mazuļa	ierīci	tiek	
pārtraukts.
 1 	 Lai	noņemtu	baterijas	nodalījuma	

vāciņu,	pavirziet	to	lejup.	
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4	 Ierīces	lietošana
 1 	 Novietojiet	mazuļa	ierīci	un	vecāku	ierīci	tajā	

pašā	telpā,	lai	pārbaudītu	savienojumu.

Pārliecinieties,	vai	mazuļa	ierīce	ir	vismaz	 
1,5	metru	(5	pēdu)	attālumā	no	vecāku	ierīces.

 2 	 Iestatiet	mazuļa	ierīces	ON/OFF	(Ieslēgt/
izslēgt)	slēdzi	pozīcijā	ON	(Ieslēgts).

 • Iedegas zaļais strāvas ieslēgšanas indikators. 

D	Piezīme.
Barošanas	indikators	vienmēr	iedegas	zaļā	
krāsa	pat	tad,	ja	nav	savienojuma	ar	vecāku	
ierīci.

 • Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, video 
displeja augšpusē redzamais baterijas 
simbols ir pilns.

 • Uzlādējot	vecāku	ierīci	pirmo	reizi	vai	
kad	ierīce	nav	ilgstoši	izmantota,	izslēdziet	
to	un	nepārtraukti	lādējiet	vismaz	
4	stundas.	

 • Uzlāde	parasti	ilgst	2,5	stundas,	bet,	ja	
uzlādes	laikā	vecāku	ierīce	ir	ieslēgta,	
uzlāde	notiek	ilgāk.	Lai	uzlādes	laiks	būtu	
pēc	iespējas	īsāks,	uzlādes	laikā	izslēdziet	
vecāku	ierīci.	

 • Kad	atkārtoti	uzlādējamā	baterija	ir	pilnībā	
uzlādēta,	vecāku	ierīci	bez	vada	var	
izmantot	aptuveni	7	stundas,	ja	ierīce	
iestatīta	balss	aktivizācijas	režīmā.	Ja	ir	
pastāvīgi	ieslēgts	video	displejs,	vecāku	
ierīci	bezvadu	režīmā	var	izmantot	
aptuveni	5,5	stundas.	

D	Piezīme.
Kad	vecāku	ierīce	tiek	uzlādēta	pirmo	reizi,	tās	
darbības	laiks	ir	mazāks	par	7	stundām.	Atkārtoti	
uzlādējamā	baterija	sasniedz	pilnu	darbības	jaudu	
tikai	pēc	četriem	izlādēšanas	un	uzlādēšanas	
cikliem.

D	Piezīme.
Baterija	pakāpeniski	izlādējas,	pat	ja	vecāku	ierīce	
ir	izslēgta.

D	Piezīme.
	Iesakām	vecāku	ierīci	pievienot	elektrotīklam	
visu	nakti.	Ja	vecāku	ierīcē	izlādējas	baterija,	atskan	
zema	baterijas	līmeņa	trauksmes	signāls,	kas	var	jūs	
pamodināt.
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4.1	Mazuļa	uzrauga	
novietošana

B	Brīdinājums!
Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Nekādā 
gadījumā neievietojiet mazuļa ierīci mazuļa gultā 
vai sētiņā, kā arī nepiestipriniet ierīci pie tām.

D	Piezīme.
Ja	izmantojat	bezvadu	tālruni,	bezvadu	video	ierīci,	
Wi-Fi	tīklu,	mikroviļņu	krāsni	vai	Bluetooth	ierīci	
ar	2,4	Ghz	frekvenci,	šīs	ierīces	var	radīt	vecāku	
vai	mazuļa	ierīces	savienojuma	traucējumus.	
Šādā	gadījumā	novietojiet	vecāku	ierīci	tālāk	no	
iepriekšminētajām	ierīcēm,	lai	traucējumu	nebūtu.
 1 	 Optimālai	skaņas	noteikšanai	mazuļa	ierīce	

jānovieto	vismaz	1	metru	(3,5	pēdu)	attālumā	
no	mazuļa,	bet	attālums	nedrīkst	būt	lielāks	par	
1,5	metriem	(5	pēdām).

 3 	 Nospiediet	un	turiet	vecāku	ierīces	
ieslēgšanas/izslēgšanas	pogu.	

 • Ieslēdzas video displejs, un tajā parādās 
savienojuma izveides attēls.

 • Kad savienojums ir izveidots, video displejā 
tiek parādīts mazulis un ir redzams signāla 
stipruma simbols.

E	Padoms.
Noskaidrojiet	labāko	vecāku	ierīces	
atrašanās	vietu,	skatoties	uz	signāla	
stipruma	simbolu.	Līniju	skaits	norāda	
savienojuma	kvalitāti.	

 • Ja savienojumu nevar izveidot, vecāku ierīcē 
atskan pīkstieni un displejā tiek parādīts 
ziņojums par to, ka tā atrodas ārpus 
diapazona. 

