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מבוא
ברכות על הרכישה וברוכים הבאים ל- Philips Avent! כדי להפיק את מרב התועלת מן 

התמיכה שמספקת Philips Avent, רשמו את המוצר שלכם בכתובת 
.www.philips.com/welcome

מוניטור וידאו לתינוק של Philips Avent מספק תמיכה סביב השעון ומאפשר לכם לראות 
את תינוקכם יום ולילה, מכל מקום ברחבי הבית. הטכנולוגיה הדיגיטלית המתקדמת ביותר 

מבטיחה צליל ברור ותמונה חדה של התינוק. כל אלה מספקים תחושת בטיחות מוגברת, 

מבלי שתצטרכו להיכנס לחדרו של התינוק ולהפריע לו כשהוא ישן.

תיאור כללי
יחידת הורים  1

2 תצוגה
ECO נורית  3

נורית מצב הסוללה  4
נורית קישור  5

רמקול  6
לחצן בקרה )ניווט בתפריט/עוצמת קול/בהירות(  7

לחצן רגישות  8
לחצן שיר ערש  9

 Talk-back  10 פונקציית דיבור
11 שקע עבור תקע קטן
)Mode( 12 לחצן מצב
13 לחצן הפעלה/כיבוי

14 אנטנה 
15 תפס לחגורה
16 יחידת תינוק

17 מצלמה
18 לחצן הפעלה/כיבוי שיר ערש

19 מתג הפעלה/כיבוי
20 אנטנה
21 רמקול

22 שקע עבור תקע קטן
23 חורים לתלייה על הקיר

)2x( 24 מתאם
25 ברגים

מבוא
יש לקרוא מידע חשוב זה בעיון לפני השימוש במכשיר וכן יש לשמור עליו לצורך עיון בעתיד.

חשוב
מוניטור לתינוק זה מיועד לשמש ככלי עזר. הוא אינו מהווה תחליף להשגחה נאותה ואחראית 

של מבוגר ואין להשתמש בו ככזה. אין להשאיר את התינוק לבד בבית. תמיד יש לוודא כי 
מישהו נמצא במקום כדי להשגיח על התינוק ולדאוג לצרכיו.

כתב ויתור
 Koninklijke Philips .לתשומת לבכם, השימוש במוניטור לתינוק הוא על אחריותכם בלבד

N.V וחברות הבת שלה אינן אחראיות לתפעול של המוניטור לתינוק או לשימוש שאתם 
עושים בו ולפיכך מתנערות מכל חבות בהקשר עם השימוש שתעשו במוניטור זה.

סכנה
אין לטבול חלקים של המוניטור לתינוק במים או בנוזלים אחרים. אין למקם את - 

המכשיר במקום שבו מים או נוזל אחר עלולים לטפטף או להינתז עליו. אין להשתמש 
במוניטור לתינוק במקומות לחים או קרוב למים.

אין להניח חפצים כלשהם על החלק העליון של המוניטור לתינוק ואין לכסות את - 
המכשיר. אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.

כבלים מהווים סכנת חנק פוטנציאלית. יש להרחיק את הכבלים מהישג ידם של ילדים - 
)מרחק של יותר מ-1 מטר(. אין למקם את המוניטור לתינוק בתוך המיטה או הלול של 

התינוק.

אזהרה
יש לבדוק אם מתח החשמל המקוב על גבי המתאם תואם למתח החשמל המקומי - 

לפני חיבור המכשיר.
אין לשנות ואין לחתוך חלקים של המתאם ושל הכבל שלו, שכן הדבר גורם למצב - 

מסוכן.
יש להשתמש אך ורק במתאם המצורף.- 
אם המתאם ניזוק, תמיד יש להחליפו במתאם מן הסוג המקורי כדי למנוע סכנה.- 
מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים בעלי יכולות - 

פיזיות, סנסוריות או מנטאליות לקויות, או על ידי אנשים בעלי ניסיון וידע אם הם 
נתונים תחת פיקוח או שניתנה להם השגחה בנוגע לשימוש בטיחותי במכשיר ובתנאי 

שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. 
פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. יש להגן על 

כבל החשמל מפני רמיסה או דריכה, במיוחד באזור התקעים, שקעי החשמל ונקודת 
היציאה שלהם מן המכשיר.

הקפידו למקם את המוניטור לתינוק כך, שהכבל שלו לא יחסום דלת או מעבר. אם - 
אתם מניחים את המוניטור לתינוק על גבי שולחן או ארונית נמוכה, אל תאפשרו 

לכבל החשמל להידלדל מעל לקצה השולחן או הארונית. ודאו כי הכבל אינו מונח על 
הרצפה, שכן הוא עלול לגרום למעידה.

הרחיקו את חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, חוצצי קרטון וכד'( מהישג ידם של ילדים, - 
שכן אלה אינם צעצועים.

כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לפתוח את המארז של יחידת התינוק או יחידת - 
ההורים.

זהירות
 -.40°C-0° לC השתמשו במכשיר בטמפרטורות שבין
אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כמו רדיאטורים, תנורים, כיריים או - 

מכשירים אחרים )כולל מגברים( שמפיקים חום.
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בעת טיפול במתאמים, תקעים וכבלי חשמל, הקפידו שידיכם יהיו יבשות.- 
כל הסימונים הדרושים שעל גבי יחידת התינוק, יחידת ההורים ומתאם המתח נמצאים - 

בחלק התחתון של יחידת התינוק, יחידת ההורים ומתאם החשמל.
 -

תאימות לתקנים
מוצר זה תואם לדרישות הקהילייה האירופית בנוגע להפרעות של תדרי רדיו.- 

Philips Consumer Lifestyle מצהירה בזאת, כי מוניטור זה תואם לדרישות החיוניות  -
ולסעיפים רלוונטיים נוספים של ההנחיה EU (FHSS/2014/53: תחום תדרים 2.42 

גה"צ, תפוקה מרבית של תדרי רדיו: mW EIRP 100(. עותק מקוון של הצהרת התאימות 
.www.philips.com/support זמין בכתובת )DoC( של הקהילייה האירופית

)EMF( שדות אלקטרומגנטיים
מכשיר זה של Philips תואם לכל התקנים והתקנות הרלוונטיים אשר נוגעים לחשיפה - 

לשדות אלקטרומגנטיים.

