ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

DBX-92

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΕΦΟΥΣ:
Έλεγχος
ευαισθησίας
(πίσω)

Οθόνη

διακόπτης
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

κουμπιά
ρύθμισης

ενσωματωμένο
μικρόφωνο
κουμπί
του μενού

εξωτερική
υποδοχή
μικροφώνου

ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:
Κεραία

είσοδος
ακουστικού

Οθόνη

στιγμιαίο φως

κουμπί φωτός

κουμπί
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

κλείδωμα
Πληκτρολογίου

πλήκτρο
λειτουργιών

είσοδος
προσαρμογέα ισχύος

ενσωματωμένο
μικρόφωνο (*)

πλήκτρο
ρυθμίσεων

πλήκτρο ρύθμισης

κουμπί ομιλίας (*)

πλήκτρο
παρακολούθησης

κουμπί αποστολής (*)

μεγάφωνο

διαμέρισμα
μπαταρίας (πίσω)
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*: Περισσότερες πληροφορίες πάνω
σε αυτές τις λειτουργίες μπορούν να
βρεθούν στο κεφάλαιο με τον τίτλο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΑΔΙΟ στη σελίδα 11.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΕΦΟΥΣ:
Ανάβει όταν
ο ‘τόνος
συναγερμού’ είναι
ενεργοποιημένος

αριθμός
καναλιού
ανάβει όταν
ο έλεγχος
σύνδεσης είναι
ενεργοποιημένος

υπο-κανάλι

ανάβει όταν
η λειτουργία
παρακολούθησης
είναι
ενεργοποιημένη.

ανάβει κατά τη
μετάδοση

ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:
αριθμός
καναλιού

αριθμός υποκαναλιού

δείκτης
φόρτισης
μπαταρίας

δείκτης μετάδοσης/
λήψης:
αποστολή

δείκτης
στάθμης της
έντασης του
ήχου

λήψη
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΕΦΟΥΣ:
Η μονάδα βρέφους τροφοδοτείται από τον παρεχόμενο προσαρμογέα ισχύος. Ο
προσαρμογέας ισχύος μπορεί να συνδεθεί σε ηλεκτρική πρίζα 230V.
Τοποθετήστε τη μονάδα βρέφους στο βρεφικό δωμάτιο. Συνιστάται να έχετε μια
απόσταση ανάμεσα στο βρέφος και το μόνιτορ βρέφους 2 μέτρων. Βεβαιωθείτε
ότι το βρέφος δεν μπορεί να αγγίξει το μόνιτορ βρέφους ούτε το καλώδιο του
προσαρμογέα ισχύος.
Η μονάδα βρέφους μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω στον τοίχο. Υπάρχει ένα
άνοιγμα για την τοποθέτηση, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας βρέφους.

ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:

Η μονάδα γονέα τροφοδοτείται από ένα συμπεριλαμβανόμενο πακέτο
μπαταρίας NiMH (4.8V). Η μονάδα γονέα δεν είναι σταθεροποιημένη σε κάποιο
προσαρμογέα ισχύος και μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί ασύρματα.