LA
T

V
IE

ŠU



8

 4 	 Novietojiet	vecāku	ierīci	mazuļa	ierīces	
darbības	diapazonā.	Pārliecinieties,	vai	tā	
ir	vismaz	1,5	metru	(5	pēdu)	attālumā	no	
mazuļa	ierīces,	lai	izvairītos	no	atbalss.

Lai	iegūtu	plašāku	informāciju	par	darbības	
diapazonu,	skatiet	tālāk	sadaļu	“Darbības	
diapazons”.

4.1.1	Darbības	diapazons
Mazuļa	uzrauga	darbības	diapazons	ir	150	metri	
(490	pēdas)	atklātā	vietā	un	redzamības	zonā.	
Iekštelpās	darbības	diapazons	ir	30	metri	
(98	pēdas).	Atkarībā	no	apkārtnes	un	citiem	
traucējošiem	faktoriem	šis	diapazons	var	būt	
mazāks.	
Attiecībā	uz	mitriem	un	valgiem	materiāliem	
diapazona	traucējumi	var	būt	līdz	pat	100%.

Sausi	materiāli Materiālu	 
biezums

Diapazona	
traucējumi

Koks,	ģipsis,	kartons,	
stikls	(bez	metāla,	
vadiem	vai	svina)

< 30 cm  
(12	collas)

0-10%

Ķieģeļi,	saplāksnis < 30 cm  
(12	collas)

5-35%

Dzelzsbetons < 30 cm  
(12	collas)

30-100%

Metāla	režģi	vai	
stieņi

< 1 cm 90-100%

Metāla	vai	alumīnija	
loksnes

< 1 cm 100%

 2 	 Mazuļa	ierīci	var	novietot	divējādi:
1	 Novietojiet	ierīci	uz	stabilas,	līdzenas	un	

horizontālas	virsmas.
2	 Piestipriniet	mazuļa	ierīci	pie	sienas	ar	

ierīces	komplektācijā	iekļautām	skrūvēm,	
kā	parādīts	attēlā.	

E	Padoms.
Lai	uz	sienas	atzīmētu	precīzu	skrūvju	
caurumu	atrašanās	vietu,	izmantojiet	
nodrošināto	šablonu.	

E	Padoms.
Mazuļa	ierīci	novietojiet	nedaudz	virs	
mazuļa,	lai	varētu	labāk	pārraudzīt	mazuļa	gultu	
vai	sētiņu.

 3 	 Pielāgojiet	mazuļa	ierīces	novietojumu,	lai	
nodrošinātu	vislabāko	sava	mazuļa	redzamību.

B	Brīdinājums!
Nenovietojiet mazuļa ierīci ar mikrofonu uz 
leju, jo tādējādi mikrofonam var būt traucēta 
pareiza skaņu uztveršana.
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 • Displejā tiek parādīta spilgtuma josla, lai jūs 
redzētu izvēlēto spilgtuma līmeni.

D	Piezīme.
Ja	spilgtuma	līmenis	ir	noregulēts	pārāk	augsts,	
vecāku	ierīce	patērēs	vairāk	jaudas.	

5.3	Skaņas	līmeņa	indikatori
Vecāku	ierīce	nepārtraukti	uzrauga	skaņas	līmeni	
mazuļa	istabā,	un	par	istabā	notiekošajām	kustībām	
ziņo	skaņas	līmeņa	indikators.	Ja	mazulis	raud,	uz	
vecāku	ierīces	iedegas	zilas	krāsas	skaņas	līmeņa	
indikatori.	
 • Kamēr	netiek	uztvertas	skaņas,	skaļuma	līmeņa	
indikatori	nedeg.

 • Kad	mazuļa	ierīce	uztver	skaņu,	uz	vecāku	
ierīces	iedegas	viens	vai	vairāki	skaņas	līmeņa	
indikatori.	Iedegto	indikatoru	skaits	ir	atkarīgs	
no	mazuļa	ierīces	uztvertās	skaņas	skaļuma.	
Tāpat	skaņas	līmeņa	indikators	iedegas	arī	tad,	
ja	vecāku	ierīcei	ir	noregulēts	zems	skaļuma	
līmenis	vai	ja	ir	ieslēgts	balss	aktivizācijas	režīms	
(skatiet	tālāk	sadaļu	“Balss	aktivēšana”).

5	 Funkcijas

5.1	Skaļruņa	skaļuma	
koriģēšana

Varat	regulēt	vecāku	ierīces	skaļruņa	
skaļumu	sev	piemērotākajā	līmenī.	
 1 	 Lai	pielāgotu	skaļumu,	nospiediet	skaļuma	

palielināšanas	vai	samazināšanas	pogu.	

 • Displejā tiek parādīta skaļuma josla, lai jūs 
redzētu izvēlēto skaļuma līmeni.

