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1 Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips AVENT“ ir sveiki 
atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips 
AVENT“ siūloma pagalba, užregistruokite gaminį 
adresu www.philips.com/AVENT.
„Philips AVENT“ sutelkia visas pastangas 
kurdama rūpestingus, patikimus gaminius, kurie 
suteikia tėvams reikiamą pasitikėjimą. Šis „Philips 
AVENT“ kūdikių stebėjimo prietaisas leis 
nuolatos aiškiai matyti ir girdėti savo kūdikį.
Šie nurodymai skirti SCD610 ir SCD609.

• SCD610

Tėvų įrenginys

 
Kūdikio įrenginys

 
• SCD609

Kūdikio įrenginys
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2 Svarbūs saugos 
nurodymai

Prieš pradėdami naudotis kūdikio stebėjimo 
siųstuvu, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Įspėjimas

 • Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, visada 
laikykite kūdikio įrenginį ir maitinimo laidą kūdikiui 
nepasiekiamoje vietoje, bent 1 m / 3,5 pėdos atstumu. 
Nenaudokite ilgintuvų.

Įspėjimas: sprogimo, elektros smūgio, trumpojo 
sujungimo arba elektros nuotėkio pavojus
• Saugokite, kad prietaisas nebūtų aptaškytas, 

nestatykite ant jo jokių skysčio pripildytų 
daiktų, pvz., vazų. 

• Prieš prijungdami šį kūdikio stebėjimo 
siųstuvą prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, 
kad ant kūdikio stebėjimo siųstuvo 
adapterių nurodyta įtampa atitinka vietos 
maitinimo tinklo įtampą.

• Jei maitinimo tinklo kištukas naudojamas 
kaip atjungimo prietaisas, jis turi būti lengvai 
pasiekiamas. 

• Kūdikio įrenginį prie maitinimo tinklo 
prijunkite naudodami pateiktą adapterį.

• Tėvų įrenginiui įkrauti naudokite pateiktą 
adapterį.

• Siekdami išvengti elektros smūgio, 
neatidarykite kūdikio įrenginio arba tėvų 
įrenginio korpuso. Atidaryti galima tik 
baterijų skyrelį.

• Dėdami arba keisdami baterijas (baterijų 
bloką) įsitikinkite, kad jūsų rankos yra 
sausos.

• Tėvų įrenginiui naudokite tik įkraunamą 
bateriją, pateiktą kartu su kūdikių stebėjimo 
prietaisu. Įkraukite bateriją, kaip nurodyta 
šiame vartotojo vadove.

• Kad išvengtumėte sprogimo, pakeiskite 
bateriją tinkamo tipo baterija.

• Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi 
nurodymų.

• Baterijos gali sprogti ir ištekėti, ir taip 
sugadinti kūdikio stebėjimo siųstuvą ir 
sukelti nudegimus bei sudirginti odą ar akis. 
Siekdami to išvengti:
• nebandykite įkrauti neįkraunamų 

baterijų,
• sudėkite baterijas tinkama kryptimi 

(+/-),
• išimkite baterijas iš gaminio, jei 

neketinate jo naudoti ilgiau nei 30 
dienų,

• laikykite bateriją atokiai nuo didelio 
karščio šaltinių, pvz., saulės spindulių, 
ugnies ar pan.,

• Kad baterija neįkaistų ir neskleistų nuodingų 
medžiagų, vandenilio ar deguonies, jokiu 
būdu:
• neperkraukite,
• nesukelkite trumpojo sujungimo,
• nebandykite įkrauti atvirkštine tvarka 

arba
• negadinkite baterijų.

• Norėdami tvarkyti pažeistas arba tekančias 
baterijas, dėvėkite apsaugines pirštines, kad 
apsaugotumėte savo odą.

Suaugusiųjų priežiūra
• Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas 

kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra 
atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų 
atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų 
būti taip naudojamas.

• Jokiu būdu nedėkite kūdikio įrenginio į 
vaiko lovelę ar aptvarą.