1

3

2

1. Βγάλτε το κλιπ της ζώνης 2. Ανοίξτε το διαμέρισμα 3. Τοποθετήστε το πακέτο
μπαταρίας που
μπαταρίας μέσα στο
βρίσκεται στο κάτω
διαμέρισμα μπαταρίας
μέρος της μονάδας
όπως υποδεικνύεται και
κάνοντας ‘κλικ’ για να
κλείστε το κάλυμμα.
ανοίξει το κάλυμμα.
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη μονάδα γονέα, και βάλτε ύστερα τον
προσαρμογέα ισχύος σε μια ηλεκτρική πρίζα των 230V 50Hz.
Σημειώστε ότι το πακέτο μπαταρίας χρειάζεται περίπου 14 ώρες για να φορτιστεί
πλήρως.
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Μονάδα βρέφους:
Ενεργοποιήστε τη μονάδα βρέφους ολισθαίνοντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στη θέση 1. Πράγμα που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε το κανάλι.
Ολισθήστε αυτόν τον διακόπτη στη θέση 0 για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα
βρέφους.
Μονάδα γονέα:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για περίπου 2 δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη φωτιστεί. Η μονάδα γονέα έχει
τώρα ενεργοποιηθεί.
Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί έως ότου η οθόνη σβήσει. Η μονάδα γονέα έχει τώρα
Κανάλι και υπο-κανάλια:
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα και οι μονάδες βρέφους έχουν ρυθμιστεί στο
ίδιο κανάλι και στο ίδιο υπο-κανάλι (βλέπε την εικονογράφηση στη σελίδα 3).
Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα αν οι ρυθμίσεις χρειάζονται αλλαγή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Εάν η μονάδα βρέφους ανιχνεύσει ήχο, ο μεταδότης θα ενεργοποιηθεί και ο ήχος
θα σταλεί στη μονάδα γονέα.
Στάθμη ευαισθησίας:
Περιστρέψτε το καντράν VOXSENS που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας
βρέφους για να ρυθμίσετε τη στάθμη ευαισθησίας. Η πολύ αριστερή θέση του
καντράν είναι και η λιγότερο ευαίσθητη, περιστρέψτε το καντράν κατά τη φορά
των δεικτών του ωρολογίου για να αυξήσετε τη στάθμη ευαισθησίας.
Λαμβανόμενη ένταση ήχου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε την στάθμη της έντασης του ήχου πάνω στη μονάδα
γονέα πατώντας το κουμπί
ή το κουμπί
θα υπάρξει τόνος επιβεβαίωσης
‘μπιπ’. Η οθόνη θα δείξει τη Στάθμη της έντασης του ήχου που επιλέχθηκε
(
).
Πολλαπλές μονάδες βρέφους:
Βλέπε σελίδα 10 εφόσον θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε πάνω από μια μονάδα
βρέφους.

55

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΛΗΨΗΣ:
Μονάδα βρέφους:
1. Πατήστε 1x το κουμπί MENU , αφού ανάψει το φωτάκι του δείκτη καναλιού [CH]
2. Πατήστε το κουμπί
ή το
για να επιλέξετε ένα νέο κανάλι (1-8)
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε το νέο κανάλι
Μονάδα γονέα:
1. Πατήστε 1x το κουμπί
η απεικόνιση καναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει
2. Πατήστε το κουμπί
ή το
για να επιλέξετε ένα νέο κανάλι (1-8)
3. Πατήστε το κουμπί PTT για να ρυθμίσετε το νέο κανάλι

