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Вступ 
Відвідайте веб-сайт www�philips�com/welcome, щоб зареєструвати 
свій виріб і прочитати детальний посібник користувача�

Дисплей батьківського блока (Рис. 1)
1 Індикатор потужності сигналу
2 Індикатор режиму Eco Max
3 Символ нічного режиму зі слабким освітленням
4 Індикатор попередження про плач
5 Символ вимкнення звуку
6 Індикатор стану батареї
7 Навігаційна стрілка
8 Символ температури
9 Індикатор чутливості мікрофона
10 Символ нічника
11 Символ колискової
12 Символ проектора
13 Символ таймера чи повторного спрацювання таймера
14 Меню заспокійливих ефектів

Підготовка до використання
ВАЖЛИВО! Перед використанням системи контролю за 
дитиною уважно прочитайте заходи безпеки та зберігайте їх для 
майбутньої довідки.

Дитячий блок
Рекомендується використовувати дитячий блок із живленням від 
мережі� Щоб гарантувати безперебійну роботу в разі перебою з 
живленням, можна вставити в дитячий блок 4 лужні батареї 1,5 В 
типу AA (не входять у комплект)�
Не використовуйте акумуляторні батареї, оскільки дитячий блок 
не має функції заряджання, а акумуляторні батареї повільно 
розряджаються, навіть коли не використовуються�

Батьківський блок
Батьківський блок працює з живленням від двох акумуляторних 
батарей, які додаються до системи контролю за дитиною� Заряджайте 
батьківський блок перед першим використанням і щоразу, коли він 
вказує на низький рівень заряду батарей�
Зауважте, що для 18 годин роботи пристрою (моделі SCD730/
SCD731/SCD733) без під’єднання до мережі батьківський блок 
потрібно заряджати повні 10 годин. (Для моделей SCD734 
та SCD735: тривалість заряджання становить 14 годин, а час 
роботи – 25 годин.
Примітка� Коли ви починаєте користуватися системою контролю 
за дитиною, потрібно 4 цикли заряджання й розряджання, щоб 
акумуляторні батареї досягли повної потужності�
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Використання системи контролю за дитиною
Встановлення дитячого блока

Дитячий блок має бути подалі від дитини. Ніколи не 
кладіть дитячий блок у дитяче ліжко чи манеж.
 - Оскільки кабель дитячого блока може спричинити задушення, 

дитячий блок і його кабель мають знаходитися на відстані 
щонайменше 1 м від дитини�

 - Щоб один чи обидва блоки не видавали пронизливих звуків, 
ставте батьківський блок на відстані щонайменше 1 м від дитячого 
блока�

Встановлення з’єднання між батьківським блоком і 
дитячим блоком

1 Натисніть і утримуйте кнопку  на дитячому блоці протягом 
2 секунд, доки не засвітиться індикатор роботи�

2 Натисніть і утримуйте кнопку  на батьківському блоці протягом 
2 секунд, доки не засвітиться дисплей� Індикатор зв’язку на 
батьківському блоці починає блимати червоним світлом, а на 
дисплеї з’являється повідомлення „I AM LINKING“ (Виконується 
з’єднання)�
Коли батьківський і дитячий блоки буде з’єднано, індикатор 
зв’язку засвітиться зеленим світлом� На дисплеї з’являється 
індикатор потужності сигналу та повідомлення „LINKED“ 
(З’єднано)�
Якщо не вдається встановити з’єднання, відображається 
повідомлення „NOT LINKED“ (Немає зв’язку), і батьківський блок 
починає видавати звукові сигнали�

Що робити, коли не вдається встановити з’єднання
 - Якщо батьківський блок знаходиться поза межами діапазону, 

перемістіть його ближче до дитячого блока, але не ближче ніж на 
1 метр�

 - Якщо дитячий або батьківський блок знаходиться надто близько 
до іншого пристрою DECT (наприклад, бездротового телефону) – 
ближче ніж на відстані 2 м, – вимкніть цей пристрій або перемістіть 
блок подалі від цього пристрою�

 - Якщо дитячий блок вимкнено, увімкніть його�
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Робочий діапазон
 - Робоча відстань становить 330 метрів надворі та до 50 метрів у 

приміщенні�
 - Робочий діапазон системи контролю за дитиною залежить від 

оточення та інших факторів, які можуть створювати перешкоди� 
Мокрі та вологі матеріали створюють настільки сильні перешкоди, 
що можуть зменшувати робочий діапазон до нуля� Таблицю 
перешкод від сухих матеріалів наведено нижче�

