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ÚVOD
DBX-83 je ovládaná zvukem dětská jednotka, fungující podle principu 
PMR-446. Jakmile zařízení DBX-83 detekuje zvuk, bude on odeslán 
na frekvenci 446 MHz. Tento signál může přijmout rodičovská  jednot-
ka Alecto DBX-82 nebo jiný radiotelefon PMR-446 (firmy Alecto).

POUŽITÍ:
V případě dětské jednotky, která je rozšíření:
V kombinaci se zařízením Alecto DBX-82 mohou být dětské jednotky 
DBX-83 použity pro současné hlídání několíka dětí bud’ několíka míst-
ností.

Jako samostatní dětská jednostka:
V kombinaci s každým radiotelefonem PMR-446 (firmy Alecto) 
mohou být dětské jednotky DBX-83 použity, při použití radiotelefonu 
jako plně funkční elektronické chůvy.

NÁVOD K OBSLUZE:
V případě dětské jednotky, která je rozšířením:
Byla-li dětská jednotka pořízena jako rozšíření k vlastněnému zařízení 
DBX-82, můžete tento návod odložit. Veškeré funkce dětské jednotky 
jsou totiž popsány v návodu k obsluze příloženém zařízení DBX-82.

Jako samostatní elektronická chůva:
Byla-li dětská jednotka pořízena aby měla společně s dalším radio-
telefonem PMR-446 funkci elektronické chůvy, nahlédněte do tohoto 
návodu k obsluze pro informace o funkci elektronické chůvy a do 
návodu k obsluze Vašeho radiotelefonu pro seznámení se s funkcemi 
spojenými s příjmem.
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INSTALACE
NAPÁJENÍ:
Dětská jednotka odebírá napájení z napáječe, který patří k sadě a je  
trvale připojen. Napáječ připojte do zásuvky 230V.

UMÍSTĚNÍ:
Dětskou jednotku umístěte v dětském pokoji. Doporučujeme, abyste 
udrželi minimální vzdálenost 2 metry mezi dítětem a dětskou jednot-
kou. V každém případě se ujistěte, že dítě nedosáhne dětskou jed-
notku ani kabel napáječe.

UPEVŇOVÁNÍ NA STĚNĚ:
Dětskou jednotku můžete také připevnit ke stěně. K tomuto účelu je 
zařízení vybaveno zezadu otvorem úchytky.

POUŽÍVÁNÍ

ZAPOJOVÁNÍ / VYPÍNÁNÍ:
Pro zapnutí dětské jednotky posuňte přepínač ZAP./VYP na pravé 
straně do polohy 1. Pro vypnutí dětské jednotky posuňte tento 
přepínač do polohy 0.

KANÁL A SUBKANÁL:
Zkontrolujte, zda jsou dětská jednotka a radiotelefon nastaveny na 
stejný kanál a subkanál. Pokud je nutná změna tohoto nastavení na 
dětské jednotce, seznámte se s informacemi na další stránce.

FUNGOVÁNÍ:
Jakmile dětská jednotka detekuje zvuk, aktivuje se vysílač a zvuk bude 
přenášen do radiotelefonu.

CITLIVOST:
Pro nastavení úrovně citlivosti použíjte otočný knoflík VOXSENS 
zezadu dětské jednotky. Otočení knoflíku maximálně doleva nastaví 
citlivost na nejnižší ůrovní, a maximálně doprava - na nejvýšší úrovní. 
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DODÁTEČNÉ FUNKCE A NASTAVENÍ

ZMĚNA KANÁLU VYSÍLÁNÍ:
1.  Stískněte 1x tlačítko MENU ; pak se rozsvití ukazatel kanálu [CH]. 
2.  Pro zvolení  nového kanálu (1-8) stískněte  tlačítko  nebo  
3.  Pro potvrzení nového kanálu stískněte tlačítko  MENU  

ZMĚNA SUBKANÁLU (CTCSS):
1.  Stískněte dvakrát tlačíٌtko MENU ; rozsvití se velký ukazatel sub-

kanálu a pak dodatečně [Ct].
2. Pro nastavení požadovaného subkanálu (1-38) použijte tlačítka  

nebo  nebo vypnete tuto funkci, nastavením subkanálu 00
3.  Pro uložení subkanálu  stískněte  tlačítko  MENU   

Informace o kódu  CTCSS
Continuous Tone Controlled Squelch System je tónový kód odesílaný 
během přenosu zvuku. Tento kód je neslyšitelný pro člověka. Pouze 
tehdy, když tónový kód dětské jednotky souhlásí s tónovým kódem 
radiotelefonu, bude radiotelefon reprodukovat signál. Tím se zabrání 
situaci, když je radiotelefon rušen jinými zařízeními, které komunikují 
na stejném kanálu.