הכנה לשימוש

יחידת התינוק
חברו את מתאם המתח ליחידת התינוק וחברו את המתאם לשקע החשמל.

 

יחידת הורים
יחידת ההורים פועלת באמצעות סוללת יון-ליתיום מובנית. פעלו לפי ההוראות הבאות כדי 

לטעון את יחידת ההורים:
חברו את מתאם המתח ליחידת ההורים וכן לשקע החשמל שבקיר.  1

נורית הסטטוס של הסוללה מוארת בכתום, כאות לכך שהמכשיר נטען.- 

כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי של מצב הסוללה מוארת באור ירוק - 
רציף.

טעינה של יחידת ההורים במשך 3 שעות מאפשרת שימוש אלחוטי ביחידה למשך 10 - 
שעות בקירוב.

אם יחידת ההורים מופעלת במהלך הטעינה, הטעינה נמשכת פי שניים בקירוב.- 

כאשר הסוללה הנטענת של יחידת ההורים כמעט ריקה, נורית הסטטוס של הסוללה - 
מוארת באדום ויחידת ההורים משמיעה צפצוף.

אם הסוללה ריקה לחלוטין ויחידת ההורים אינה מחוברת לשקע החשמל, יחידת - 
ההורים נכבית אוטומטית ומאבדת קשר עם יחידת התינוק.

שימוש במוניטור לתינוק

קישור יחידת ההורים ויחידת התינוק
."ON" דחפו את מתג ההפעלה/כיבוי שעל יחידת התינוק כלפי מטה, לעבר מצב  1

 3  שעות     10 שעות

הערה: לא ניתן להסיר את הסוללה הנטענת מן המוצר.

הערה: פריקת הסוללה מתבצעת בהדרגה ובאיטיות רבה, גם כאשר יחידת ההורים כבויה.

עצה: כדי לחסוך באנרגיית הסוללה, יש לכבות את יחידת ההורים כשאינה בשימוש.

הערה: מומלץ להשאיר את יחידת ההורים מחוברת לחשמל במשך הלילה. אם הסוללה 
של יחידת ההורים מתרוקנת במהלך הלילה, יחידת ההורים משמיעה צפצוף ועשויה להעיר 

אתכם.
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כאשר יחידת התינוק פועלת, נורית ההפעלה שעל היחידה מוארת בירוק.  2

ודאו כי המרחק בין יחידת ההורים ליחידת התינוק הוא לפחות 2.5 מטרים, כדי למנוע   3
משוב אקוסטי.

כדי להדליק את יחידת ההורים, לחצו על הלחצן הפעלה/כיבוי שעל יחידת ההורים.  4

התצוגה נדלקת, תמונת הקישור מופיעה בתצוגה ונורית הקישור מוארת באדום.   -
יחידת ההורים מתחילה לחפש את יחידת התינוק.

כאשר יחידת ההורים ויחידת התינוק מקושרים, נורית הקישור מוארת בירוק על גבי   -
יחידת ההורים ופס אחד או יותר מופיעים בתצוגה.

כאשר יחידת התינוק כבויה, יחידת ההורים מציגה את התמונה של "מחוץ לטווח". ודאו כי 
יחידת התינוק דולקת.

אם לא נוצר חיבור, נורית הקישור מוארת באדום, יחידת ההורים משמיעה שלושה   -
צפצופים קצרים מדי 20 שניות והתמונה של "מחוץ לטווח" מופיעה בתצוגה.

מיקום המוניטור לתינוק

אזהרה: הכבל של יחידת התינוק מהווה סכנת חנק 
פוטנציאלית. הקפידו של מרחק של 1 מטר לפחות בין יחידת 

התינוק והכבל לבין התינוק. אין למקם את המוניטור לתינוק 
בתוך המיטה או הלול של התינוק.

לזיהוי קול מיטבי, הקפידו שיחידת התינוק תהיה במרחק שלא עולה על 1.5 מטרים   1
מן התינוק. הקפידו שיחידת התינוק תהיה במרחק של 1 מטר לפחות מן התינוק בגלל 

סכנת החנק הפוטנציאלית.

מקמו את יחידת ההורים בטווח הפעולה של יחידת התינוק. הקפידו על מרחק של 2.5   2
מטרים לפחות מיחידת התינוק כדי למנוע משוב אקוסטי.

הערה: אם אתם משתמשים בטלפון אלחוטי, וידאו אלחוטי, רשת Wi-Fi, תנור מיקרוגל 
או Bluetooth בתדר 2.42GHz ואתם חווים הפרעות ביחידת ההורים או ביחידת 

התינוק, הרחיקו את יחידת ההורים עד שלא יהיו עוד הפרעות.

יש שתי דרכים שבהן ניתן למקם את יחידת התינוק.  3
א.   הניחו את יחידת התינוק על משטח יציב, ישר ואופקי.  

ב.   התקינו את יחידת התינוק על הקיר, באמצעות הברגים המצורפים.  

הערה: נורית ההפעלה שעל יחידת התינוק מוארת תמיד בירוק, גם כאשר אין חיבור 
ליחידת ההורים.

הערה: נדרשות פחות מ-10 שניות כדי ליצור קישור בין יחידת ההורים לבין יחידת 
התינוק.



לחצו על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לכוונן את עוצמת הקול.  1

עצה: ודאו כי עוצמת הקול מותאמת לתנאים הקיימים. בתנאי רעש, ניתן להפעיל גם את 
התראת הרטט.

העמודה של עוצמת הקול מופיעה בתצוגה כדי להציג את עוצמת הקול הנבחרת.

הערה: אם עוצמת הקול מכוונת לרמה גבוהה, יחידת ההורים צורכת אנרגיה רבה יותר.