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ (CTCSS):
Μονάδα βρέφους:
1. Πατήστε 2x το κουμπί MENU τα υπο-κανάλια θα εμφανισθούν σε μεγάλο
μέγεθος με τα γράμματα [Ct] από πίσω.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
για να επιλέξετε ή να διαγράψετε το
υπο-κανάλι (1-38) ή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το
χαρακτηριστικό ρυθμίζοντας το υπο-κανάλι στο 00.
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε το υπο-κανάλι που επιλέχθηκε.
Μονάδα γονέα:
1. Πατήστε 2x το κουμπί
ο δείκτης υπο-καναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
για να επιλέξετε ή να διαγράψετε το
υπο-κανάλι (1-38) ή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το
χαρακτηριστικό ρυθμίζοντας το υπο-κανάλι στο 00.
3. Πατήστε το κουμπί PTT για να ρυθμίσετε το υπο-κανάλι που επιλέχθηκε
Επεξήγηση του κώδικα CTCSS:
Σύστημα Φίμωσης Ελεγμένου
Συνεχώς Τόνου είναι ο κώδικας
τόνων που αποστέλλεται κατά τη
μετάδοση. Ο κώδικας αυτός δεν
είναι ένας ακουόμενος τόνος.
Μόνο όταν ο κώδικας τόνων από
τη μονάδα βρέφους αντιστοιχεί
στον κώδικα τόνων από την
μονάδα γονέα, η μονάδα γονέα θα
απεικονίζει το σήμα. Πράγμα που
προφυλάσσει την παρακολούθηση
του βρέφους από παρεμβολές από
άλλες συσκευές που μπορεί να
επικοινωνούν στο ίδιο κανάλι.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ
ΒΡΕΦΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΥΠΟΚΑΝΑΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ.
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 10,
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
‘ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΡΕΦΟΥΣ’
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Κάθε 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να στέλνετε τρεις σύντομους τόνους ‘μπιπ’ από
τη μονάδα βρέφους στη μονάδα γονέα. Πράγμα που καθιστά δυνατό τον έλεγχο
της σύνδεσης κάθε 30 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί
ή να απενεργοποιηθεί ως εξής:
Μόνο για τη μονάδα βρέφους:
1. Πατήστε 3x το κουμπί MENU η λέξη [BEEP] θα φωτιστεί.
2. Πατήστε το κουμπί
για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο [ON] στην οθόνη ή
πατήστε το κουμπί
για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο [OFF] στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε τη λειτουργία που επιλέχθηκε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: (αναγκαστική ακρόαση)
Μονάδα βρέφους:
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα βρέφους έτσι ώστε να εκπέμπει κάθε 5 λεπτά
για 5 δευτερόλεπτα, ακόμα και όταν η μονάδα βρέφους δεν ανιχνεύει ήχο.
1. Πατήστε 4x το κουμπί MENU η λέξη [AUTO MON] θα φωτιστεί.
2. Πατήστε το κουμπί
για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο ([ON] στην οθόνη) ή
πατήστε το κουμπί για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο [OFF] στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε τη λειτουργία που επιλέχθηκε.
Μονάδα γονέα:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά ή μόνιμα τη μείωση του θορύβου
της μονάδας γονέα έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τη μονάδα βρέφους όταν
λαμβάνεται ένα ασθενές σήμα.
- Πατήστε το κουμπί
για να απενεργοποιήσετε τη μείωση του θορύβου, όταν
απελευθερώσετε αυτό το κουμπί, η μείωση θορύβου θα απενεργοποιηθεί ξανά.
- Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί
για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα, θα ακούσετε έναν ήχο σύντομου ‘μπιπ’ που θα υποδεικνύει ότι
η συνεχής μείωση ήχου έχει απενεργοποιηθεί. Εάν απελευθερώσετε το κουμπί
μπορείτε να συνεχίζετε να το ακούτε για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Πατήστε το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε τη μείωση του θορύβου ξανά.
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ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα βρέφους να στέλνει έναν τόνο συναγερμικής
ειδοποίησης πρώτα πριν την αποστολή κάποιας μετάδοσης.
Το σήμα συναγερμικής ειδοποίησης θα είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο
σήμα λαμβάνετε.
Μόνο για τη μονάδα βρέφους:
1. Πατήστε το κουμπί 5x MENU η λέξη [CA] θα φωτιστεί.
2. Πατήστε το κουμπί
για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο [ON] στην οθόνη ή
πατήστε το κουμπί για να φέρετε τη λειτουργία αυτή στο [OFF] πάνω στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί MENU για να ρυθμίσετε τη λειτουργία που επιλέχθηκε.
Σημείωση: Οι ήχοι αυτοί ΔΕΝ προστίθενται στα ‘μπιπ’ που στέλνονται με σκοπό
τον έλεγχο της σύνδεσης

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

Για να αποφευχθεί κατά λάθος αλλαγή του καναλιού πάνω στη μονάδα γονέα ή
μείωση της έντασης του ήχου σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μπορείτε να κλειδώσετε
το πληκτρολόγιο με τον επόμενο τρόπο:
Μόνο για τη μονάδα γονέα:
1. Πατήστε το κουμπί () έως ότου το εικονίδιο
φωτιστεί πάνω στην οθόνη.
2. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε το κουμπί () ξανά έως ότου το εικονίδιο
εξαφανιστεί από την οθόνη. Τα κουμπιά
, και θα είναι μπλοκαρισμένα
όταν το εικονίδιο
φωτιστεί πάνω στην οθόνη.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ:

Η μονάδα γονέα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία χρονομέτρου.
1. Πατήστε το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα για να θέσετε σε λειτουργία το χρονόμετρο
- Πατήστε το κουμπί
για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο
- Πατήστε το κουμπί για τον χρόνο που παρήλθε (ο χρόνος θα συνεχίσει να τρέχει)
- Πατήστε το κουμπί
για να συνεχίσετε
- Πατήστε το κουμπί
για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο στο 00:00
2. Πατήστε το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε τη λειτουργία το χρονόμετρο
Κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου λειτουργίας, η λειτουργία παρακολούθησης
στη μονάδα γονέα θα παραμένει ενεργή.

ΤΟΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ:

Όταν πατάτε ένα κουμπί πάνω στη μονάδα γονέα θα ηχήσει ένας τόνος ‘μπιπ’.
Μπορείτε εναλλακτικά να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους
‘μπιπ’ ακολουθώντας τα επόμενα βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί
6x η ένδειξη [ONto] ή η ένδειξη [OFFto] θα
αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη λειτουργία των τόνων ‘μπιπ’ [ON] στην οθόνη ή
πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [OFF] στην οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί PTT για να ρυθμίσετε την επιλεγείσα λειτουργία.
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ:

Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών με ένα βύσμα 2.5mm στη μονάδα
γονέα για να μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό σας δίχως να ενοχλείτε
τα άλλα άτομα που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με σας. Το ενσωματωμένο
μεγάφωνο θα απενεργοποιηθεί όταν το ζεύγος των ακουστικών συνδεθεί.

ΦΛΑΣ:

Η μονάδα γονέα είναι εξοπλισμένη με ένα φλας. Πατήστε το κουμπί
για
να θέσετε σε λειτουργία το φλας. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί, το φλας θα
σβήσει.

ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Η μονάδα γονέα είναι εξοπλισμένη με ένα κλιπ ζώνης• αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να έχετε τη μονάδα γονέα πάνω σας ενώ τα χέρια σας παραμένουν
ελεύθερα.
Το κλιπ ζώνης μπορεί να αφαιρεθεί πιέζοντας το κλείστρο με ένα μικρό κατσαβίδι
και ολισθαίνοντας το κλιπ ζώνης προς τα πάνω.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ:

Μπορείτε να προσδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο πάνω στη δεξιά πλευρά της
μονάδας βρέφους το οποίο μπορεί να συνδεθεί με ένα βύσμα των 2.5 mm. Το
ενσωματωμένο στη μονάδα βρέφους μικρόφωνο τότε θα σιγάσει.
Η λειτουργία του εξωτερικού μικροφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
περίπτωση που η μονάδα βρέφους δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο δωμάτιο.
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ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΕΦΟΥΣ
Αφού έχετε προμηθευθεί ξεχωριστές μονάδες βρέφους (DBX-83) μπορείτε να
ρυθμίσετε την ‘παρακολούθηση’ πολλαπλών βρεφών. Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες
βρέφους και η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένες στο ίδιο κανάλι και στο ίδιο υποκανάλι. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται, μπορείτε επίσης να επιλέξετε
μια εναλλακτική παρακολούθηση, βλέπε κατωτέρω:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΡΕΦΟΥΣ:
Μονάδες βρέφους:
1. Ρυθμίστε τις δύο μονάδες βρέφους σε διαφορετικά κανάλια (η ρύθμιση του
υπο-καναλιού μπορεί να επιλεγεί επίσης)
Μονάδα γονέα:
1. Ρυθμίστε πρώτα τη μονάδα γονέα στο ίδιο κανάλι και στο ίδιο υπο-κανάλι ως την
1η μονάδα βρέφους, πατήστε το κουμπί PTT για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
2. Πατήστε τώρα 7x το κουμπί
και χρησιμοποιώντας το κουμπί
ή το
κουμπί
επιλέξτε το κανάλι της 2ης μονάδας βρέφους (επιλέξτε το [OFF] για
να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό).
3. Πατήστε τώρα 1x το κουμπί
και χρησιμοποιώντας το κουμπί
κουμπί
επιλέξτε το υπο-κανάλι της 2ης μονάδας βρέφους.