DÁVEJTE POZOR, ŽE BUDOU DĚTSKA JEDNOTKA A 
RADIOTELEFON NASTAVENY NA STEJNÝ KANÁL A SUBKANÁL.

KONTROLA SPOJENÍ:
Můžete nastavit dětskou jednotku tak, že bude každých 30 sekund 
odesílat 3 krátké zvuky bzučáku, přijímané radiotelefonem. Tím se 
každých 30 sekund kontroluje spojení. Tuto funkci můžete zapnout 
nebo vypnout následujícím způsobem.
1.  Stískněte 3x tlačíٌtko MENU ; rozsvití se slovo [BEEP].
2.  Pro zapnutí této funkci ([ON] na displeji) stískněte tlačítko  nebo 

pro vypnutí této funkci ([OFF] na displeji) stískněte tlačítko  .
3.  Pro uložení nastavení stískněte tlačítko MENU   
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MONITOROVÁNÍ:
Můžete nastavit dětskou jednotku tak, že bude každých pět minut 
provádět během 5 sekund přenos, i když jednotka nedetekuje zvuk. 
1.  Stiskněte 4x tlačítko  MENU ; objeví se slovo [AUTO MON]. 
2.  Pro zapnutí této funkci ([ON] na displeji) stískněte tlačítko   nebo 

pro vypnutí této funkci ([OFF] na displeji) stískněte tlačítko  .
3.  Pro uložení nastavení stískněte tlačítko MENU  

SIGNÁL POZORNOSTI:
Dětskou jednotku můžete nastavit tak, že pokaždé, když začne ona  
přenos, bude nejprve odeslán signál pozornosti. Tento signál se liší od 
jiných případně přijímaných signálů.
1.  Stiskněte 5x tlačítko MENU ; ; rozsvití se slovo [CA]. 
2.  Pro zapnutí této funkci ([ON] na displeji) stískněte tlačítko   nebo pro 

vypnutí této funkci ([OFF] na displeji) stískněte tlačítko  
3.  Pro potvrzení nastavení stískněte tlačítko MENU  .
Pozor! Sygnál pozornosti není přidaván ke zvukům odesílaným pro 
potřebu kontroly spojení.

VNĚJŠÍ MIKROFON:
Na pravé straně dětské jednotky můžete připojit vnější mikrofon 
použitím zástrčky 2,5 mm. Mikrofon vestavěný do dětské jednotky se 
pak vypne.
Tuto možnost můžete použít například pro sledování místností, kde 
nemůžete umístit samotnou dětskou jednotku.
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POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

OBECNÉ:
 -  Dětská jednotka je jen pomoc a nikoli náhrada dospělé osoby nebo 

péče vykonáváné člověkem.
 - Pokaždé před použitím a v pravidelných časových intervalech kont-

rolujte správné fungování dětské jednotky. 
 - Pro používání bezdrátové dětské jednotky nevyžadují se jakákoli 

povolení. Systém můžete volně používat v domácích situacích. 
Nemůžeme však zaručit, že bude vždy možný bezproblémový 
přenos signálu.

 - Není-li  jednotka používana, vždy ji vypněte.

UMÍSTĚNÍ:
 -  Neumísťujte jednotku v posteli vedle dítěte ale udržujte minimální 

vzdálenost 2 metry mezi dítětem a dětskou jednotkou. Ujistěte se, 
že dítě nemůže chytit za kabel od napáječe.

 - Nikdy neumísťujte dětskou jednotku  na vlhkém místě nebo vystave-
ném přímému slunečnímu záření.

NAPÁJENÍ:
Používejte pouze napáječ dodaný v sadě. Používání napáječe jiného 
než patřící k sadě může poškodit elektroniku dětské jednotky.

RÁDIOVÉ SPOJENÍ:
 -  Dětská jednotka DBX-83 je vysílač pracující v pásmu 446 MHz 

radiových vln. Přenos signálu mohou rušit vnější faktory, jako 
například: jiné elektronické chůvy, radiotelefony, vysílače, bezdráto-
vé telefony atp. Jestliže radiotelefon je rušen nebo je sám zdrojem 
rušení, částo stačí přepnout jej na jiný kanál.

 - Dosah dětské jednotky je až 3 km. Dosah závisí na místních pod-
mínkách jako: výsoké budovy, vysokonapěťové kabely a venkovní 
instalace. Optimální dosah je, když dětská jednotka „vidí” radiotele-
fon. 

 - Použití dětské jednotky je povoleno ve všech zemích EU. Pokud 
chcete 
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 - vzít zařízení DBX-83 s sebou do zemí mimo EU, musíte předtím zís-
kat informace o místních omezeních týkajících se používání zařízení 
PMR-446 na daném místě.