הערה: כאשר העמודה של עוצמת הקול נמצאת ברמתה המינימלית, עוצמת הקול 
מושתקת. יחידת ההורים מציגה סמל השתקה בסרגל המצב ורק התראות ותמונת וידאו 

יתקבלו מיחידת ההורים.

בהירות
ניתן לכוון את הבהירות של יחידת ההורים לרמה המועדפת עליכם.

לחצו על החלק השמאלי או הימני של לחצן הבקרה, כדי לכוון את בהירות התצוגה   1
של יחידת ההורים.

סרגל הבהירות מופיע בתצוגה כדי להציג את הבהירות הנבחרת.

הערה: אם הבהירות מכוונת לרמה גבוהה, יחידת ההורים צורכת אנרגיה רבה יותר.

מצבים
המוניטור לתינוק כולל ארבעה מצבים שונים, שמאפשרים לכם לבחור איך להשגיח על 

.ECO-ו VOX ,התינוק שלכם: וידאו, אודיו
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אובדן טווחעובי החומרחומרים יבשים

עץ, טיח, זכוכית )ללא מתכת, חוטים או 
עופרת(

< 30cm )12in(0-10%

30cm )12in(5-35% >לבנים, דיקט

30cm )12in(30-100% >בטון מזוין

1cm )0.4in(90-100% >שבכות או מוטות מתכת

1cm )0.4in(100% >יריעות מתכת או אלומיניום

עצה: התבנית לתליה על הקיר )ראו "תליה על הקיר"( שמשמשת להתקנה על הקיר 
נמצאת בסוף המדריך למשתמש.

עצה: השתמשו בתבנית המצורפת כדי לסמן את המיקום המדויק של חורי הברגים על 
הקיר.

עצה: מקמו את יחידת התינוק גבוה יותר, כדי לקבל תצפית טובה אל המיטה או הלול של 
התינוק.

כוונות את יחידת התינוק כך, שתשיגו נראות מיטבית של התינוק. ניתן לסובב את   4
יחידת התינוק כדי למקם אותה באופן הרצוי.

טווח פעולה
טווח הפעולה הוא עד 50 מטרים בתוך מבנים ו-300 מטרים בחוץ. טווח הפעולה של 

המוניטור לתינוק משתנה בכפוף לסביבה ולגורמי הפרעה. חומרים רטובים ולחים גורמים 
להפרעות רבות כל כך, עד שאובדן הטווח מגיע עד 100%.

תכונות והגדרות

עוצמת הקול
ניתן לכוון את עוצמת הקול של הרמקול של יחידת ההורים לרמה המועדפת עליכם.



כאשר המוניטור לתינוק פועל, ניתן לעבור בין 4 המצבים השונים באמצעות לחיצה על לחצן 
המצב שבצד יחידת ההורים.

התצוגה מראה את המצב הנבחר. המצב הנבחר אף מופיע בסרגל המצב. בעת הדלקת 
המכשיר, המצב האחרון שבו נעשה שימוש יהיה פעיל.

מצב וידאו
לחצו על הלחצן המצב שבצד יחידת ההורים כדי לבחור במצב וידאו.

כאשר מצב הווידאו פעיל, המסך דולק תמיד, כך שבאפשרותכם לראות את התינוק. כל 
הצלילים מועברים ישירות ליחידת ההורים.

הערה: כוונו את רמת הרגישות ל"גבוהה מאוד" כדי לאפשר צליל רציף ביחידת ההורים. 
למידע נוסף, ראו הפרק אודות רמת הרגישות.

מצב אודיו
כדי לעבור למצב אודיו, לחצו על לחצן המצב שבצד יחידת ההורים.  1
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כאשר מצב אודיו מופעל, התצוגה של יחידת ההורים נכבית. לאחר 3 שניות התצוגה נכבית 
לחלוטין וסרגל המצב נעלם.

הערה: כאשר התצוגה כבויה, סרגל המצב אינו נראה.

הערה: נורית הקישור מראה שיחידת ההורים עדיין דולקת ומחוברת ליחידת התינוק.

הערה: כוונו את רמת הרגישות ל"גבוהה מאוד" כדי להבטיח צליל רציף ביחידת ההורים. 
למידע נוסף, ראו הפרק אודות רמת הרגישות.

כל הצלילים מועברים ברציפות ליחידת ההורים. אם התינוק בוכה, התצוגה של יחידת 
ההורים עדיין כבויה אבל הצלילים שמזוהים על ידי יחידת התינוק משודרים אל יחידת 

ההורים.

VOX מצב
.VOX לחצו על לחצן המצב שבצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב  1

הערה: כאשר התצוגה דולקת, המצב הנבחר מוצג בסרגל המצב. סרגל המצב אינו גלוי 
כאשר התצוגה כבויה.

כאשר מצב VOX מופעל, התצוגה והקול ביחידת ההורים נכבים, אם לא מזוהים צלילים 

במשך 20 שניות.

כאשר מזוהים צלילים על ידי יחידת התינוק, התצוגה והקול של יחידת ההורים מופעלים 
מידית. הצלילים מועברים ליחידת ההורים.

הערה: עוצמת הקול המינימלית שנדרשת כדי להפעיל את הצלילים והתצוגה נקבעת 
באמצעות הגדרת הרגישות.



ECO מצב
.ECO לחצו על לחצן המצב שבצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב  1

הערה: כאשר התצוגה דולקת, המצב הנבחר נראה בסרגל המצב. סרגל המצב אינו גלוי 
כאשר התצוגה כבויה.

כאשר מצב ECO מופעל, התצוגה והקול ביחידת ההורים נכבים אם לא מזוהים צלילים 
במשך 20 שניות. נורית ECO מוארת באור ירוק, כאות לכך כי מצב ECO מופעל. במהלך 

מצב ECO, התמסורות של התצוגה והקול כבויות.

כאשר מזוהים צלילים על ידי יחידת התינוק, התצוגה והקול של יחידת ההורים נדלקים 
מידית. הצלילים מועברים ליחידת ההורים.