• Kad kūdikio stebėjimo siųstuvas 
neperkaistų, neuždenkite jo rankšluosčiu, 
antklode ar kitais daiktais.

• Kai kūdikio stebėjimo siųstuvas įjungtas į 
maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo 
lizdą galite lengvai pasiekti.

• Saugumo sumetimais neleiskite vaikams 
žaisti su kūdikio stebėjimo siųstuvu.

Atsargumo priemonės saugant
• Naudokite ir laikykite kūdikio stebėjimo 

siųstuvą nuo 10° C (50° F) iki 35° C (95° 
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F) temperatūroje. Nelaikykite kūdikio 
stebėjimo siųstuvo tiesioginėje saulėkaitoje.

Pakeitimas
• Jei turite keisti adapterius, naudokite 

šiame naudotojo vadove nurodyto tipo 
adapterius. 

• Jei turite keisti bateriją, susisiekite su klientų 
aptarnavimo centru. 

Elektromagnetiniai laukai 
(EMF)
Šis „Philips AVENT“ prietaisas atitinka visus 
elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. 
Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove 
pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, 
remiantis dabartine moksline informacija, yra 
saugus naudoti.

Perdirbimas

 
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant 
aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais 
simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad 
produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 
2002/96/EB:

 
Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės 
taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių 
produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų 
išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Produkte yra baterijos, kurioms galioja Europos 
Sąjungos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais 
simbolį su cheminiu simboliu „Pb“, tai reiškia, 
kad baterijos atitinka reikalavimus, nustatytus 
direktyvoje dėl švino:

  
Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos 
atskiram baterijų surinkimui. Tinkamas baterijų 
išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
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3   Apžvalga

Tėvų įrenginys

  
a  Įjungimo / išjungimo jungiklis

• Paspauskite ir laikykite, norėdami įjungti 
arba išjungti tėvų įrenginį 

b Laikiklis

c Balso aktyvinimo mygtukas
• Paspauskite ir palaikykite norėdami 

įjungti arba išjungti balso aktyvinimą 
Išsamesnės informacijos rasite 13 puslapyje.

d Pridedamo nuolatinės srovės adapterio 
jungtis

e Maitinimo įjungimo / išjungimo lemputė
• Mirksi raudonai: įkraunama baterija 

baigia išsikrauti.
• Mirksi žaliai: įkraunama baterija veikia 

įkrovimo režimu.
• Nuolat šviečia žaliai: įrenginys veikia.

f Balso aktyvinimo lemputė

a

b

d

�

�
�
�

�
�
�

�

�

g Garso lygio lemputės
• Rodo garso lygį kūdikio kambaryje

h Klavišas
+ [AUKŠTYN]
- [ŽEMYN]
 [KAIRĖN]
 [DEŠINĖN]

i  Meniu

j Garsiakalbis

k Vaizdo ekranas
 Signalo stiprumo indikatorius
 Baterijos galios indikatorius
 Išsikrovusios baterijos indikatorius

l Antena
Pridedamo kintamosios / nuolatinės srovės 
adapterio jungtis

• Įvestis: 100 - 240 V kintamoji srovė
• Išvestis: 6,0 V nuolatinė srovė, 500 mA
• Modelio numeris: Jungtinei Karalystei 

SSW-1920UK-2; kitoms Europos šalims 
SSW-1920EU-2

JAV ir Kanadai SSW-1920US-2
Australijai ir Naujajai Zelandijai SSW-1920AU-2
Meksikai SSW-1920MX-2
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Kūdikio įrenginys

 
a Antena

b Įjungimo lemputė
• Žalia: kūdikio įrenginys įjungtas

3  Įjungimo / išjungimo jungiklis
• Paspauskite ir laikykite, norėdami įjungti 

arba išjungti kūdikio įrenginį
• Trumpu spustelėjimu susiesite tėvų 

įrenginį, kai kūdikio įrenginys įjungtas.
4 Mikrofonas

e Laikiklis

f Objektyvas

g Pridedamo nuolatinės srovės adapterio 
jungtis

h Sieninis laikiklis

i Tvirtinimo prie sienos varžtai
Pridedamo kintamosios / nuolatinės srovės 
adapterio jungtis

h

�

�

�
�

�

�

�

�

• Įvestis: 100 - 240 V kintamoji srovė
• Išvestis: 6,0 V nuolatinė srovė, 500 mA
• Modelio numeris: Jungtinei Karalystei 