D	Piezīme.
Ja	skaļuma	līmenis	ir	noregulēts	pārāk	augsts,	
vecāku	ierīce	patērēs	vairāk	jaudas.	

5.2	Displeja	spilgtuma	
regulēšana

Varat	regulēt	vecāku	ierīces	displeja	spilgtumu	
sev	piemērotākajā	līmenī.	
 1 	 Lai	regulētu	video	displeja	spilgtumu,	spiediet	

vecāku	ierīces	spilgtuma	regulēšanas	pogas.
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 • Kad mazuļa ierīce uztvers skaņu, vecāku 
ierīces video displejs automātiski ieslēgsies, 
lai parādītu mazuli. Ja 20 sekundes skaņas 
netiek uztvertas, video displejs atkal 
izslēdzas.

 2 	 Lai	deaktivizētu	balss	aktivizācijas	režīmu,	
vēlreiz	nospiediet	balss	aktivizācijas	pogu	uz	
vecāku	ierīces.	Balss	aktivizācijas	lampiņas	
nodziest,	un	displejā	parādās	balss	aktivizācijas	
izslēgšanas	attēls.

5.5	Naktslampiņa
 1 	 Nospiediet	naktslampiņas	pogu	mazuļa	ierīces	

pamatnē,	lai	ieslēgtu	naktslampiņu.	

 • Naktslampiņa mazuļa ierīces pamatnē 
iedegas. 

 2 	 Vēlreiz	nospiediet	naktslampiņas	pogu	,	lai	
izslēgtu	naktslampiņu.	

5.6	Šūpuļdziesmas	funkcija
 1 	 	Nospiediet	atskaņošanas/apturēšanas	pogu	uz	

vecāku	ierīces,	lai	atskaņotu	šūpuļdziesmu..

5.4	Balss	aktivēšana
Vecāku	ierīce	nepārtraukti	uzrauga	skaņas	
līmeni	mazuļa	istabā.	Ja	balss	aktivizācijas	režīms	
ir	ieslēgts,	video	displejs	ieslēgsies	tikai	tad,	kad	
mazuļa	ierīce	uztvers	skaņu.	Ja	skaņas	netiek	
uztvertas,	video	displejs	būs	izslēgts,	tādējādi	
taupot	elektroenerģiju.	
 1 	 Lai	ieslēgtu	balss	aktivizācijas	

režīmu,	nospiediet	vecāku	ierīces	balss	
aktivizācijas	pogu.	

 • Iedegas vecāku ierīces balss aktivizācijas 
lampiņa, un video displejā parādās balss 
aktivizācijas attēls.
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D	Piezīme.
Ja	esat	izvēlējies	atkārtošanas	režīmu,	visas	
trīs	šūpuļdziesmas	tiek	atskaņotas	atkārtoti	
ciklā..

 4 	 Lai	apturētu	šūpuļdziesmu,	vēlreiz	nospiediet	
šūpuļdziesmas	atskaņošanas/apturēšanas	pogu.	

5.7	Trauksme	par	uztveršanas	
diapazona	traucējumiem

Kad	vecāku	ierīce	atrodas	ārpus	mazuļa	ierīces	
uztveršanas	diapazona,	vecāku	ierīcē	ik	pēc	 
20	sekundēm	atskanēs	pīkstiens	un	video	displejā	
tiks	parādīts	ziņojums	par	to,	ka	ierīce	atrodas	
ārpus	diapazona.	

D	Piezīme.
Brīdinājums	par	vecāku	ierīces	atrašanos	ārpus	
uztveršanas	diapazona	ir	aktīvs	arī	tad,	ja	mazuļa	
ierīce	ir	izslēgta.

5.8	Redzamība	naktī
Kamera	ir	aprīkota	ar	infrasarkano	staru	gaismu,	
kas	ļauj	skaidri	saskatīt	mazuli	arī	tumšā	istabā.	Kad	
objektīvs	uztver	zemu	gaismas	līmeni,	infrasarkano	
staru	gaisma	tiek	ieslēgta	automātiski.	Lai	attēls	
būtu	skaidrs,	novietojiet	mazuļa	ierīci	1–1,5	m/ 
3,5	līdz	5	pēdu	attālumā	no	mazuļa.	

D	Piezīme.
Kad	ieslēgtas	infrasarkanās	lampiņas,	displejs	ir	
melnbalts.	Taču	dažreiz	iespējams	redzēt	zaļganu	
attēlu.	Tā	ir	normāla	parādība,	to	izraisa	ārējie	
gaismas	avoti.

5.9	 Jostas	saspraude/statīvs
 • Ja	vecāku	ierīces	akumulators	ir	pietiekami	
uzlādēts,	varat	ņemt	ierīci	līdz	mājā	un	ārpus	
tās,	piestiprinot	to	pie	jostas,	izmantojot	jostas	
saspraudi.	Tādējādi	varēsiet	uzraudzīt	mazuli,	
kad	pārvietojaties.