הערה: עוצמת הקול המינימלית שנדרשת כדי להפעיל את הקול ואת התצוגה נקבעת 
באמצעות הגדרת הרגישות.

שירי ערש 
ניתן להפעיל את תכונת שירי הערש מתוך יחידת ההורים או מתוך יחידת התינוק.

כדי להפעיל את תכונת שירי הערשת מיחידת ההורים, פעלו לפי ההוראות הבאות:

בחירת שיר ערש
לחצו על לחצן שירי הערש שעל יחידת ההורים כדי לפתוח את תפריט שירי הערש.  2

 
הערה: לחיצה על לחצן שירי הערש כאשר תפריט שירי הערש פתוח תגרום לסגירת 

התפריט.

2  לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להיכנס לרשימת שירי הערש.

3  לחצו על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לגלול ברשימה של שירי 

הערש.

 

לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להשמיע שיר ערש ספציפי. אם ברצונכם   4

להשהות את שיר הערש, לחצו שוב על הצד הימני של לחצן הבקרה.

5  סרגל הבקרה של יחידת ההורים מציגה את מספר שירי הערש שאותם המכשיר 

משמיע ושעליהם הוא חוזר.

השמעת שיר הערש מתחילה ביחידת התינוק, והמכשיר חוזר עליו ברציפות במשך 15 

דקות בקירוב.

עצה: כדי לחזור על כל השירים הזמינים, בחרו באפשרות האחרונה ברשימה.

6  כדי לבחור שיר ערש נוסף, גללו מעלה או מטה באמצעות לחצן הבקרה ובחרו שיר 

אחר מתוך הרשימה. לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להתחיל בהשמעת 

השיר הנבחר.

7 כדי לעצור את השיר, לחצו על לחצן שיר הערש שביחידת ההורים והשהו את השיר   7

שמושמע באמצעות לחיצה נוספת על החלק הימני של לחצן הבקרה.
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ECO מצב
.ECO לחצו על לחצן המצב שבצד יחידת ההורים כדי לעבור למצב  1

הערה: כאשר התצוגה דולקת, המצב הנבחר נראה בסרגל המצב. סרגל המצב אינו גלוי 
כאשר התצוגה כבויה.

כאשר מצב ECO מופעל, התצוגה והקול ביחידת ההורים נכבים אם לא מזוהים צלילים 
במשך 20 שניות. נורית ECO מוארת באור ירוק, כאות לכך כי מצב ECO מופעל. במהלך 

מצב ECO, התמסורות של התצוגה והקול כבויות.

כאשר מזוהים צלילים על ידי יחידת התינוק, התצוגה והקול של יחידת ההורים נדלקים 
מידית. הצלילים מועברים ליחידת ההורים.

הערה: עוצמת הקול המינימלית שנדרשת כדי להפעיל את הקול ואת התצוגה נקבעת 
באמצעות הגדרת הרגישות.

שירי ערש 
ניתן להפעיל את תכונת שירי הערש מתוך יחידת ההורים או מתוך יחידת התינוק.

כדי להפעיל את תכונת שירי הערשת מיחידת ההורים, פעלו לפי ההוראות הבאות:

בחירת שיר ערש
לחצו על לחצן שירי הערש שעל יחידת ההורים כדי לפתוח את תפריט שירי הערש.  2

 
הערה: לחיצה על לחצן שירי הערש כאשר תפריט שירי הערש פתוח תגרום לסגירת 

התפריט.

2  לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להיכנס לרשימת שירי הערש.

3  לחצו על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לגלול ברשימה של שירי 
הערש.

 

לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להשמיע שיר ערש ספציפי. אם ברצונכם   4
להשהות את שיר הערש, לחצו שוב על הצד הימני של לחצן הבקרה.

5  סרגל הבקרה של יחידת ההורים מציגה את מספר שירי הערש שאותם המכשיר 
משמיע ושעליהם הוא חוזר.

השמעת שיר הערש מתחילה ביחידת התינוק, והמכשיר חוזר עליו ברציפות במשך 15 

דקות בקירוב.

עצה: כדי לחזור על כל השירים הזמינים, בחרו באפשרות האחרונה ברשימה.

6  כדי לבחור שיר ערש נוסף, גללו מעלה או מטה באמצעות לחצן הבקרה ובחרו שיר 
אחר מתוך הרשימה. לחצו על החלק הימני של לחצן הבקרה כדי להתחיל בהשמעת 

השיר הנבחר.
7  כדי לעצור את השיר, לחצו על לחצן שיר הערש שביחידת ההורים והשהו את השיר 

שמושמע באמצעות לחיצה נוספת על החלק הימני של לחצן הבקרה.
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עוצמת הקול של שיר הערש
1  לחצו על לחצן שיר הערש שביחידת ההורים כדי לפתוח את תפריט שירי הערש. לחצו 

על החלק השמאלי של לחצן הבקרה ולאחר מכן לחצו על החלק התחתון של לחצן 
הבקרה כדי לבחור באפשרויות עוצמת הקול של תפריט שירי הערש. לחצו על החלק 

הימני של לחצן הבקרה כדי לגשת לרמות עוצמת הקול של שיר הערש.

2  לחצו על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לכוון את עוצמת הקול.
3  כדי לעצור את שיר הערש, לחצו על לחצן שיר הערש שעל יחידת ההורים והשהו את 

השיר המושמע באמצעות לחיצה נוספת על החלק הימני של לחצן הבקרה.

כדי להפעיל את תכונת שיר הערש מתוך יחידת התינוק, לחצו על לחצן ההפעלה/הכיבוי 
של שיר הערש ביחידת התינוק.

ההשמעה של שיר הערש האחרון שנבחר ביחידת ההורים מתחילה ביחידת התינוק 
והמכשיר חוזר עליה ברציפות במשך 15 דקות בקירוב.

כדי לעצור את שיר הערש ביחידת התינוק, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של שיר הערש 
ביחידת התינוק.

 Talk-back
ניתן להשתמש בלחצן הדיבור שעל יחידת ההורים כדי לדבר אל התינוק.