SSW-1920UK-2; kitoms Europos šalims 
SSW-1920EU-2

JAV ir Kanadai SSW-1920US-2
Australijai ir Naujajai Zelandijai SSW-1920AU-2
Meksikai SSW-1920MX-2
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4   Pradžia

Įkraukite tėvų įrenginį
Pastaba

 • Prieš įdėdami įkraunamą bateriją, įsitikinkite, kad jūsų 
rankos ir įrenginys yra sausi.

Jei norite įkrauti tėvų įrenginį prieš naudodami jį 
pirmą kartą arba jei tėvų įrenginyje rodoma, kad 
baterija senka, laikykitės pateiktų nurodymų.

 » Išsikrovusios baterijos simbolis mirksi 
ekrane, o tėvų įrenginio baterijos 
įjungimo / išjungimo lemputė mirksi 
raudonai.

Pastaba

 • Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, tėvų įrenginys 
automatiškai išsijungia.

 • Baterijos modelio Nr. yra BL-5C, 1050 mAh.

1 Kad nuimtumėte baterijos dangtelį, 
pastumkite jį į dešinę.

 

2 Įdėkite įkraunamą bateriją.

 
3 Vėl uždėkite dangtelį.
4 Įkiškite kištuką į tėvų įrenginį ir įstatykite 

adapterį į elektros lizdą sienoje.

 
 » Tėvų įrenginio baterijos įjungimo / 

išjungimo lemputė mirksės žaliai.
 » Kai baterija bus visiškai įkrauta, baterijos 

lemputė nuolatos švies žaliai.

Pastaba

 • Jei kraunate tėvų įrenginį pirmą kartą ar praėjus daug 
laiko nuo jo naudojimo pastarąjį kartą, įrenginį išjunkite 
ir palikite jį krautis mažiausiai 8 valandas be pertraukų.

 • Pirmąkart įkrovus tėvų įrenginį, veikimo laikas yra 
trumpesnis nei 7 val. Įkraunama baterija pradeda veikti 
visu pajėgumu tik po to, kai ją įkraunate ir išeikvojate 
mažiausiai tris kartus. 

 • Baterija palaipsniui išsikrauna, net kai tėvų įrenginys 
išjungtas.
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Patarimas

 • Kraunama paprastai 5 valandas, bet gali užtrukti ilgiau, 
jeigu kraunant įrenginys yra įjungtas. Norėdami kuo 
greičiau įkrauti, išjunkite tėvų įrenginį, kai kraunate.

 • Kai baterija visiškai įkrauta, tėvų įrenginys gali būti 
naudojamas be laido apytiksliai 7 valandas, jeigu 
nustatytas balso veikti aktyvinimo režimu. Jeigu vaizdo 
perdavimas nuolatos įjungtas, tėvų įrenginys gali būti 
naudojamas be laido apytiksl. 5 valandas.

Sukonfigūruokite kūdikio 
įrenginį

Atsargiai

 • Laikykite kūdikio įrenginį kūdikiui nepasiekiamoje vietoje. 
Niekada nedėkite kūdikio įrenginio į kūdikio lovelę ar 
aptvarėlį arba netvirtinkite prie jų.

Pastaba

 • Jeigu naudojate belaidžius įrenginius, mikrobangų 
krosnelę ar DECT sistemą ir tėvų arba kūdikio 
įrenginyje atsiranda trikdžių, perkelkite tėvų įrenginį 
toliau, kol trikdžių nebeliks.