ή το

4. Πατήστε το κουμπί PTT , η μονάδα γονέα θα ακούει εναλλακτικά ανάμεσα
στη μονάδα βρέφους 1 και τη μονάδα βρέφους 2.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ
ΒΡΕΦΟΥΣ:
Μονάδες βρέφους:
1. Ρυθμίστε τις μονάδες βρέφους σε διαφορετικά κανάλια (ρυθμίστε τις ρυθμίσεις
του υπο-καναλιού στο 00)
Μονάδα γονέα:
1. Πατήστε το κουμπί
και το κουμπί
ταυτόχρονα, πράγμα που επιτρέπει
στη μονάδα γονέα να ακούει διαδοχικά όλα τα κανάλια.
2. Όταν η μονάδα γονέα λαμβάνει ήχο από κάποιο από τα κανάλια, θα σταματήσει
να σαρώνει και θα μεταδίδει μόνο το σήμα από την αντίστοιχη κάμερα. Η μονάδα
γονέα θα συνεχίσει να σαρώνει για λίγα δευτερόλεπτα μετά από το σταμάτημα
μετάδοσης του ήχου.
- Πατήστε το κουμπί
για να συνεχίσετε τη σάρωση αν μόνο θόρυβος ή
κάποιο μη επιθυμητό κανάλι λαμβάνεται πάνω στο σήμα.
- Πατήστε το κουμπί PTT για να τερματίσετε τη λειτουργία της σάρωσης.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Η μονάδα γονέα είναι επίσης ένας σωστός ραδιοπομπός και μπορεί ως εκ τούτου
να βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλα ραδιόφωνα (Alecto) εφόσον αυτά πληρούν
το πρότυπο PMR-446.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ:
* Πατήστε το κουμπί PTT για να στείλετε μήνυμα, απελευθερώστε αυτό το
κουμπί για να λάβετε μήνυμα.
ΣΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ:
* Πατήστε το κουμπί
για να στείλετε σήμα κλήσης.
* Πατήστε 4x το κουμπί
και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
για να
επιλέξετε τον επιθυμητό τόνο (όταν επιλέγετε το [OFF], το χαρακτηριστικό αυτό
θα απενεργοποιηθεί)• πατήστε το κουμπί PTT για να επιβεβαιώσετε.
(VOX): (Φωνητική Μετάδοση)
* Πατήστε 3x το κουμπί
και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
για να
επιλέξετε την στάθμη ευαισθησίας (όταν επιλέγετε το [OFF], το χαρακτηριστικό
αυτό θα απενεργοποιηθεί)• πατήστε το κουμπί PTT για να επιβεβαιώσετε
ROGER BEEP: (‘ΜΠΙΠ’ μετά την Αποστολή)
* Πατήστε 5x το κουμπί
και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
για να
επιλέξετε τη λειτουργία ([ON]) ή ([OFF]) για να απενεργοποιήσετε• πατήστε το
κουμπί PTT για να επιβεβαιώσετε.

1111

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΑ:

* Το μόνιτορ βρέφους πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σαν πρόσθετο βοήθημα
και ΟΧΙ σαν υποκατάστατο ενός ενήλικα ή μιας υπεύθυνης μπέιμπι σίτερ.
* Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του μόνιτορ βρέφους κάθε φορά πριν από τη
χρήση και σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
* Δεν χρειάζεστε άδεια για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μόνιτορ βρέφους
ασύρματα. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακή περίσταση. Δεν
υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρχει πάντοτε σήμα ελεύθερο παρεμβολών.
* Απενεργοποιείτε πάντοτε τις μονάδες όταν δεν βρίσκονται σε χρήση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