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן הדיבור שעל יחידת ההורים.  1
2  דברו בבירור לתוך המיקרופון שבחזית יחידת ההורים, ממרחק שבין 15-30 ס"מ.

כל עוד לחצן הדיבור לחוץ, יש חיבור קולי פתוח ליחידת התינוק. התצוגה של יחידת 
ההורים מראה את סמל הדיבור, שמציין חיבור פעיל.

 

כשתסיימו לדבר, שחררו את לחצן הדיבור.  3

הערה: כל עוד לחצן הדיבור לחוץ, יחידת ההורים אינה יכולה לעבד צלילים שמגיעים 
מיחידת התינוק.

רגישות 
רמת הרגישות של יחידת התינוק מגדירה מה תשמעו דרך יחידת ההורים. כאשר הרמה 

המוגדרת גבוהה, תשמעו צלילים רבים, כולל צלילי רקע רכים. כאשר רמת הרגישות 
המוגדרת נמוכה, תשמעו רק את הצלילים הרמים יותר.

1  לחצו על לחצן הרגישות כדי לגשת לרמות הרגישות.

          הערה: לחיצה נוספת על לחצן הרגישות גורמת ליציאה מן התפריט.

2  לחצו על החלק העליון או התחתון של לחצן הבקרה כדי לבחור ברמת הרגישות 
הרצויה.
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אם התינוק משמיע קולות רכים בלבד, יש להגדיר את הרגישות של יחידת התינוק לרמת 
הרגישות הגבוהה ביחידת ההורים.

ככל שהקולות שמשמיע התינוק רמים יותר, כך ניתן להגדיר את הרגישות לרמה נמוכה 
יותר ביחידת ההורים.

הערה: במצב אודיו ווידאו, כאשר רמת הרגישות מוגדרת כ"גבוהה מאוד", יישמע צליל רציף. 
אם לא כן, צלילים נמוכים יושתקו.

עצה: ניתן לכוון את רמת הרגישות כך, שתמיד תשמעו את התינוק ללא הפרעה של צלילים 
אחרים. כאשר יש רעש רקע רב, הגדירו רמת רגישות נמוכה יותר כדי לא לשמוע צלילים 

אלה דרך יחידת ההורים.

תפס החגורה
באפשרותכם לקחת את יחידת ההורים לתוך הבית ומחוצה לו, על ידי הצמדה של יחידת 

ההורים לחגורה או לרצועת המותניים באמצעות תפס החגורה. הדבר מאפשר לכם לנטר 
את התינוק גם כשאתם בתנועה.

הערה: התצוגה כעת הפוכה, והדבר מאפשר לכם לראות את התינוק על המסך באמצעות 
הרמה של יחידת ההורים.

ניקוי ותחזוקה
אזהרה: אין לטבול את יחידת ההורים, יחידת התינוק ומתאמי 

המתח במים ואין לשטוף אותם במי ברז.

אזהרה: אין להשתמש בתרסיסי ניקוי או חומרי ניקוי נוזליים.

1  כבו את יחידת התינוק, הוציאו את מתאם המתח מיחידת התינוק ונתקו את מתאם 
המתח משקע החשמל.

2  נקו את יחידת התינוק במטלית יבשה.

הערה לניקוי: טביעות אצבע או לכלוך על העדשה של יחידת התינוק עלולים להשפיע 
על ביצועי המצלמה. הימנעו מלגעת בעדשה באצבעותיכם.

 

3  כבו את יחידת ההורים, נתקו את מתאם המתח מיחידת ההורים והוציאו את מתאם 
המתח משקע החשמל.

4  נתקו את יחידת ההורים במטלית יבשה.
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נקו את המתאמים במטלית יבשה.   5

אחסון
אם אין בכוונתכם להשתמש במוניטור לתינוק למשך זמן רב, אחסנו את יחידת ההורים, את 

יחידת התינוק ואת המתאמים במקום קריר ויבש.

הזמנת אבזרים
 www.philips.com/parts-and- כדי לקנות אבזרים או חלקי חילוף, בקרו בכתובת

accessories או פנו לסוכן Philips. ניתן גם לפנות למרכז שירות הלקוחות המקומי של 
Philips )ראו תעודת האחריות הבינלאומית לפרטי יצירת קשר(.

מחזור
.)EU/2012/19( סמל זה מציין, כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה

סמל זה מציין כי המוצר מכיל סוללה נטענת מובנית, שאותה אין לסלק עם פסולת - 
ביתית רגילה )EC/2006/66(. העבירו את המוצר לנקודת איסוף רשמית או למרכז 

שירות של Philips, לצורך הוצאת הסוללה על ידי איש מקצוע.
הקפידו על חוקי המדינה שלכם בנוגע לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים - 

ואלקטרוניים וסוללות נטענות. סילוק נכון מסייע למנוע תוצאות שליליות עבור 
הסביבה ועבור בריאותם של בני אדם.

הסרת הסוללה הנטענת
הערה: מומלץ בחום כי הסוללה הנטענת תוסר על ידי איש מקצוע.

יש להסיר את הסוללה הנטענת רק בעת השלכת המכשיר. בעת ההסרה, יש לוודא כי 
הסוללה ריקה לחלוטין. רק ביחידת ההורים יש סוללה.

נוהל:
הסירו את 2 רגלי הגומי שבחלק התחתון של יחידת ההורים.  1

1  הסירו את 2 רגלי הגומי שבחלק התחתון של יחידת ההורים.
מקמו את האנטנה במצב ישר והסירו את הבורג שתושבת האחורית אשר נראית כעת   2

לעין.
הסירו את התושבת האחורית מן התושבת הקדמית באמצעות הכנסה של מברג בין   3

השתיים.
נתקו את כבל מחבר הסוללה )כבל שחור-לבן-אדום(.  4

הסירו את 4 הברגים מתוך תושבת הסוללה.  5
הוציאו את הסוללה.  6

אחריות ותמיכה
אם אתם זקוקים למידע או לתמיכה, בקרו בכתובת www.philips.com/support  או 

קראו את תעודת האחריות הבינלאומית.