Сухі матеріали Товщина матеріалів Зменшення відстані

Дерево, штукатурка, картон, 
скло (без металу, дротів або 
свинцю)

< 30 см 0-10 %

Цегла, клеєна фанера < 30 см 5-35 %

Залізобетон < 30 см 30-100 %

Металеві решітки або бруски < 1 см 90-100 %

Металеві або алюмінієві листи < 1 см 100 %

Функції та зворотний зв’язок на дитячому 
блоці
Нічник

Нічник світиться м’яким світлом, яке заспокоює дитину�
1 Щоб увімкнути або вимкнути нічник, натисніть кнопку  на 

дитячому блоці�

Функція колискової
1 Щоб відтворити останню вибрану колискову, натисніть кнопку  

на дитячому блоці� Вибрана колискова повторюється впродовж 
встановленого часу�
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2 Щоб вибрати іншу колискову зі списку, натисніть кнопку �

3 Щоб налаштувати рівень гучності колискової, натискайте кнопку 
гучності „+“ чи „-“ на дитячому блоці�

Примітка� Налаштувати гучність на дитячому блоці можна лише 
тоді, коли звучить колискова� Якщо для колискової налаштувати 
більшу гучність, звук також буде гучнішим і в режимі розмови на 
батьківському блоці�

4 Щоб зупинити відтворення колискової, натисніть кнопку  
на дитячому блоці�

Проектор
Ви можете заспокоїти дитину за допомогою кольорових зображень, 
спроектованих на стелю за допомогою проектора�
1 Щоб увімкнути проектор, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення 

проектора� На дисплеї батьківського блока з’являється символ 
проектора�

>
2.5m

/8.2ft

2 Є шість різних зображень� Перше зображення поступово 
з’являється та досягає повної інтенсивності через 2 секунди� 
Зображення проектується протягом 8 секунд, потім протягом 
2 секунд згасає, і з’являється наступне зображення� Кожне 
зображення проектується протягом 10 секунд� Зображення 
повторюється протягом встановленого часу�

3 Щоб вимкнути проектор, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення 
проектора знову�
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Пошуковий виклик батьківському блоку
Якщо ви не можете знайти батьківський блок, скористайтеся кнопкою 
FIND (Пошук) на дитячому блоці, щоб знайти його� Ця функція 
працює, лише коли батьківський блок увімкнено�
1 Натисніть FIND (Пошук) на дитячому блоці� Батьківський блок 

видасть пошуковий сигнал�
2 Щоб вимкнути пошуковий сигнал, знову натисніть FIND (Пошук) 

на дитячому блоці або будь-яку кнопку на батьківському блоці� 
Пошуковий сигнал вимикається автоматично через 2 хвилини�

Індикатор стану батареї
1 Якщо дитячий блок працює з живленням від батарей і батареї 

достатньо заряджені, індикатор стану батареї світиться зеленим�
2 Якщо батареї розряджаються, коли дитячий блок працює з 

живленням від батарей, індикатор стану батареї швидко блимає 
червоним� Якщо батареї розряджаються, замініть їх�

Функції та зворотний зв’язок на 
батьківському блоці
Меню заспокійливих ефектів

Батьківський блок має окреме меню для доступу до всіх 
заспокійливих ефектів: нічника, колискової та проектора� Щоб 
відкрити меню заспокійливих ефектів, натисніть відповідну кнопку� 
За допомогою цього меню можна на відстані керувати нічником, 
колисковими та проектором на дитячому блоці�
1 Щоб відкрити меню заспокійливих ефектів, натисніть відповідну 

кнопку�
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2 За допомогою кнопок „+“ і „-“ спрямуйте стрілку на заспокійливий 
ефект�

3 Щоб увімкнути чи вимкнути заспокійливий ефект, натисніть 
кнопку OK� Коли ефект увімкнено, над символом ефекту є галочка� 
Коли ефект вимкнено, над символом ефекту є хрестик�

4 Щоб відкрити меню з параметрами ефекту, пересуньте стрілку 
над полем параметрів і натисніть OK� Вибирайте елементи в полі 
параметрів за допомогою кнопок „-“ і „+“�

5 Щоб закрити меню заспокійливих ефектів, натисніть кнопку 
заспокійливих ефектів�

Нічник
Цей заспокійливий ефект дає змогу увімкнути або вимкнути нічник і 
налаштувати його таймер�
1 Виберіть функцію нічника та відкрийте меню з параметрами 