 • Šūpuļdziesmu sāk atskaņot mazuļa ierīcē, 
un tā tiek atkārtota aptuveni 15 minūtes. 
Video displejā var redzēt, kura šūpuļdziesma 
tiek atskaņota un atkārtota. Šūpuļdziesmas 
numurs redzams zilā laukumā. 

 2 	 Lai	atlasītu	citu	šūpuļdziesmu,	nospiediet	
šūpuļdziesmas	pogu.	Turpiniet	spiest	nākamās	
šūpuļdziesmas	pogu,	līdz	tiek	atskaņota	jums	
vajadzīgā	šūpuļdziesma.	

D	Piezīme.

Varat	atlasīt	arī	atkārtošanas	simbolu,	lai	
atkārtoti	tiktu	atskaņotas	visas	šūpuļdziesmas.

 3 	 Nospiediet	atskaņošanas/apturēšanas	pogu	
uz	vecāku	ierīces,	lai	atskaņotu	atlasīto	
šūpuļdziesmu..
 • Mazuļa ierīce sāks atskaņot šūpuļdziesmu 

un pastāvīgi to atkārtos. 
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5.11.1	 Noklusējuma	iestatījumi
 • Skaļruņa	skaļums:	3
 • Balss	aktivizācija:	izslēgta
 • Displeja	spilgtums:	4

6	 Tīrīšana	un	kopšana

B	Brīdinājums!
Neiegremdējiet vecāku ierīci un mazuļa ierīci 
ūdenī un nemazgājiet tās zem tekoša ūdens.

B	Brīdinājums!
Neizmantojiet tīrīšanas aerosolu vai šķidrus 
tīrīšanas līdzekļus.
 1 	 Izslēdziet	mazuļa	un	vecāku	ierīci	un	izņemiet	

adapterus	no	sienas	kontaktligzdas.	
 2 	 Tīriet	vecāku	un	mazuļa	ierīci	ar	sausu	drānu.

D	Piezīme.
Ja	uz	mazuļa	ierīces	objektīva	ir	pirkstu	
nospiedumi	vai	netīrumi,	tas	var	ietekmēt	
kameras	attēla	kvalitāti.	Centieties	
nepieskarties	objektīvam	ar	pirkstiem.

B	Brīdinājums!
Pirms mazuļa ierīces un vecāku ierīces 
pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, 
vai tās ir sausas.

 3 	 Tīriet	adapterus	ar	sausu	drāniņu.

7	 Uzglabāšana
Ja	kādu	laiku	neplānojat	izmantot	mazuļa	uzraugu,	
izņemiet	parastās	baterijas	no	mazuļa	ierīces	un	
akumulatoru	no	vecāku	ierīces.	Glabājiet	vecāku	
ierīci,	mazuļa	ierīci	un	adapterus	vēsā	un	sausā	
vietā.

 • Lai	jostas	saspraudi	izmantotu	kā	statīvu,	
grieziet	saspraudi	uz	leju,	līdz	vecāku	ierīce	
pret	to	atbalstās.

5.10	 	Automātiska	skaņas	
izslēgšanas	funkcija	

Kad	mazuļa	ierīce	nosaka	zemu	skaņas	līmeni,	
piemēram,	mazulim	guļot,	vecāku	ierīce	
automātiski	izslēdz	skaņu,	lai	jūs	to	nedzirdētu.	
Kad	mazulis	sāk	raudāt,	vecāku	ierīce	vēlreiz	
automātiski	ieslēdz	skaņu,	lai	jūs	to	dzirdētu.

5.11	 Atiestatīšanas	funkcija	
Šī	funkcija	ļauj	atiestatīt	vecāku	ierīces	iestatījumus.	
Varat	izmantot	šo	funkciju,	ja	rodas	problēmas,	
kuras	nevar	atrisināt,	izpildot	norādījumus	nodaļā	
“Biežāk	uzdotie	jautājumi”.
 1 	 Lai	šo	funkciju	izslēgtu,	nospiediet	un	turiet	

ieslēgšanas/izslēgšanas	pogu	uz	vecāku	ierīces..
 2 	 Nospiediet	un	turiet	nospiestu	skaļuma	

samazināšanas	pogu,	vienlaikus	nospiediet	un	
turiet	nospiestu	ieslēgšanas/izslēgšanas	pogu,	
līdz	atskan	pīkstiens	un	vecāku	ierīce	atkal	
ieslēdzas.
 • Tagad ierīcē ir atiestatītas noklusētās 

rūpnīcas vērtības.
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Ierīču	ieslēgšana/savienošana

Kāpēc ieslēdzot mazuļa ierīci un vecāku ierīci, to 
barošanas indikatori neiedegas?
 • Iespējams,	vecāku	ierīces	atkārtoti	uzlādējamā	
baterija	ir	tukša	un	ierīce	nav	pievienota	
elektrotīklam.	Ievietojiet	ierīces	spraudni	vecāku	
ierīcē	un	ievietojiet	adapteri	sienas	kontaktligzdā.	
Lai	ieslēgtu	vecāku	ierīci	un	lai	izveidotu	
savienojumu	ar	mazuļa	ierīci,	nospiediet	un	
turiet	ieslēgšanas/izslēgšanas	pogu.