שאלות נפוצות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שבהן אתם עשויים להיתקל בעת שימוש 
במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, בקרו בכתובת

 www.philips.com/support לרשימה של שאלות נפוצות, או פנו אל מרכז שירות 
הלקוחות המקומי.

כיצד להשתמש/חיבור היחידות
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תשובהשאלה
מדוע נורית ההפעלה של יחידת 

התינוק אינה נדלקת עם הדלקת 
היחידה?

ייתכן שיחידת התינוק אינה מחוברת לחשמל. חברו את יחידת התינוק לחשמל. 
 ,ON כעת העבירו את מתג ההפעלה/הכיבוי של יחידת התינוק כלפי מעלה, למצב

כדי ליצור חיבור עם יחידת ההורים.

מדוע יחידת ההורים אינה נטענת 
עם חיבורה לחשמל?

ייתכן שהמתאם אינו מחובר כראוי לחשמל. ודאו כי המתאם מחובר לשקע 
החשמל כראוי.

ייתכן שיחידת ההורים כבר טעונה במלואה. נורית המצב של הסוללה תהיה ירוקה 
כאשר הסוללה טעונה במלואה והמכשיר מחובר לשקע החשמל.

מדוע יחידת התינוק אינה נטענת עם 
חיבורה לחשמל?

יחידת התינוק אינה מצוידת בפונקציית טעינה. יחידת התינוק פועלת רק כאשר 
היא מחוברת לחשמל.

מדוע לא ניתן ליצור חיבור? מדוע 
החיבור נקטע מדי פעם? מדוע יש 

הפרעות לקול?

סביר להניח שיחידת התינוק ויחידת ההורים קרובות למגבלות הקיצוניות של 
טווח הפעולה, או שיש הפרעה ממכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים בתדר 2.4 

גה"צ. נסו מיקום שונה, צמצמו את המרחק בין היחידות או כבו מכשירים אלחוטיים 
אחרים שפועלים בתדר של 2.4 גה"צ )מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, תנורי 

מיקרוגל וכד'(. ייתכן שיחלפו 10 שניות עד ליצירה מחדש של החיבור בין היחידות.

אם נגרם אובדן אות, יחידת ההורים תשמיע צפצוף )3 צפצופים מהירים מדי 20 
שניות(.
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ייתכן שיחידת התינוק ויחידת ההורים קרובות מדי זו לזו, הקפידו על מרחק של 1.5 
מטרים לפחות ביניהן כדי למנוע הפרעות.

כיוון שיחידת ההורים פועלת על סוללה נטענת, יחידת ההורים ממשיכה לעבוד מה קורה במהלך הפסקת חשמל?
אם הסוללה טעונה במידה מספקת. עם זאת, יחידת התינוק מפסיקה לעבוד 

משום שאין בה סוללה נטענת והיא פועלת באמצעות מתח החשמל בלבד. יחידת 
ההורים תשמיע צפצוף, כאות לכך שהקשר עם יחידת התינוק אבד.

עם חידוש אספקת הזרם, החיבור בין יחידת ההורים ויחידת התינוק נוצר 
אוטומטית.

מדוע ייתכן שמשך הטעינה של 
יחידת ההורים יעלה על 3 שעות?

ניתן להדליק את יחידת ההורים במהלך הטעינה. כבו את יחידת ההורים במהלך 
הטעינה כדי לקצר את משך הטעינה. כאשר התצוגה של יחידת ההורים דולקת 

באופן קבוע, משך הטעינה של יחידת ההורים יהיה ארוך יותר.

מדוע צריך להקפיד על מרחק של 
1 מטר לפחות בין יחידת התינוק 

והכבל שלה לבין התינוק?

כדי למנוע חנק על ידי הכבל ולזיהוי קול מיטבי, תמיד יש למקם את היחידה ואת 
הכבל שלה במרחק של 1 מטר לפחות מן התינוק.

מה ההבדל בין מצבי השימוש 
השונים שביחידת ההורים: וידאו, 

?ECO-ו VOX ,אודיו

ראו הרשימה הבאה להסבר אודות המצבים הזמינים במוניטור לתינוק 
שברשותכם.

* מצב וידאו: המסך והקול ביחידת ההורים פועלים תמיד.

* מצב אודיו: רק האודיו פועל. התצוגה של יחידת ההורים נכבית עם הפעלת 
מצב אודיו. נורית הקישור מראה שיחידת ההורים עדיין דולקת ומחוברת ליחידת 

התינוק. SCD630 בלבד: נוריות עוצמת הקול שמעל למסך מוארות בירוק כאשר 
נשמע קול מיחידת התינוק. הקשר עם יחידת התינוק אפשרי דרך לחצני הדיבור, 

שיר ערש, תפריט ורגישות.

* מצב VOX: התצוגה והקול של יחידת ההורים נכבים אם לא מזוהים צלילים 
במשך 20 שניות )או שאין די צלילים מעל להגדרת הרגישות(. הן התצוגה והן 

הקול מופעלים מידית כאשר התינוק בוכה ועם חציית סף הרגישות. כאשר עוצמת 
הצליל יורדת אל מתחת להגדרת הסף של הקול, הווידיאו נשאר פעיל במשך 20 

שניות. בעת לחיצה על אחד מלחצני הבקרה )בהירות או עוצמת קול(, המכשיר 
מציג וידאו במשך 5 שניות בקירוב. כמו כן, תפריט שירי הערש נגיש.

* מצב ECO: התצוגה והקול של יחידת ההורים נכבים אם לא מזוהים צלילים 
במשך 20 שניות. מצב Eco מפחית את צריכת ההספק בזמנים של שקט, תוך 
שהוא משאיר אתכם מחוברים לתינוק. במצב ECO נורית החיווי ECO מוארת 

בירוק והמכשיר פועל במצב חיבור שונה. במצב ECO יחידת ההורים משתמשת 
במנגנון האיתות בן 2 השניות כדי לבדוק את החיבור ליחידת התינוק, במקום 

בחיבור רציף של תדרי רדיו. לפיכך, גם יחידת התינוק צורכת פחות אנרגיה במצב 
.ECO

היכן ניתן להדליק את תאורת 
הלילה?