1 Kūdikio įrenginį padėkite bent 1 metro (3,5 
pėdos) atstumu nuo kūdikio.

2 Padėkite kūdikio įrenginį ant stabilaus 
paviršiaus. Be to, galite įrengti kūdikio 
įrenginį ant komplekte esančio sieninio 
laikiklio. Daugiau informacijos rasite kitame 
skyriuje.

3 Pakoreguokite kūdikio įrenginio padėtį, 
kad būtų užtikrintas geriausias jūsų kūdikio 
matomumas.

4 Įkiškite kištuką į kūdikio įrenginį, o adapterį 
– į elektros lizdą sienoje.

 
5 Padėkite tėvų įrenginį kūdikio įrenginio 

veikimo diapazone. Užtikrinkite, kad jis būtų 
mažiausiai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu nuo 
kūdikio įrenginio, kad nesusidarytų akustinis 
rezonansas.

6 Daugiau informacijos apie veikimo 
diapazoną rasite toliau pateiktame skyriuje 
„Veikimo diapazonas“.
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Patarimas

 • Pastatykite kūdikio įrenginį aukštesniame lygyje, kad būtų 
gerai matoma kūdikio lovelė ar aptvarėlis.

Kūdikio įrenginio tvirtinimas 
prie sienos

Atsargiai

 • Kai kūdikio įrenginį tvirtinate prie sienos, pritvirtinkite jo 
laidą prie sienos taip, kad jo nepasiektų kūdikis.

1 Naudodami popierinį šabloną pažymėkite 
trijų varžtų padėtis, kuriose tvirtinsite 
kūdikio įrenginį.

2 Išgręžkite skyles šiose trijose padėtyse.
3 Įstatykite sienos kaiščius į skyles sienoje.
4 Prisukite sieninį laikiklį.

  
5 Įstatykite kūdikio įrenginį į sieninį laikiklį.

  

6 Įstatykite laidą į sieninio laikiklio fiksatorių.
7 Sureguliuokite kūdikio įrenginį, kad 

geriausiai matytumėte kūdikį.



12 LT

5 Naudokite 
kūdikio 
stebėjimo 
siųstuvą

Norėdami matyti kūdikį,
1 Paspauskite  ant tėvų arba kūdikio 

įrenginio.
 » Įsijungia tėvų arba kūdikio įrenginys 

ir trumpai mirkteli visi ant jo esantys 
indikatoriai.

  
  

 » Ekrane trumpam pasirodys „Philips 
AVENT“ logotipas.

 » Jeigu nepavyks užmegzti ryšio, užrašas 
[NOT LINKED!CAM1 OUT OF 
RANGE] mirksės ekrane. Retkarčiais 
tėvų įrenginys supypsi.

Pastaba

 • CAM1 nurodo numatytąją kamerą.

Patarimas

 • Ryšys tarp tėvų ir vaiko įrenginio užmezgamas apytiksliai 
per 15 sekundžių.

 • Baterijos simbolis  mirksi prieš išsieikvojant baterijai.

Veikimo diapazonas
Kūdikio monitoriaus veikimo diapazonas atviroje 
vietoje yra 150 metrų (490 pėdų). Diapazonas 
kinta atsižvelgiant į aplinkines kliūtis ir kitus 
trikdžius.
Šis stebėjimo įrenginys pritaikytas veikti iki 150 
m atstumu, jį galima naudoti daugelio namų 
aplinkoje. Veikimo diapazonas ir ryšio kokybė 
priklauso nuo kliūčių skaičiaus, pavyzdžiui, sienų 
ar pastatų, esančių tarp šių dviejų įrenginių.
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6 Meniu

1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
 » Bus rodomas meniu.

2 Spausdami +/– pereisite aukštyn arba 
žemyn meniu ar pomeniu lange, o 
paspaudę  arba  pereisite į kairę arba 
dešinę meniu ar pomeniu lange.

3 Norėdami patvirtinti paspauskite vidurinį 
klavišą arba 

4 Norėdami uždaryti, paspauskite .

Mastelio keitimas ir 
paslinkimas

1 Paspauskite meniu mygtuką.
2 Pasirinkite [ZOOM & PAN] iš meniu 

norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą ir 
paslinkti vaizdą.