нічника�

2 Налаштувати таймер нічника можна на 5–20 хвилин або на 
безперервну роботу� Натисніть кнопку OK для підтвердження� На 
дисплеї з’явиться символ нічника�
Якщо встановити таймер нічника, нічник вимкнеться автоматично� 
Якщо нічник увімкнено безперервно, вимкніть його в меню 
заспокійливих ефектів або за допомогою кнопки  на дитячому 
блоці�
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Колискова
За допомогою цього заспокійливого ефекту можна вибрати 
параметри відтворення колискової та встановити таймер колискової�
1 Виберіть функцію колискової та відкрийте меню з параметрами 

колискової�
2 У меню параметрів колискової можна вибрати колискову зі списку 

попередньо збережених� Можна також вибрати параметр „Play 
all“ (Відтворити все), щоб відтворити всі попередньо збережені 
колискові�

3 Ви можете налаштувати таймер колискової на 5–20 хвилин або 
на постійне відтворення� Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити 
налаштування таймера� На дисплеї відобразиться символ 
колискової та відтворювана колискова�
Якщо встановлено таймер, функція колискової вимкнеться після 
встановленого часу� Якщо вибрати безперервне відтворення, 
вимкніть функцію колискової в меню заспокійливих ефектів або 
натисненням кнопки  на дитячому блоці�

Проектор
Цей заспокійливий ефект дає змогу увімкнути проектор на дитячому 
блоці та запрограмувати тривалість проекції�
1 Виберіть функцію проектора та відкрийте меню параметрів 

проектора�
2 Для доступу до параметрів проектора спрямуйте стрілку на поле 

параметрів і натисніть OK�

3 Таймер проектора можна налаштувати на 5–20 хвилин або на 
безперервну роботу� Натисніть кнопку OK для підтвердження� На 
дисплеї з’явиться символ проектора�
Якщо встановити таймер проектора, проектор вимкнеться 
автоматично� Якщо проектор увімкнено на безперервну 
роботу, вимкніть проектор у меню заспокійливих ефектів або 
натисненням кнопки проектора на дитячому блоці�
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Гучність
Якщо меню неактивне, можна налаштувати гучність� Існує сім рівнів 
гучності та беззвучний режим�

Налаштування рівня гучності
1 Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“�

На дисплеї з’явиться поточний рівень гучності�
2 Для збільшення гучності натискайте кнопку „+“, а для зменшення 

гучності – кнопку „-“�
Якщо більше 2 секунд після цього не натискати кнопки, індикація 
рівня гучності зникає з дисплея, і налаштування гучності 
зберігається�

Вимкнення гучності
Нижче найменшого рівня гучності знаходиться беззвучний режим�
1 Один раз натисніть кнопку „+“ чи „-“�

На дисплеї з’явиться поточний рівень гучності�
2 Щоб вимкнути гучність, натисніть і утримуйте кнопку „-“ понад 

2 секунди�

На дисплеї з’явиться повідомлення „MUTE“ (Без звуку) і символ 
вимкнення звуку� Про плач та інші звуки дитини повідомлятимуть 
лише індикатори рівня звуку�

Функція розмови
1 Щоб заспокоїти дитину, натисніть кнопку TALK (Розмова) на 

батьківському блоці та чітко говоріть у мікрофон спереду з відстані 
15–30 см�

Примітка� Якщо на дитячому блоці для колискової налаштувати 
більшу гучність, звук також буде більшим і в режимі розмови на 
батьківському блоці�

2 Завершивши розмову, відпустіть кнопку TALK (Розмова)�
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Нічний режим зі слабким освітленням
У нічному режимі зі слабким освітленням зменшується 
інтенсивність світла індикаторів і дисплея, а також рівень гучності 
попереджувальних звуків�
1 Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням  щоб 

увімкнути цей режим�
2 Натисніть кнопку нічного режиму зі слабким освітленням  знову, 

щоб повернутися до звичайного режиму роботи�

Попередження про низький рівень заряду батарей 
дитячого блока

1 Якщо дитячий блок працює з живленням від батарей і батареї 
розряджаються, батьківський блок видає звуковий сигнал, а на 
дисплеї з’являється повідомлення „Baby unit Change batteries“ 
(Замініть батареї в дитячому блоці)�

2 Якщо не замінити батареї вчасно, зв’язок із дитячим блоком буде 
втрачено�

Індикація стану батареї
Розряджена батарея
Якщо рівень заряду акумуляторних батарей низький, на дисплеї 
з’являється повідомлення „BATTERY LOW“ (Низький рівень заряду 
батарей), індикатор стану порожній і блимає, а батьківський блок 
видає звукові сигнали� Це означає, що заряду залишається принаймні 
на 30 хвилин роботи�
Батарея розряджена
1 Якщо акумуляторні батареї майже розрядилися, індикатор стану 

батареї швидко блимає червоним світлом�
2 Якщо батьківський блок не під’єднати до мережі, він вимкнеться�
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Меню батьківського блока
Навігація в меню

Примітка� Деякі функції меню працюють лише тоді, коли дитячий 
блок і батьківський блок з’єднано�

1 Щоб відкрити меню та відобразити перший параметр, натисніть 
кнопку MENU (Меню)�

2 Для переходу до наступного параметра натискайте кнопку „+“, а 
для переходу до попереднього параметра – кнопку „-“� Стрілка на 
екрані вказує на напрямок навігації�

3 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір�

Примітка� Для виходу з меню без внесення змін натисніть кнопку 
MENU (Меню)� Якщо більше 20 секунд не виконувати дій у меню, 
воно закриється автоматично�

Чутливість
Цей параметр у меню батьківського блока дає змогу налаштувати 
чутливість мікрофона в батьківському блоці� 
Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий 
блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути 
менш зацікавлені в її лепеті)�
1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр 

„Sensitivity“ (Чутливість) і натисніть кнопку OK для підтвердження�
2 Збільшуйте чи зменшуйте чутливість мікрофона за допомогою 

кнопок „+“ та „-“� Кількість заповнених сегментів показує вибраний 
рівень чутливості� Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити 
налаштування�
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Рівні й індикації чутливості
Значок Чутливість Характеристика

найвища Чути всі звуки, які видає дитина� 
Гучномовець батьківського блока 
постійно ввімкнено�

висока Чути тихий лепет і гучніші звуки� 
Якщо дитина не видає жодного звуку, 
гучномовець батьківського блока 
вимикається�

середня Чути тихий плач і гучніші звуки� 
Якщо дитина видає тихіші звуки, 
гучномовець батьківського блока не 
вмикається�

низька Гучномовець батьківського блока 
вмикається лише тоді, коли дитина 
видає гучні звуки, наприклад, коли 
плаче�

Режим Eco Max
Ця система контролю за дитиною оснащена функцією Smart Eco 
(Розумна економія енергії)� Вона автоматично зменшує потужність 
сигналу DECT із дитячого блока для економії енергії� Щоб заощадити 
ще більше енергії, увімкніть режим максимальної економії Eco Max� У 
цьому режимі сигнал DECT дитячого блока вимикається, доки дитина 
не видасть звук�
Увага! У режимі Eco Max батьківський блок отримує 
відповідь від дитячого блока із затримкою. Коли дитина 
видає звук, дитячий блок має активувати радіопередачу, 
перш ніж надіслати відповідь батьківському блоку.

Важлива інформація
 - У режимі Eco Max неможливо отримати відповідь, якщо 

батьківський блок знаходиться за межами діапазону прийому 
сигналів дитячого блока� Перевірити з’єднання можна за 
допомогою будь-якої кнопки на батьківському блоці�

 - Якщо налаштовано найбільший рівень чутливості мікрофона, 
увімкнути режим Eco Max неможливо�
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Увімкнення режиму Eco Max
1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Eco Max“ 

(Максимальна економія) і натисніть кнопку OK для підтвердження�
2 Коли на дисплеї з’явиться „Turn On“ (Увімкнути), натисніть кнопку 

OK, щоб увімкнути режим Eco Max�
3 На дисплеї з’являється попереджувальне повідомлення „No alert 

if out of range! OK?“ (Жодного попередження за перебування 
за межами діапазону! OK?)� Натисніть кнопку OK для 
підтвердження�
Примітка� Попереджувальне повідомлення з’являється на дисплеї 
двічі� Якщо не натиснути кнопку OK, батьківський блок виходить із 
меню, і режим Eco Max залишається вимкненим�

4 На дисплеї блимає індикація режиму Eco Max� Коли дитячий 
блок не передає жодних сигналів батьківському блоку, індикатор 
зв’язку повільно блимає зеленим�

5 Коли батьківський блок отримує сигнал від дитячого блока, тому 
що активовано радіопередачу, індикатор зв’язку засвічується 
зеленим світлом без блимання�

Вимкнення режиму Eco Max
1 Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ)�
2 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть режим „Eco Max“ і 

натисніть кнопку OK для підтвердження�
3 Коли на дисплеї з’явиться „Turn Off“ (Вимкнути), натисніть кнопку 

OK для підтвердження�

Таймер годування
Ви можете налаштувати таймер годування, щоб отримувати 
повідомлення про те, що дитину час годувати� Для таймера можна 
вибрати значення від 1 хвилини до 23 годин і 59 хвилин�
1 Щоб відкрити підменю таймера годування, виберіть у меню 

параметр „Feed Timer“ (Таймер годування)� Натисніть кнопку OK 
для підтвердження�

2 Виберіть у підменю таймера годування параметр „Set Timer“ 
(Налаштувати таймер)� Щоб почати налаштування таймера, 
натисніть кнопку OK�

3 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку OK для 
підтвердження�
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4 Щоб запустити таймер годування, виберіть у підменю таймера 
годування параметр „xx:xx Start“ (xx:xx Пуск)� Натисніть кнопку OK 
для підтвердження� На дисплеї з’явиться символ таймера, і таймер 
почне відлік часу�

5 Коли таймер досягне значення 00:00, пролунає 
попереджувальний сигнал таймера годування, на дисплеї почне 
блимати символ таймера та з’явиться повідомлення „TIMER END“ 
(Відлік часу завершено)�

6 Щоб зупинити таймер, виберіть у підменю таймера годування 
параметр „Stop & Reset“ (Зупинити й скинути) і натисніть кнопку 
OK для підтвердження�

Налаштування повторного спрацювання таймера 
годування
1 Щоб таймер спрацював повторно після заданого часу, виберіть у 

підменю таймера годування параметр „Timer repeat“ (Повторне 
спрацьовування таймера), налаштувавши таймер� Натисніть 
кнопку OK для підтвердження�

2 Виберіть „Repeat ON“ (Повтор: увімкнути) або „Repeat OFF“ 
(Повтор: вимкнути) і натисніть кнопку OK для підтвердження� На 
дисплеї з’явиться символ повторного спрацьовування таймера�

3 Якщо вибрати „Repeat ON“ (Повтор: увімк�), після вимкнення 
попереджувального сигналу таймер годування знову починає 
відлік часу�

Налаштування попереджувального сигналу таймера 
годування
1 Щоб налаштувати попереджувальний сигнал, виберіть у підменю 

таймера годування параметр „Timer Alert“ (Попереджувальний 
сигнал таймера)� Натисніть кнопку OK для підтвердження�

2 Виберіть один із варіантів попереджувальних сигналів� Доступні 
варіанти: лише звук, звук і вібрація та лише вібрація�

3 Для вимкнення попереджувального сигналу натисніть будь-яку 
кнопку або попереджувальний сигнал вимкнеться автоматично 
через 2 хвилини�

4 Щоб зупинити таймер, виберіть у підменю таймера годування 
параметр „Stop & Reset“ (Зупинити й скинути) і натисніть кнопку 
OK для підтвердження�
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Температура в кімнаті
Дитина спить комфортно при температурі від 16 до 20 °C� Ви 
можете налаштувати мінімальну та максимальну температури 
та попередження�
1 Щоб відкрити підменю температури, виберіть у меню параметр 

„Temperature“ (Температура)� Натисніть кнопку OK для 
підтвердження�

2 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Range“ 
(Діапазон температури) і натисніть кнопку OK для підтвердження�

3 За допомогою кнопок „+“ і „-“ налаштуйте мінімальну температуру 
(від 10 до 19 °C) і максимальну температуру (від 22 до 37 °C)� 
Натисніть кнопку OK для підтвердження�

4 Виберіть у підменю температури параметр „Alert“ 
(Попередження)� Натисніть кнопку OK для підтвердження�

5 Виберіть один із варіантів попереджувальних сигналів� Доступні 
варіанти: лише звук, звук і вібрація, лише вібрація та лише 
дисплей� Натисніть кнопку OK для підтвердження� На дисплеї 
з’явиться символ попередження про температуру�

6 Виберіть у підменю температури параметр „Temp Scale“ 
(Температурна шкала)� Натисніть кнопку OK для підтвердження�

7 Виберіть „Celsius“ (За Цельсієм) чи „Fahrenheit“ (За Фаренгейтом) 
і натисніть кнопку OK для підтвердження� На дисплеї з’явиться 
температура вибраної температурної шкали�
Якщо значення температури потрапляє в налаштований діапазон, 
символ попередження про температуру має два сегменти�
Якщо значення температури не потрапляє в налаштований 
діапазон, символ попередження про температуру на дисплеї має 
лише один сегмент і блимає� На дисплеї з’являється повідомлення 
„TOO COLD“ (Надто холодно) чи „TOO HOT“ (Надто тепло)�
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Попередження про плач
Ви можете налаштувати попередження про плач для попередження 
про те, що дитина плаче�
1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Cry 

alert“ (Попередження про плач)� Натисніть кнопку OK для 
підтвердження�

2 Коли на дисплеї з’явиться „Vibration ON“ (Вібрація: увімкнути), 
натисніть кнопку OK для підтвердження� На дисплеї з’являється 
індикатор попередження про плач�
Попередження про плач спрацьовує, коли звук у дитячій кімнаті 
достатньо гучний для ввімкнення індикатора четвертого рівня 
звуку� Батьківський блок вібрує, а на дисплеї на 4 секунди 
з’являється повідомлення „Cry alert“ (Попередження про плач)� 
Попередження про плач повторюється кожні 8 секунд, доки звук 
не стане менш гучним або доки ви не вимкнете його�

3 Щоб вимкнути попередження про плач, виберіть у меню параметр 
„Cry alert“ (Попередження про плач)� Коли на дисплеї з’явиться 
повідомлення „Vibration OFF“ (Вібрація: вимк�), натисніть кнопку 
OK для підтвердження�

Годинник
Стандартне налаштування годинника: прихований� Ви можете 
налаштувати відображення годинника та час у меню батьківського 
блока�
1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Set 

clock“ (Налаштування годинника)� Натисніть кнопку OK для 
підтвердження�

2 Виберіть „Show Time“ (Показувати час) і натисніть кнопку OK для 
підтвердження�

3 Виберіть „Set the time“ (Налаштувати час) і натисніть кнопку OK 
для підтвердження�

4 Встановіть годину й хвилину та натисніть кнопку OK для 
підтвердження�
Час годинника чергується з іншими індикаціями в полі для 
повідомлень дисплея�

Мова
Цей параметр меню можна використовувати для зміни налаштування 
мови�
1 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть у меню параметр „Set 

language“ (Налаштування мови)� Натисніть кнопку OK для 
підтвердження�

2 За допомогою кнопок „+“ і „-“ виберіть потрібну мову і натисніть 
кнопку OK для підтвердження�
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Блокування
Ви можете ввімкнути функцію блокування, щоб уникнути 
випадкового натиснення кнопок під час перенесення батьківського 
блока�
1 Щоб увімкнути функцію блокування, натисніть кнопку OK�
2 Протягом 2 секунд натисніть кнопку „+“�

Примітка� Якщо не натиснути кнопку „+“ протягом 2 секунд, 
вказівка залишиться на дисплеї�

3 Після натиснення кнопки „+“ на дисплеї з’являється повідомлення 
„Keys locked“ (Кнопки заблоковано)� 

4 Щоб вимкнути функцію блокування, натисніть кнопку OK� Коли на 
дисплеї з’явиться вказівка, протягом 2 секунд натисніть кнопку „+“�

Примітки�
 - Якщо натиснути іншу кнопку, ніж OK, коли ввімкнено функцію 

блокування, дисплей вмикається, а в другому рядку на дисплеї 
повідомляється, як вимкнути функцію блокування�

 - Якщо натиснути кнопку OK, коли ввімкнено функцію блокування, 
у другому рядку на дисплеї повідомляється про другий крок, 
потрібний для розблокування кнопок�

Гарантія та підтримка
Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт 
www�philips�com/support або прочитайте гарантійний талон�
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Timer Alert

Turn On?

Turn O�?

Vibrate On?
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Set Timer
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Temp Alert
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!No alert if…

Hr 00:00
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Repeat ON

Repeat OFF

Sound only

Sound & Vibe

Vibrate only

Sound only
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Screen only

O� 

Celsius 

Fahrenheit

Hide Clock

Show Clock
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00:00 Min
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Light  Timer

Lullaby

Proj. timer

5  minutes

10 minutes

15 minutes

20 minutes

Continuous

Play no.1

Play no.12

.................

Play all

5 minutes

10 minutes

15 minutes

20 minutes

Continuous

Song  Timer 5 minutes

 10 minutes

 15 minutes

 20 minutes

 Continuous
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