כדי להפעיל את התכונה של תאורת הלילה, לחצו על הלחצן הפעלה/כיבוי של 
תאורת לילה ביחידת התינוק. לא ניתן לשלוט בתאורת הלילה מיחידת ההורים. 

תאורת הלילה אינה נכבית אוטומטית. לחצו שוב על לחצן ההפעלה/כיבוי של 
תאורת הלילה כדי לכבות אותה.

ניתן לאפס את יחידת ההורים באמצעות לחיצה בו זמנית למשך שניה אחת על כיצד ניתן לאפס את יחידת ההורים?
לחצן ההפעלה/כיבוי ועל "לחצן הניווט מטה" העגול, שבחזית יחידת ההורים. 
יחידת ההורים תכבה. כדי לחזור ולהדליק את יחידת ההורים, לחצו על לחצן 

ההפעלה/כיבוי. מידע משתמש ספציפי שמאוחסן בזיכרון של יחידת ההורים, 
כגון מצב משתמש, הגדרות בהירות, עוצמת קול, בחירת שיר ערש, בחירת זום 

והגדרות הרטט לא יאבד.

חיוויים על יחידת ההורים

תשובהשאלה
נורית החיווי של הסוללה שעל 

יחידת ההורים הופכת אדומה. מה 
עלי לעשות?

עוצמת הסוללה נמוכה. אם לא תחברו את יחידת ההורים לשקע החשמל כאשר 
נורית החיווי של הסוללה הופכת באדום ומתחילה להשמיע צפצוף, המכשיר 

יפסיק לעבוד לאחר 60 דקות בקירוב.

עברו להגדרת בהירות ו/או לעוצמת קול נמוכה יותר כדי לחסוך בצריכת הסוללה 
וחברו את יחידת ההורים לחשמל באמצעות מתאם המתח )ראו הפרק "הכנה 

לשימוש"(.

מדוע יחידת ההורים משמיעה 
צפצוף?

המוניטור לתינוק מצפצף באופן מסוים כדי ליידע אתכם באיזו בעיה מדובר.

צפצוף 1: יחידת ההורים כבויה.

צפצוף 1 מדי 20 שניות למשך 3 הדקות הראשונות ולאחר מכן מדי דקה: הסוללה 
של יחידת ההורים חלשה.

צפצוף מהיר מדי 20 שניות: הטמפרטורה בחדר התינוק מחוץ לטווח שהוגדר על 
ידי המשתמש, סמל הטמפרטורה מופיע על המסך של יחידת ההורים )עבור דגם 

SCD630 בלבד(.

צפצוף מהיר מדי 20 שניות: החיבור בין יחידת ההורים ליחידת התינוק נקטע. סמל 
הקישור מוצג על המסך של יחידת ההורים ולחצן הקישור אדום.

מה המשמעות של צבע נורית החיווי 
של הסוללה )ירוק, כתום, אדום( 
או של נורית חיווי שאינה מוארת 

מבחינת מצב הסוללה?

כאשר יחידת ההורים מחוברת לחשמל, הצבע של נורית הסוללה ייראה כך:
*  ירוק: הסוללה מלאה

*  כתום: הסוללה נטענת.

כאשר יחידת ההורים אינה מחוברת לחשמל, הצבע של נורית הסוללה ייראה כך:
*  אדום: הסוללה כמעט ריקה )>10%(

*  נורית חיווי לא מוארת: יחידת ההורים אינה מחוברת לחשמל.

כיצד להשתמש/חיבור היחידותכיצד להשתמש/חיבור היחידות
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תשובהשאלה
מדוע יחידת ההורים ו/או יחידת 

התינוק משמיעות צליל גבוה?
ייתכן שיחידת ההורים ויחידת התינוק קרובות מדי זו לזו. הקפידו שיחידת ההורים 

ויחידת התינוק יהיו במרחק של 2.5 מטרים לפחות זו מזו.

ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים גבוהה מדי. הנמיכו את עוצמת הקול של 
יחידת ההורים.

לסיבות להשמעת צליל צפצוף מיחידת ההורים, ראו השאלה הנפוצה "מדוע 
יחידת ההורים משמיעה צפצוף?"

השתיקו את הקול באמצעות לחיצה על החלק התחתון של לחצן הבקרה. כאשר כיצד ניתן להשתיק את הקול?
העמודה של עוצמת הקול שעל המסך ריקה לגמרי, עוצמת הקול מושתקת.

מדוע לא שומעים צלילים? מדוע לא 
שומעים את התינוק בוכה?

ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים נמוכה מדי או כבויה. לחצו על החלק 
העליון של לחצן הבקרה כדי להגביר את עוצמת הקול.

ייתכן שיחידת ההורים מושתקת, בטלו את ההשתקה באמצעות לחיצה על החלק 
העליון של לחצן הבקרה וכוונו את עוצמת הקול.

הגדרת הרגישות נמוכה מדי, כוונו את הרגישות דרך תפריט יחידת ההורים לרמה 
גבוהה יותר.

ייתכן שיחידת התינוק רחוקה מדי מן התינוק. ודאו כי המרחק בין יחידת התינוק 
לתינוק אינו עולה על 1.5 מטרים, לזיהוי קול מיטבי. מרחק קצר מ-1 מטר מגדיל 

את סכנת החנק.

מדוע יחידת ההורים מגיבה מהר 
מדי לצלילים אחרים מלבד אלה של 

התינוק?

יחידת התינוק קולטת גם צלילים אחרים מלבד אלה של התינוק. קרבו את יחידת 
התינוק אל התינוק )אולם הקפידו על מרחק מינימום של 1 מטר(.