 • Iespējams,	mazuļa	ierīce	nav	pievienota	
elektrotīklam	un	ierīces	vienreizējās	lietošanas	
baterijas	ir	tukšas,	vai	arī	tās	nav	ievietotas	ierīcē.	
Ievietojiet	mazuļa	ierīcē	pilnas	vienreizējās	
lietošanas	baterijas	vai	arī	pievienojiet	ierīci	pie	
elektrotīkla.	Lai	izveidotu	savienojumu	ar	vecāku	
ierīci,	iestatiet	ieslēgšanas/izslēgšanas	slēdzi	
pozīcijā	ON	(Ieslēgt).

Kādēļ vecāku ierīce nelādējas, kad tā tiek 
pievienota elektrotīklam?
 • Iespējams,	akumulators	ir	sasniedzis	sava	
darbmūža	beigas.	Nomainiet	to.

 • Iespējams,	adapteris	nav	iesprausts	pareizi.	
Pārliecinieties,	vai	adapteris	sienas	kontaktligzdā	
ir	iesprausts	pareizi.

Kādēļ mazuļa ierīce nelādējas, kad tā tiek 
pievienota elektrotīklam?
 • Mazuļa	ierīcei	nav	uzlādēšanas	funkcijas.	Ja	
vēlaties	mazuļa	ierīci	izmantot	bez	vada,	
ievietojiet	tajā	jaunas	vienreiz	lietojamās	
baterijas.

Kāpēc es nevaru izveidot savienojumu? Kāpēc 
savienojums laiku pa laikam pazūd? Kāpēc rodas 
skaņas traucējumi?
 • Iespējams,	mazuļa	ierīce	un	vecāku	ierīce	ir	
gandrīz	sasniegušas	darbības	diapazona	gala	
robežas	vai	arī	traucējumus	rada	citas	2,4	GHz	
bezvadu	ierīces.	Pamēģiniet	novietot	abas	ierīces	
citā	vietā,	samaziniet	atstatumu	starp	tām	vai	arī	
izslēdziet	2,4	GHz	bezvadu	ierīces.	Ņemiet	vērā,	
ka	katru	reizi	paiet	apmēram	5	sekundes,	kamēr	
savienojums	starp	abām	ierīcēm	tiek	atjaunots.

8	 Piederumu	
pasūtīšana

Lai	iegādātos	piederumus	šai	ierīcei,	lūdzu,	
apmeklējiet	mūsu	tiešsaistes	veikalu	vietnē	 
www.shop.philips.com/service.	Ja	tiešsaistes	
veikals	jūsu	valstī	nav	pieejams,	vērsieties	pie	sava	
Philips	izplatītāja	vai	Philips	servisa	centrā.	Ja	jums	
radušās	grūtības	ar	piederumu	iegādi	savai	ierīcei,	
lūdzu,	sazinieties	ar	Philips	klientu	apkalpošanas	
centru	savā	valstī.	Kontaktinformācija	pieejama	
pasaules	garantijas	bukletā.	

9	 Garantija	un	apkope
Ja	jums	nepieciešams	serviss	vai	informācija,	vai	
palīdzība,	lūdzu,	izmantojiet	Philips	AVENT	tīmekļa	
vietni	www.philips.com/AVENT	vai	sazinieties	
ar	Philips	klientu	apkalpošanas	centru	savā	valstī	
(tā	tālruņa	numurs	atrodams	pasaules	garantijas	
brošūrā).	Ja	jūsu	valstī	nav	klientu	apkalpošanas	
centra,	vērsieties	pie	vietējā	Philips	preču	izplatītāja.	

10	Biežāk	uzdotie	
jautājumi

Šajā	nodaļā	ir	iekļauti	visbiežāk	uzdotie	jautājumi	
par	ierīci.	Ja	nevarat	atrast	atbildi	uz	savu	jautājumu,	
lūdzu,	apmeklējiet	tīmekļa	vietnes	www.philips.
com/support	biežāk	uzdoto	jautājumu	sadaļu	
vai	sazinieties	ar	savas	valsts	Philips	klientu	
apkalpošanas	centru.
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Indikatori	vecāku	ierīcē

Kāpēc sākot vecāku ierīces lādēšanu, vecāku 
ierīces displejā netiek parādīts baterijas statusa 
simbols?
 • Uzlādējot	vecāku	ierīci	pirmo	reizi	vai	arī	pēc	
ilgāka	lietošanas	pārtraukuma,	var	paiet	vairākas	
minūtes	līdz	displejā	tiks	parādīts	baterijas	
simbols.