* ΜΗΝ τοποθετείτε τη μονάδα βρέφους στο κρεβάτι μαζί με το μωρό, αλλά
διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στο μωρό και τη
μονάδα βρέφους. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το βρέφος δεν μπορεί να αγγίξει το
καλώδιο του αντάπτορα ισχύος.
* Μην εκθέτετε τη μονάδα βρέφους ή τη μονάδα γονέα στο άμεσο ηλιακό φως ή
σε μέρος με υγρασία.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Μπαταρίες:
Η μονάδα γονέα έχει ένα επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας που πρέπει να
εγκατασταθεί με τις κατωτέρω προδιαγραφές μπαταρίας:
* Μορφή: 4x AAA
* Τύπος: NiMH (Nickel-Metal-Hydride <Νικέλιο-Μέταλλο-Υδρίδιο>), επαναφορτιζόμενη
* Ισχύς: 600mAh ή περισσότερο
Δείκτης μπαταρίας:
Η μονάδα γονέα έχει ένα ενσωματωμένη δείκτη μπαταρίας (
) που δείχνεται
πάνω στην οθόνη απεικόνισης. Αν το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζεται γεμάτο,
το πακέτο μπαταρίας είναι φορτισμένο. Αν το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζεται
άδειο ή μισογεμάτο, το πακέτο μπαταρίας χρειάζεται επαναφόρτιση. Μόλις γίνει
σύνδεση με τη τάση τροφοδοσίας, ο δείκτης μπαταρίας θα δείχνει ότι η μπαταρία
φορτίζεται έως ότου αυτή φορτιστεί πλήρως. Οι μπαταρίες θα φορτιστούν
πλήρως μετά από 14 ώρες και ύστερα ο αντάπτορας μπορεί να αποσυνδεθεί
από την μπαταρία και από την ηλεκτρική πρίζα του τοίχου. Ο αντάπτορας
μπορεί να παραμείνει ,μόνιμα συνδεδεμένος καθώς το ρεύμα φόρτισης ελέγχεται
ηλεκτρονικά.
Αντάπτορες:
Χρησιμοποιείτε μόνο τους συμπεριλαμβανόμενους προσαρμογείς ισχύος. Η
σύνδεση προσαρμογέος ισχύος άλλου από τον συμπεριλαμβανόμενο αντάπτορα
μπορεί να δημιουργήσει ζημία στα ηλεκτρονικά μέρη του μόνιτορ βρέφους.
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ΡΑΔΙΟΣΥΝΔΕΣΗ:

* Το μόνιτορ βρέφους DBX -92 είναι ένας πομπός/δέκτης που χρησιμοποιεί
ραδιοκύματα σε μια ζώνη συχνοτήτων 446 MHz. Το σήμα μπορεί να διανεμηθεί
από εξωτερικούς παράγοντας όπως άλλα μόνιτορ βρέφους, ραδιόφωνα,
πομποί ή ασύρματα τηλέφωνα, κλπ. Εάν αντιμετωπίζετε παρεμβολές
ραδιοσυχνοτήτων, η αλλαγή καναλιού θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις
η καλύτερη λύση.
* Το εύρος του μόνιτορ βρέφους είναι έως 3Km. Το εύρος μπορεί να εξαρτάται
από τις τοπικές συνθήκες όπως υψηλά κτίρια και τοποθετημένες ψηλά
ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Βέλτιστο εύρος επιτυγχάνεται αν η μονάδα
βρέφους έχει καθαρό εύρος στη μονάδα γονέα.
* Αν πάρετε το μόνιτορ βρέφους μαζί σας στο εξωτερικό, ανατρέξτε πρώτα
στους τοπικούς περιορισμούς πάνω στη χρήση του εξοπλισμού PMR446 εκεί
όπου θα μείνετε.
* Το προϊόν επιτρέπεται στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη
Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις
Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ισλανδία, τη
Σουηδία και την Ελβετία. Εάν η χώρα επιλογής σας δεν βρίσκεται σε αυτήν
τη λίστα, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την πρεσβεία της εν λόγω χώρας.
Τυχόν τροποποιημένη νομοθεσία μπορεί να κάνει το προϊόν επιτρεπτό.
* Σημειώστε ότι το σήμα από το δικό σας μόνιτορ βρέφους μπορεί να ακουστεί
από άλλα μόνιτορ βρέφους, άλλα ραδιόφωνα ή από άλλους δέκτες στη
συχνότητα των 446 MHz.
* Το μόνιτορ βρέφους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο
κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΕΦΟΥΣ:

* Όταν δύο ή περισσότερες μονάδες βρέφους μεταδίδουν ταυτόχρονα,
μπορεί να σπρώχνει η μια της άλλης το σήμα, παρά να χρησιμοποιείτε την
εναλλακτική μέθοδο παρακολούθησης.

ΣΕΡΒΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

* Καθαρίζετε το μόνιτορ βρέφους μόνο με ένα υγρό ύφασμα. Πριν από τον
καθαρισμό, ο προσαρμογές ισχύος πρέπει να βγει έξω από την ηλεκτρική
πρίζα τοίχου.
* Βεβαιωθείτε ότι νερό και/ή άμμος δεν μπορούν να μπουν μέσα στις μονάδες
* Δεν επιτρέπεται η με κανέναν τρόπο να κάνετε αλλαγές στα ηλεκτρονικά μέρη
ή στην κεραία του μόνιτορ βρέφους. Το σέρβις της συσκευής πρέπει να γίνεται
μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

* Εάν πρέπει να γίνει διάθεση του μόνιτορ βρέφους, παραδώστε το
στον προμηθευτή σας. Ο προμηθευτής σας θα προβεί στη διάθεση
του μόνιτορ βρέφους κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
* Προβείτε στη διάθεση του πακέτου της μπαταρίας κατά φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μη
πετάτε μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα ο/η Hesdo, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ALECTO DBX-92
πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

doc.hesdo.com/DBX-92-DOC.pdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συχνότητα Λειτουργίας:
		
Ρεύμα RF:
Διαχωρισμός καναλιού
Ισχύς
Range:

446.00625 MHz έως 446.09375 MHz
(8 κανάλια, 38 υπο-κανάλια)
< 27 dBm
12.5 KHz
μονάδα γονέα: Επαναφορτιζόμενο Πακέτο Μπαταρίας
4.8V, NiMH μονάδα βρέφους: 9V / DC, μέσω
αντάπτορα
Έως και 3Km
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ
Εάν προκύψει βλάβη, ελέγξτε πρώτα τη λειτουργία του DBX-92 σε μια άλλη
τοποθεσία.
Δεν συμβαίνει τίποτα:
- Το πακέτο μπαταρίας της μονάδας γονέα είναι άδειο, επαναφορτίστε το ή
αντικαταστήστε το.
- Ο προσαρμογές ισχύος της μονάδας βρέφους δεν είναι συνδεδεμένος στο
ρεύμα, ή δεν υπάρχει τροφοδοσία από την ηλεκτρική πρίζα, ελέγξτε τις πρίζες.
Χαμηλή ή μη λήψη:
- Το πακέτο μπαταρίας της μονάδας γονέα είναι άδειο, επαναφορτίστε το ή
αντικαταστήστε το.
- Το κανάλι ή το υπο-κανάλι έχουν ρυθμιστεί λανθασμένα (η μονάδα βρέφους
καθώς και η μονάδα γονέα πρέπει να ρυθμιστούν αμφότερες στο ίδιο κανάλι
καθώς και στο ίδιο υπο-κανάλι).
- Η απόσταση ανάμεσα στη μονάδα βρέφους και τη μονάδα γονέα είναι πολύ
μεγάλη, μειώστε την απόσταση.
Θόρυβος και άλλες παρεμβολές:
- Κάποιος άλλος βρίσκεται στο ίδιο κανάλι, αλλάξτε κανάλι.
- Παρεμβολή από άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές (εάν
αυτό γίνεται).
Ήχος υψηλού τόνου:
- Η μονάδα γονέα βρίσκεται πολύ κοντά στη μονάδα βρέφους ή η ένταση
του ήχου της μονάδας γονέα είναι πολύ υψηλή, αυξήστε την απόσταση ή
χαμηλώστε την ένταση του ήχου
Εάν δεν υπάρχει αποκατάσταση της βλάβης, αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας από
τη μονάδα γονέα καθώς και τον προσαρμογέα ισχύος από την ηλεκτρική πρίζα
του τοίχου. Σβήστε τα πάντα και μετά από μερικά λεπτά κάντε επανεκκίνηση της
μονάδας.
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση που το
πρόβλημα σας δεν έχει ακόμα επιλυθεί.
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