ייתכן שרמת הרגישות המוגדרת גבוהה מדי. כאשר התינוק משמיע צלילים רכים, 
על הרגישות להיות גבוהה יותר. עם זאת, ככל שהקולות של התינוק רמים יותר, 

כך ניתן להגדיר רמת רגישות נמוכה יותר. ניתן לשנות את הרגישות של המוניטור 
לתינוק דרך התפריט של יחידת ההורים.

מדוע יחידת ההורים משמיעה צליל 
זמזום?

הפרעות עלולות להיגרם כאשר יחידת ההורים מחוץ לטווח של יחידת התינוק. 
הפרעות עשויות להיגרם גם כאשר יש קירות או תקרות רבים מדי בין יחידת 

ההורים לבין יחידת התינוק, או כאשר דולקים מכשירים אלחוטיים נוספים 
.)Wi-Fi שפועלים בתדר של 2.4 גה"צ )לדוגמה, מיקרוגל, נתב

העבירו את יחידת ההורים למקום אחר, קרוב יותר אל יחידת התינוק, או כבו 
מכשירים אלחוטיים אחרים.

אם תשובה זו לא סייעה לכם, ראו את השאלה הנפוצה הנוספת בסעיף "מדוע 
יחידת ההורים ו/או יחידת התינוק משמיעות צליל גבוה?"

כמה זמן מושמע שיר הערש על ידי 
יחידת התינוק?

כשבוחרים שיר ערש, המכשיר חוזר עליו ברציפות במשך כ-15 דקות. אם תרצו 
להשמיע את כל השירים הזמינים, בחרו באפשרות האחרונה ברשימת שירי 

הערש.

כיצד אפשר להגביר את עוצמת 
הקול של שיר הערש?

ניתן לכוון את עוצמת הקול של שיר הערש על גבי יחידת ההורים, לא על גבי יחידת 
התינוק. לחצו על לחצן שיר הערש שביחידת ההורים כדי לפתוח את תפריט שירי 

הערש ולכוון את עוצמת הקול.

זמן/טווח פעולה

תשובהשאלה
מדוע המוניטור לתינוק פועל 

במרחק קטן בהרבה  מזה הנקוב 
במדריך למשתמש?

 טווח הפעולה הנקוב של 300 מטרים תקף אך ורק בחוץ ובאוויר הפתוח, וכן 
כאשר יש קו ראייה. בכפוף לסביבה ולגורמים מפריעים אחרים, טווח הפעולה 

עשוי להיות קטן יותר )ראו גם הטבלה בפרק העוסק במיקום של יחידת ההורים 
והתינוק(.

בתוך הבית, טווח הפעולה הוא עד 50 מטרים, ומרחק זה מוגבל אף הוא על ידי 
המספר והסוג של הקירות ו/או התקרות שבין יחידת ההורים לבין יחידת התינוק.

משך הפעולה של יחידת ההורים 
אמור להיות עד 10 שעות. מדוע זמן 

הפעולה של יחידת ההורים קצר 
יותר?

בהירות הווידיאו של יחידת ההורים עשויה להיות גבוהה מדי, והדבר גורם ליחידת 
ההורים לצרוך אנרגיה רבה. הפחיתו את הבהירות של יחידת ההורים.

יחידת ההורים צורכת אנרגיה רבה כאשר תצוגת הווידיאו פועלת ברציפות. הפעילו 
את מצב AUDIO, VOX או ECO בתפריט של יחידת ההורים כדי להאריך את זמן 

.)"ECO או "מצב ,"VOX הפעולה )ראו הפרק "תכונות", הסעיפים "מצב אודיו", "מצב

ייתכן שעוצמת הקול של יחידת ההורים מכוונת לרמה גבוהה מדי, והדבר גורם 
ליחידת ההורים לצרוך אנרגיה רבה. הנמיכו את עוצמת הקול של יחידת ההורים.

כמו בכל מכשיר אלקטרוני נטען אחר, קיבולת הסוללה יורדת לאחר משך שימוש 
ארוך.

תצוגת הווידיאו

תשובהשאלה
מדוע יש הפרעות ביחידת ההורים? 

מדוע תצוגת הווידאו ביחידת ההורים 
מרצדת?

הפרעות עלולות להיגרם כאשר יחידת ההורים נמצאת מחוץ לטווח של יחידת 
התינוק. הפרעות עלולות להיגרם גם כאשר יש קירות או תקרות רבים מדי בין 

יחידת ההורים לבין יחידת התינוק, או כאשר דולקים מכשירים אלחוטיים שפועלים 
.)Wi-Fi בתדר של 2.4 גה"צ )לדוגמה, תנור מיקרוגל, נתב

העבירו את יחידת ההורים למקום אחר, קרוב יותר ליחידת התינוק, או כבו 
מכשירים אלחוטיים אחרים.

ייתכן שהסוללה הנטענת של יחידת ההורים זקוקה לטעינה.

מדוע לא מופיעה תמונה בתצוגת 
הווידיאו כאשר נורית הקישור 

ירוקה?

ייתכן שיחידת ההורים במצב אודיו, VOX או ECO. לחצו על לחצן המצב שבצד ימין 
של יחידת ההורים כדי לעבור בין מצבים )ראו "מצבים"(.
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מדוע התמונה בתצוגת הווידיאו אינה 
ברורה?

ייתכן שבהירות התצוגה מוגדרת לרמה נמוכה מדי. הגבירו את בהירות התצוגה 
של יחידת ההורים באמצעות לחצן הבקרה שבמרכז.

ייתכן שהעדשה של יחידת התינוק מלוכלכת. נקו את העדשה במטלית יבשה.

ייתכן שיחידת התינוק רחוקה מדי מהתינוק. ודאו שיחידת התינוק נמצאת במרחק 
שאינו עולה על 1.5 מטרים מן התינוק, לאיכות ווידיאו מיטבית. מרחק קטן יותר 

מ-1 מטר מגדיל את סכנת החנק.

תצוגת הווידיאו

תלייה על הקיר
הוראות הדפסה:

הדפיסו עמוד זה בקנה מידה של 100% והשתמשו בתבנית כדי לסמן במדויק את 
מיקום החורים המיועדים לברגים על הקיר.