Meniu 
parinktis

Aprašas

[ZOOM+] Vaizdo didinimas
[PAN] Vaizdo paslinkimas norint 

koreguoti fokusavimą
[ZOOM-] Vaizdo sumažinimas

Balso aktyvinimas
Balso aktyvinimas
Kai įjungtas balso aktyvinimo režimas, vaizdo 
ekranas įsijungia, tik kai kūdikio įrenginys aptinka 
garsą. Kai tik garsas nebeaptinkamas, vaizdo 
ekranas išjungiamas, kad būtų taupoma energija.
Kai paspaudžiamas klavišas arba aptinkamas 
garsas, tėvų įrenginys aktyvinamas ir vėl išsijungia 
praėjus 20 sekundžių. Laikmatis nustatomas iš 
naujo kaskart, kai:

• Garsas viršija nustatytą balso 
aktyvinimo jautrumą. 

• Paspaudžiamas vienas mygtukas tėvų 
įrenginyje (meniu, +, -,  ,  ).

Balso aktyvinimo įjungimas
Paspauskite mygtuką  tėvų įrenginio šone, ir 
balso aktyvinimo indikatorius ims lėtai mirksėti.
Balso aktyvinimo jautrumo keitimas
1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
2 Pasirinkite [VOICE ACTIVATION 

SENSITIVITY] kūdikio įrenginyje. 

Meniu 
parinktis

Aprašas

[HIGH] Didelis balso aktyvinimo 
jautrumas

[MID] Vidutinis balso aktyvinimo 
jautrumas

[LOW] Mažas balso aktyvinimo jautrumas

Pastaba

 • Kai balso aktyvinimas yra aktyvus, parinktimi LOOP 
ALL CAMs (visų kamerų ciklinis rodymas) kamerų 
perjungimo dialoge negalima naudotis.

 • Kai aktyvus visų kamerų ciklinis rodymas, balso 
aktyvinimo funkcija negalima naudotis. Kai paspausite 
VOX mygtuką, bus rodomas informacinis langas.

Kai [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] 
nustatomas aukštesnis, jis aptinka tylesnį garsą. 

Šviesumo reguliavimas

1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
2 Pasirinkite [ADJUST BRIGHTNESS].
3 Paspauskite +/– norėdami reguliuoti vaizdo 

ekrano šviesumą.
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Kamerų prijungimas / 
atjungimas
Naujos kameros prijungimas 
Su tėvų įrenginiu galima susieti iki 4 kamerų. 
Meniu yra 4 pozicijos, pavadintos nuo CAM1 
iki CAM4. Numatytoji parinktis yra CAM1. 
Norėdami priskirti kamerą galite pasirinkti bet 
kurią poziciją iš sąrašo. Savo nuožiūra galite 
nuspręsti, kuri kamera kurį sąrašo elementą 
atitiks. 

Pastaba

 • Naują kamerą galima susieti, tik kai pozicija sąraše yra 
tuščia.

1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką.
2 Pasirinkite [ADD/DEL CAM].

 » Rodomas susietų kamerų sąrašas.

Pastaba

 • Susieta kamera negali būti vėl susiejama su kita pozicija, 
kai ji yra priskirta pozicijai.

3 Pasirinkite [ADD CAM].
 » Informaciniame lange bus nurodoma, 

kad tėvų įrenginiui reikia naujos 
kameros. Būsite paraginti trumpai 
paspausti  kūdikio įrenginyje, kai jis 
įjungtas.

4 Spustelėkite  kūdikio įrenginyje trumpiau 
nei 1 sekundę.

Informaciniame lange bus patvirtinta, kai bus 
sėkmingai susieta. 
Kameros atjungimas

1 Iš susietų kamerų sąrašo pasirinkite kamerą, 
kurią norite atjungti.
 » Bus rodomas dialogas [DELETE CAM1 

FROM LIST?].