Kāpēc baterijas/ieslēgšanas lampiņa un baterijas 
simbols video displejā mirgo sarkanā krāsā? 
 • Ja	baterijas/ieslēgšanas	lampiņa	un	baterijas	
simbols	video	displejā	mirgo	sarkanā	krāsā,	
vecāku	ierīces	uzlādējamai	baterijai	ir	zems	
uzlādes	līmenis.	Pievienojiet	vecāku	ierīci	
strāvai,	lai	uzlādētu	bateriju	(skatiet	nodaļu	
“Sagatavošana	lietošanai”).	

Kāpēc vecāku ierīce izdod skaņas signālus?
 • 	Ja	vecāku	ierīce	pīkst	un	video	displejā	tiek	
rādīts	ziņojums	par	to,	ka	ierīce	ir	ārpus	
diapazona,	savienojums	ar	mazuļa	ierīci	ir	zudis.	
Pārvietojiet	vecāku	ierīci	tuvāk	mazuļa	ierīcei.	

 • 	Ja	vecāku	ierīce	pīkst,	kamēr	baterijas/
ieslēgšanas	lampiņa	un	baterijas	simbols	
video	displejā	mirgo	sarkanā	krāsā,	vecāku	
ierīces	uzlādējamai	baterijai	ir	zems	uzlādes	
līmenis.	Pievienojiet	vecāku	ierīci	strāvai,	lai	
uzlādētu	bateriju	(skatiet	nodaļu	“Sagatavošana	
lietošanai”).	

 • Mazuļa	ierīce	iespējams	ir	izslēgta.	Ieslēdziet	
mazuļa	ierīci.

Troksnis/skaņa

Kāpēc video monitors rada augstas skaņas?
 • Iespējams,	ka	ierīces	atrodas	pārāk	tuvu.	
Pārliecinieties,	ka	vecāku	ierīce	ir	vismaz 
1,5	metru	(5	pēdu)	attālumā	no	mazuļa	ierīces,	
un	samaziniet	skaļumu.

 • Iespējams,	vecāku	ierīces	skaļums	ir	iestatīts	
pārāk	augstā	līmenī.	Samaziniet	vecāku	ierīces	
skaļumu.

 • Ja	jums	ir	divas	video	mazuļu	uzraudzības	ierīces,	
turiet	tās	vismaz	1,5	metru	(5	pēdu)	attālumā	
vienu	no	otras,	lai	novērstu	traucējumus.

 • Iespējams,	mazuļa	ierīce	nav	pievienota	
elektrotīklam	un	ierīces	vienreizējās	lietošanas	
baterijas	ir	tukšas,	vai	arī	tās	nav	ievietotas	ierīcē.	
Ievietojiet	mazuļa	ierīcē	pilnas	vienreizējās	
lietošanas	baterijas	vai	arī	pievienojiet	ierīci	pie	
elektrotīkla.	Lai	izveidotu	savienojumu	ar	vecāku	
ierīci,	iestatiet	ieslēgšanas/izslēgšanas	slēdzi	
pozīcijā	ON	(Ieslēgt).

Kas notiek elektrotīkla kļūmes laikā?
 • Tā	kā	vecāku	ierīce	darbojas	ar	atkārtoti	
uzlādējamu	bateriju,	ierīce	turpina	darboties,	ja	
baterija	ir	pietiekami	uzlādēta.	Ja	mazuļa	ierīcē	
esat	ievietojis	vienreizēji	lietojamās	baterijas,	
kamera	turpina	darboties	un	varat	redzēt	savu	
mazuli.	

Kāpēc mazuļa ierīces parastās baterijas izbeidzas 
tik ātri?
 • 	Kad	ir	pastāvīgi	ieslēgts	video	displejs,	kad	tiek	
atskaņotas	šūpuļdziesmas	vai	kad	ir	ieslēgta	
naktslampiņa,	mazuļa	ierīce	patērē	daudz	
elektroenerģijas.	Tādēļ	mazuļa	ierīci	ieteicams	
pievienot	elektrotīklam	un	baterijas	izmantot	
tikai	kā	rezerves	variantu.	Neievietojiet	atkārtoti	
uzlādējamās	baterijas	mazuļa	ierīcē,	jo	tās	lēni	
izlādējas,	pat	tad,	ja	netiek	lietotas.

Kāpēc vecāku ierīces uzlādes laiks 
pārsniedz 2,5 stundas?
 • Iespējams,	vecāku	ierīce	ir	ieslēgta	uzlādes	laikā.	
Uzlādes	laikā	izslēdziet	vecāku	ierīci.