 - Upozornění! Signál z dětské jednotky může být slyšen jinými elek-
tronickými chůvami, radiotelefony nebo přijímači, které pracují v 
pásmu 446 MHz.

 - Nikdy nepoužívejte elektronickou chůvu během bouřky.

SERVIS A UDRŽBA:
 -  Dětskou jednotku čistěte pouze vlhkým hadříkem. Před čištěním 

vytáhněte napáječ ze zásuvky.
 - Zabráňujte průniku vody a/nebo písku do dětské jednotky.
 -  Je zakázáno provádět jakákoli změny w elektronice nebo anténě 

zařízení.  Servisní práce mohou být provádeny pouze montéry kvali-
fikovanými v této oblasti. 

ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
 -  V případě ukończení provozu dětské jednotky dodejte ji svému 

dodavateli. Postará se on o likvidaci zařízení ekologicky 
šetrným způsobem.

TECHNICKÁ SPECYFIKACE
Provozní frekvence:  446.00625 MHz až 446.09375 MHz
   (8 kanálů, 38 subkanálů)
Šířka kanálu:    12.5 KHz
Napájení:         9V / DC / 300mA, přes napáječ
Dosah:             až 3 km 
Splňuje požadavky norem: 
   EN 300 296-2 V1.1.1
   EN 301 489-5 V1.3.1
   EN 60065:2002
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TABULKA DEFEKTŮ
Pokud dojde k defektu zkontrolujte nejdřív fungování zařízení DBX-83 
na jiném místě. V případě pravděpodobného defektu zkontrolujte také 
správné fungování a nastavení Vašého radiotelefonu.

Pokud to nepomůže:
 -  zkontrolujte, zda je napáječ rodičovské jednotky zastrčen do zásu-

vky nebo je-li v zásuvce nápětí.

Slabý příjem nebo jeho nedostatek:
 -  Nastavení kanálu nebo subkanálu jsou nesprávná (dětská jednotka 

a radiotelefon by měly být nastaveny na stejný kanál a stejný sub-
kanál)

 - vzdálenost mezi dětskou jednotkou a radiotelefonem je příliš velká, 
zmenšit odstup.

Hluk a jiné, dodatečné zvuky:
 -  jiný vysílač  poblíž - měňte kanál
 - rušení jinými zařízeními, vypněte (pokud je to možné) jiná zařízení

Vysoký hvízdavý zvuk:
 -  Dětská jednotka příliš blízko radiotelefonu nebo hlasitost radiotele-

fonu příliš výsoká, zvětšete vzdálenost nebo snížte hlasitost.

V případě, že se nepodaří odstranit defekt tímto způsobem, vyjměte 
baterie z radiotelefonu a napáječ ze zásuvky. Po několika minutách 
opět je připojte.  V případě, že se nepodaří odstranit defekt tímto 
způsobem, kontaktujte   servisní oddělení firmy Alecto na telefonní 
číslo +49 21638904699 (císlo Nemecko).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách
WWW.ALECTO.NL
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ZáRUČNÍ LIST
Název:     Tady zachovejte 
Adresa:     svůj paragon nebo
PSČ:     doklad o zakoupení
Místo:
Tel.:

Na zařízení Alecto DBX-83 obdržíte záruku na dobu 12 MĚSÍCŮ od 
data zakoupení. Zaručujeme po toto období bezplatné odstranění 
poškození vzniklých v důsledku materiálových a konstrukčních vad . 
Záruka platí s výhradou posouzení provedeného importerem.
JAK POSTUPOVAT:
Zjistíte-li poškození, získejte nejprve informace obsažené v tomto 
návodu k obsluze. Nedavá-li on konečnou  odpověd’ ve věci uve-
deného defektu, konsultujte dodavatele tohoto zařízení nebo ser-
visní oddělení firmy Hesdo (číslo telefonu: +49 21638904699 (císlo 
Nemecko)).

ZTRÁTA ZÁRUKY:
Ztráta má místo v případě nesprávného používání, nesprávného 
připojení, vytékání a/nebo nesprávně umistěných baterií, používání 
neoriginálních součásti nebo příslušenství, zanedbaní a poškození 
vzniklých v důsledku působení vlhkostii, ohně, přepětí, úderu blesku a 
živelních pohrom, neautorizovaných změn anebo oprav provedených 
třetími osobami, v případě nesprávné dopravy zařízení bez vhodného 
obalu a v případě, že zařízení nemá tento záruční list  a doklad o 
nákupu.

Záruka se nevztahuje na baterie a anténu.
Vylučuje se jakákoliv další odpovědnost, a to za případné následné 
škody.
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