2 Paspauskite  arba meniu mygtuką 
norėdami patvirtinti arba paspauskite  
norėdami grįžti. 

Pavyzdžiui, kai pažymėta ir pasirinkta „CAM1 
DELETE“ (naikinti CAM1), CAM1 bus atjungta.
Kitų kamerų pasirinkimas
Kai susietų kamerų sąraše pateikta keletas 
kamerų, galite perjungti tarp skirtingų kamerų.
1 Paspauskite  arba , kad būtų rodoma 

CAM identifikavimo juosta, nurodanti, kuri 
kamera šiuo metu susieta su tėvų įrenginiu.

Pastaba

 • Kai tik viena kamera yra susietų kamerų sąraše, kameros 
identifikavimo juosta paspaudus  ar  nebus rodoma.

2 Paspauskite  ir  norėdami pereiti į šią 
juostą, kad pasirinktumėte kitas kameras 
sąraše, t. y. tėvų įrenginys bandys susisiekti 
su kamera.
 » Kai kamera pasirenkama, jos 

piktograma pasidaro oranžinė.
Visų kamerų ciklinis rodymas
Įjunkite skirtuką LOOP ALL (visų kamerų ciklinis 
rodymas) norėdami peržiūrėti visose susietose 
kamerose rodomą vaizdą.

Pastaba

 • Kai veikia balso aktyvinimas, visų kamerų ciklinio rodymo 
funkcija negalima naudotis.

Kai visų kamerų ciklinis rodymas suaktyvintas, 
 bus oranžinės spalvos. Matysite visų 

kamerų rodomus vaizdus vieną po kito. Kitos 
nerodomos kameros bus pateikiamos kaip 
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piktogramos  ar  (be skliaustų) ir t. t. 
Be to rodoma, kiek kamerų nustatėte ir kuri 
kamera bus rodoma po to.
Pavyzdžiui,
1 Pasirinkus , pirmos kameros vaizdas 

rodomas 20 sekundžių.
2 Pasirinkus , antros kameros vaizdas 

rodomas 20 sekundžių.
3 Vaizdas persijungia į kitą kamerą, jeigu yra 

susieta daugiau kamerų.

Kalbos keitimas

1 Paspauskite tėvų įrenginio meniu mygtuką
2 Pasirinkite [LANGUAGE] norėdami 

nustatyti pageidaujamą kalbą.

Meniu parinktis Aprašas
GB Anglų
FR Prancūzų

Atstata
Kaip atstatyti tėvų įrenginį:
1 Palaikykite nuspaudę , kad išjungtumėte 

tėvų įrenginį. 
2 Palaikykite nuspaudę tėvų įrenginio 

mygtuką „-“.
3 Laikydami paspaustą „-“, įjunkite tėvų 

įrenginį.
 » Tėvų įrenginys yra atstatytas.
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7 Tėvų įrenginio 
baterijos 
eksploatavimo 
laiko 
optimizavimas

• Įkraukite tėvų įrenginį, kai matote 
išsieikvojusios baterijos piktogramą. 
Prieš vėl naudodami tėvų įrenginį, 
visiškai jį įkraukite, nes visiškai 
išeikvojus bateriją gali sutrumpėti jos 
eksploatavimo laikas.

• Jei tėvų įrenginio nesiruošiate naudoti 
savaitę ar ilgiau, išimkite iš jo bateriją.

• Jei ilgai nenaudojote tėvų įrenginio, 
visada visiškai jį įkraukite.