 Kāpēc mazuļa ierīcei un tās vadam jāatrodas 
vismaz 1 metru/3,5 pēdas no mazuļa? 
 • Mazuļa	ierīcei	un	tās	vadam	vienmēr	jāatrodas	
vismaz	1	metra	(3,5	pēdu)	attālumā	no	mazuļa,	
lai	novērstu	mazuļa	nožņaugšanās	risku	un	lai	
ierīce	labāk	uztvertu	skaņu.
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Kādēļ vecāku ierīce rada dūcošu skaņu?
 • Traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīce	neatrodas	
mazuļa	ierīces	uztveršanas	diapazonā.	Tāpat	
traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīci	un	mazuļa	
ierīci	norobežo	pārāk	daudz	sienu	vai	griestu,	
vai	arī	traucējumus	var	radīt	ieslēgtas	2,4	GHz	
bezvadu	ierīces	(piemēram,	mikroviļņu	krāsns,	
Wi-Fi	maršrutētājs).	Novietojiet	vecāku	ierīci	
citā	vietā,	tuvāk	pie	mazuļa	ierīces,	vai	izslēdziet	
citas	bezvadu	ierīces.	

 • Iespējams,	vecāku	ierīces	akumulators	ir	jāuzlādē.	

Darbības	laiks/darbības	diapazons

Mazuļa uzrauga noteiktais darbības diapazons ir 
150 metri/490 pēdas ārā un līdz 30 metriem/ 
98 pēdām iekštelpās. Kāpēc mana mazuļa uzrauga 
darbības diapazons ir mazāks?
 • Norādītais	darbības	diapazons	150	metri	 
(490	pēdas)	attiecas	tikai	uz	ārtelpām	un,	ja	
ierīce	ir	redzamības	zonā.	Atkarībā	no	apkārtnes	
un	citiem	traucējošiem	faktoriem	darbības	
diapazons	var	samazināties.	Telpās	vecāku	un	
mazuļa	ierīces	darbības	diapazonu	ierobežo	
sienas	un/vai	griesti	un	materiāli,	no	kādiem	tie	
izgatavoti.

Vecāku ierīces darbības laiks ir paredzēts vismaz 
5,5 stundas. Kāpēc manas vecāku ierīces darbības 
laiks ir īsāks?
 • Uzlādējot	vecāku	ierīci	pirmo	reizi,	darbības	
laiks	būs	īsāks,	jo	baterija	vēl	nav	sasniegusi	pilnu	
jaudu.	Baterija	pilnu	jaudu	sasniegs	tikai	pēc	
aptuveni	ceturtās	uzlādēšanas	un	izlādēšanas	
reizes.	Pēc	tam	darbības	laiks	būs	5,5	stundas,	 
ja	nav	ieslēgta	balss	aktivizācijas	funkcija,	 
vai	7	stundas,	ja	balss	aktivizācijas	režīms	ir	
ieslēgts.	

 • Ja	video	displejs	ir	nepārtraukti	ieslēgts,	vecāku	
ierīce	patērē	daudz	enerģijas.	Lai	paildzinātu	
darbības	laiku,	ieslēdziet	balss	aktivizācijas	
funkciju	(skatiet	nodaļas	“Funkcijas”	sadaļu	“Balss	
aktivēšana”).

 • Iespējams,	vecāku	ierīces	skaļums	ir	iestatīts	
pārāk	augstā	līmenī	un	tamdēļ	vecāku	ierīce	
patērē	daudz	enerģijas.	Samaziniet	vecāku	
ierīces	skaļumu.

Vai iespējams palielināt šūpuļdziesmas skaļumu 
mazuļa ierīcē?
 • Nē,	tas	nav	iespējams.

Kāpēc es nedzirdu skaņu/Kāpēc es nedzirdu 
sava mazuļa raudas?
 • Iespējams,	vecāku	ierīces	skaļums	ir	iestatīts	
pārāk	zemā	līmenī,	vai	arī	skaņa	ir	izslēgta.	
Pagrieziet	skaļuma	regulēšanas	pogu,	lai	
palielinātu	skaļumu.

 • 	Iespējams,	no	mikrofona	nav	noņemta	
aizsargfolija.	Pārliecinieties,	ka	mikrofons	ir	
pilnībā	atbrīvots.

 • Iespējams,	ir	ieslēgta	balss	aktivizācijas	funkcija.	Ja	
tā	ir	ieslēgta,	video	displejs	tiks	ieslēgts	tikai	tad,	
kad	mazuļa	ierīce	uztvers	skaņu.	Ja	skaņas	netiek	
uztvertas,	video	displejs	būs	izslēgts,	tādējādi	
taupot	elektroenerģiju.	

 • Iespējams,	video	mazuļa	uzraudzības	ierīcei	
ir	ieslēgta	automātiskā	skaņas	izslēgšanas	
funkcija.	Kad	mazuļa	ierīce	nosaka	zemu	skaņas	
līmeni,	piemēram,	mazulim	guļot,	vecāku	ierīce	
automātiski	izslēdz	skaņu,	lai	jūs	to	nedzirdētu.	
Kad	mazulis	sāk	raudāt,	vecāku	ierīce	vēlreiz	
automātiski	ieslēdz	skaņu,	lai	jūs	to	dzirdētu.