• Jeigu iškilo kokių nors problemų 
įkraunant bateriją, kreipkitės į savo 
atstovą arba „Philips“ techninės 
priežiūros centrą.
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8 Garantija 
ir techninis 
aptarnavimas

Jeigu jums reikalinga techninė priežiūra, 
informacija ar kilo kitų problemų, apsilankykite 
„Philips AVENT“ svetainėje www.philips.com/ 
AVENT arba susisiekite su savo šalies „Philips“ 
klientų aptarnavimo centru. „Philips“ klientų 
aptarnavimo centro telefono numerį galite 
rasti visame pasaulyje galiojančios garantijos 
lankstinuke. Jei „Philips“ klientų aptarnavimo 
centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį 
„Philips“ atstovą.
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9 Dažnai užduodami klausimai
Jei šiame skirsnyje nerandate reikiamo sprendimo, pagalbos galite rasti adresu www.philips.com/AVENT 
arba galite kreiptis į „Philips“ vartotojų aptarnavimo centrą savo šalyje. 

Problemos Galimos priežastys Sprendimo būdai
Mano tėvų / kūdikio įrenginys 
neįsijungia.

Įrenginys neprijungtas prie maitinimo 
tinklo.

Prijunkite įrenginį prie maitinimo 
tinklo.

Išsikrovė akumuliatorius. Pakeiskite bateriją ir įsitikinkite, 
kad ji tinkamai įdėta.

Mano kūdikio įrenginys 
neįsijungia.

Įrenginys neprijungtas prie maitinimo 
tinklo.

Prijunkite įrenginį prie maitinimo 
tinklo.

Nepavyksta užmegzti ryšio. 
Tėvų įrenginys pypsi ir mirksi 
pranešimas „NOT LINKED! 
CAMx OUT OF RANGE“ 
(Nesusietas! „CAMx“ nėra 
veikimo diapazone).

Įrenginiai yra už veikimo diapazono 
ribų.

Perkelkite įrenginius arčiau (žr. 
skyrių „Veikimo diapazonas“ )

Tėvų ir kūdikio įrenginiai yra per toli 
vienas nuo kito.

Pastatykite tėvų įrenginį mažiau-
siai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu 
nuo kūdikio įrenginio.

Kūdikio įrenginys išjungtas. Įjunkite kūdikio įrenginį.
Patiriu trikdžius. Girdžiu su 
pertrūkiais.

Įrenginiai yra už veikimo diapazono 
ribų.

Atneškite įrenginius arčiau vienas 
kito.

Tėvų įrenginys pagauna signalus iš 
kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo 
siųstuvų.

Patraukite tėvų įrenginį toliau 
nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įren-
ginių, pavyzdžiui, telefonų.

Nieko negirdžiu savo tėvų 
įrenginyje.

Tėvų įrenginyje nustatytas per mažas 
garsumas arba garsas išjungtas.

Padidinkite tėvų įrenginio 
garsumą.

Įrenginiai yra už veikimo diapazono 
ribų.

Atneškite įrenginius arčiau vienas 
kito.

Įjungėte automatinį balso aktyvinimą. Kai jis aktyvintas, vaizdas rodo-
mas, kai kūdikio įrenginys aptinka 
garsą. Kai tik garsas nebeaptinka-
mas, vaizdo ekranas išjungiamas, 
kad būtų taupoma energija.

Nustatytas per mažas balso aktyvinimo 
jautrumas.

Padidinkite balso aktyvinimo 
jautrumą.

Veikimo atstumas mažesnis 
nei 150 metrų (490 pėdų).

Aplinkinės kliūtys gali daryti įtaką veiki-
mo atstumui.

Atneškite įrenginius arčiau vienas 
kito.

Tėvų įrenginio baterijos indi-
katorius mirksi raudonai.

Tėvų įrenginio baterija baigia išsikrauti. Įkraukite bateriją.
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Tėvų įrenginio baterija greitai 
išsikrauna.

Nustatytas per aukštas garso stiprumas 
ir įrenginys vartoja daugiau energijos.

Sumažinkite garso stiprumą.

Įjungtas nuolatinis vaizdo rodymas ir 
įrenginys eikvoja daugiau energijos.

Aktyvinkite automatinį balso 
aktyvinimo režimą, kad pailgėtų 
veikimo laikas.

Ar mano kūdikio įrenginys 
apsaugotas nuo neteisėto 
informacijos perėmimo?