 • Mazuļa	ierīce,	iespējams,	atrodas	pārāk	tālu	
no	mazuļa.	Pārliecinieties,	ka	mazuļa	ierīce	
neatrodas	tālāk	par	1,5	metriem	(5	pēdām)	no	
mazuļa,	taču	ne	tuvāk	par	1	metru	(3,5	pēdām),	
lai	novērstu	nožņaugšanās	risku.

Kāpēc vecāku ierīce reaģē pārāk ātri uz citām 
skaņām?
 • Mazuļa	ierīce	arī	uztver	citas,	ne	tikai	mazuļa	
izdotās	skaņas.	Pievirziet	mazuļa	ierīci	tuvāk	
mazulim	(bet	ievērojiet	minimālo	1	metra/ 
3,5	pēdu	atstatumu).
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Kādēļ attēls video displejā nav skaidrs?
 • Iespējams,	iestatīts	pārāk	zems	displeja	
spilgtums.	Palieliniet	displeja	spilgtumu	(skatiet	
nodaļas	“Funkcijas”	sadaļu	“Displeja	spilgtuma	
regulēšana”).

 • 	Iespējams,	no	video	displeja	nav	noņemta	
aizsargfolija.	Noņemiet	aizsargfoliju.

Kādēļ vecāku ierīce nedarbojas balss aktivizācijas 
režīmā?
 • Iespējams,	attālums	starp	mazuli	un	mazuļa	
ierīci	ir	pārāk	liels,	lai	uztvertu	mazuļa	skaņas.	
Pārliecinieties,	vai	mazuļa	ierīce	ir	novietota	 
1	līdz	1,5	metru	(3,5	līdz	5	pēdu)	attālumā	no	
mazuļa.

Kādēļ nakts redzamības režīmā attēls video 
displejā nav skaidrs?
 • Iespējams,	attālums	starp	mazuli	un	mazuļa	ierīci	
ir	pārāk	liels.	Pārliecinieties,	vai	mazuļa	ierīce	
ir	novietota	1	līdz	1,5	metru	(3,5	līdz	5	pēdu)	
attālumā	no	mazuļa.

 • Dažreiz	ir	iespējams	redzēt	zaļganu	attēlu,	kad	
ieslēgtas	infrasarkanās	lampiņas.	Tā	ir	normāla	
parādība,	ko	izraisa	ārēji	faktori.

 • 	Kā	lietojot	jebkuru	citu	uzlādējamu	elektronisko	
ierīci,	baterijas	kapacitāte	pēc	ilga	lietošanas	
perioda	samazinās.	Ja	radušies	jautājumi,	
vienmēr	varat	sazināties	ar	klientu	apkalpošanas	
centru.	Lai	iegādātos	jaunu	lādējamo	bateriju,	
apmeklējiet	mūsu	Philips	tiešsaistes	veikalu	
www.shop.philips.com/service.	

Kāpēc vecāku ierīcē ir dzirdami traucējumi?
 • Traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīce	neatrodas	
mazuļa	ierīces	uztveršanas	diapazonā.	Tāpat	
traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīci	un	mazuļa	
ierīci	norobežo	pārāk	daudz	sienu	vai	griestu,	
vai	arī	traucējumus	var	radīt	ieslēgtas	2,4	GHz	
bezvadu	ierīces	(piemēram,	mikroviļņu	krāsns,	
Wi-Fi	maršrutētājs).	Novietojiet	vecāku	ierīci	
citā	vietā,	tuvāk	pie	mazuļa	ierīces,	vai	izslēdziet	
citas	bezvadu	ierīces.	

Video	displejs

Kādēļ video displejā ir ņirboņa?
 • Traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīce	neatrodas	
mazuļa	ierīces	uztveršanas	diapazonā.	Tāpat	
traucējumi	var	rasties,	ja	vecāku	ierīci	un	mazuļa	
ierīci	norobežo	pārāk	daudz	sienu	vai	griestu,	
vai	arī	traucējumus	var	radīt	ieslēgtas	2,4	GHz	
bezvadu	ierīces	(piemēram,	mikroviļņu	krāsns,	
Wi-Fi	maršrutētājs).	Novietojiet	vecāku	ierīci	
citā	vietā,	tuvāk	pie	mazuļa	ierīces,	vai	izslēdziet	
citas	bezvadu	ierīces.	

 • Iespējams,	vecāku	ierīces	akumulators	ir	jāuzlādē.	

Kādēļ video displejā nav redzams neviens attēls, 
kad deg baterijas/strāvas padeves indikators? 
 • Iespējams,	vecāku	ierīcei	ir	ieslēgts	balss	
aktivizācijas	režīms.	Lai	ieslēgtu	video	displeju,	
vēlreiz	nospiediet	balss	aktivizācijas	pogu.
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