Šio kūdikių stebėjimo prietaiso 
2,4 GHz skaitmeninė technologi-
ja užtikrina apsaugą nuo neteisė-
to informacijos perėmimo.

Iš tėvų įrenginio girdimi pašali-
niai garsai.

Kūdikio įrenginys per toli nuo kūdikio Patraukite kūdikio įrenginį arčiau 
kūdikio, išlaikydami minimalų 1 
metro (3,5 pėdos) atstumą.

Nustatytas per didelis balso aktyvinimo 
jautrumas.

Sumažinkite balso aktyvinimo 
jautrumą

Kūdikio įrenginys yra netoli kito garso 
šaltinio.

Patraukite kūdikio įrenginį toliau 
nuo garso šaltinio.

Ilgai kraunamas tėvų įrenginys. Įrenginys naudojamas pirmą kartą arba 
po ilgo nenaudojimo laikotarpio.

Leiskite krautis mažiausiai 8 
valandas.

Įkraunamas tėvų įrenginys yra įjungtas Įkraudami išjunkite tėvų įrenginį.
Vaizdo monitorius skleidžia 
aukšto tono garsą.

Įrenginiai gali būti per arti vienas kito. Pastatykite tėvų įrenginį mažiau-
siai 1,5 metro (5 pėdų) atstumu 
nuo kūdikio įrenginio.

Nustatytas per didelis tėvų įrenginio 
garsumas.

Sumažinkite tėvų įrenginio 
garsumą.

Tėvų įrenginys skleidžia burz-
giantį garsą.

Įrenginiai yra už veikimo diapazono 
ribų.

Atneškite įrenginius arčiau vienas 
kito.

Tėvų įrenginys pagauna signalus iš 
kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo 
siųstuvų.

Patraukite tėvų įrenginį toliau 
nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įren-
ginių, pavyzdžiui, telefonų.

Tėvų įrenginio baterija gali būti išsikro-
vusi.

Įkraukite bateriją.

Vaizdas ekrane mirga. Įrenginiai yra per toli vienas nuo kito. Atneškite įrenginius arčiau vienas 
kito.

Tėvų įrenginys pagauna signalus iš 
kitų prietaisų arba kūdikio stebėjimo 
siųstuvų.

Patraukite tėvų įrenginį toliau 
nuo kitų 2,4 GHz belaidžių įren-
ginių, pavyzdžiui, telefonų.

Tėvų įrenginio baterija gali būti išsikro-
vusi.

Įkraukite bateriją.

Nėra vaizdo ekrane, kai 
maitinimo įjungimo lemputė 
šviečia.

Tėvų įrenginys gali veikti automatinio 
balso aktyvinimo režimu.

Paspauskite automatinio balso 
aktyvinimo mygtuką dar kartą, 
kad įsijungtų vaizdas ekrane.

Vaizdas ekrane neaiškus. Gali būti nustatytas per mažas arba per 
didelis ekrano šviesumas.

Sureguliuokite ekrano šviesumą.
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Vaizdas ekrane neaiškus nakti-
nio matymo režimu.

Gali būti per didelis atstumas tarp 
kūdikio ir kūdikio įrenginio.

Užtikrinkite, kad kūdikio įrenginys 
būtų 1–1,5 metro (3,5–5 pėdų) 
atstumu nuo kūdikio.

Įjungus į maitinimo tinklą tėvų 
įrenginys nekraunamas.

Galbūt baigėsi įkraunamos baterijos 
eksploatavimo laikas.

Pakeiskite įkraunamą bateriją.

Naktinio matymo indikatorius 
šviečia, kai aplinka pakankamai 
apšviesta.

Kūdikio įrenginio šviesos jutiklis (esan-
tis korpuso viršuje šalia antenos) yra 
uždengtas nuo aplinkos šviesos.

Pakeiskite kūdikio įrenginio vietą 
arba palikite jį ten, kur yra. Tai 
neturi įtakos vaizdo kokybei.

Patarimas

 • Gaminio informacija gali būti pakeista be išankstinio 
įspėjimo.

LT
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