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BEVEZETÉS
A DBX-83 egy hanggal vezérelt, PMR-446 elvén működő gyermekőrző 
egység. Amint a DBX-83 készülék hangot észlel, akkor azt továbbküldi 
446 MHz frekvencián. Ezt a jelet az Alecto DBX-82 szülői egység vagy 
más PMR-446-os rádiótelefon tudja fogadni (Alecto).

FELHASZNÁLÁS CÉLJA:
Bővítést alkotó gyermekőrző egység esetén:
Az Alecto DBX-82 készülékkel egyesítve a DBC-83 felhasználható 
egyszerre több gyermek vagy több helyiség figyelésére.

Különálló gyermekőrző egységként:
A DBX-83 gyermekőrző egység minden PMR-446 rádiótelefonnal 
(Alecto) együtt használható, miközben a rádiótelefon teljesen funkci-
onális bébiőrként működik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Bővítést alkotó gyermekőrző egység esetén:
Amennyiben a gyermekőrző egység a meglévő DBX-82 készülék 
bővítéseként lett megvásárolva, félreteheti a jelen utasítást. A 
gyermekőrző egység minden funkciója szerepel ugyanis a DBX-82 
készülékhez mellékelt használati utasításában.

Különálló bébiőrként:
Amennyiben a gyermekőrző egység azért lett megvásárolva, hogy egy 
másik PMR-446 rádiótelefonnal bébiőrként használja, vegye igénybe 
a jelen használati utasítást, hogy információt szerezzen a bébiőr funk-
cióiról, valamint a rádiótelefonja használati utasításáért, hogy megis-
merkedjen a vétellel kapcsolatos funkciókkal.



FUNKCIÓ NÉZET

KIJELZŐ NÉZET

kijelző

beállítás 
gombok

funkciógomb

Érzékenység 
szabályozó
 (hátoldalon)

kapcsológomb

beépített 
mikrofon

külső mikrofon 
aljzat

4

csatornaszám

Világít, 
amikor be van 

kapcsolva 
a kapcsolat 
ellenőrzés

Világít jeladás 
alatt

Világít, amikor be 
van kapcsolva 
a figyelmeztető 
hang

Alcsatorna száma

Világít, amikor 
aktív a felügyelés 
funkció



ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK
TÁPELLÁTÁS:
A gyermekőrző egység tápellátása a mellékelt adapterrel történik. Az 
adaptert 230V aljzatra kell csatlakoztatni

ELHELYEZÉS:
A gyermekőrző egységet a gyerekszobában kell elhelyezni. A készülék 
elhelyezésekor legalább 2 méter távolságot ajánlunk tartani a gyermek 
és a gyermekőrző egység között. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy 
a gyermek nem tud hozzányúlni a gyermekőrző egységhez és a táp-
kábelhez.

FALRA SZERELÉS:
A gyermekőrző egység a falra is felszerelhető. E célból a készülék egy 
nyílással rendelkezik a hátoldalon.

HASZNÁLAT
BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS:
A gyermekőrző egység bekapcsolásához állítsa az egység jobb 
oldalán lévő ON/OFF kapcsológombot az 1 pozícióra. Gyermekőrző 
egység kikapcsolásához állítsa 0 pozícióra.

CSATORNA ÉS ALCSATORNA:
Ellenőrizze, hogy a gyermekőrző egység és a rádiótelefon ugyanarra a 
csatornára és alcsatornára van beállítva. Ha módosítani kell a beállítá-
sokat a gyermekőrző egységen, kövesse a következő oldalon található 
útmutatókat.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:
Amikor a gyermekőrző egység hangot észlel, aktiválódik a jeladó és 
jelet küld a rádiótelefonra.

ÉRZÉKENYSÉG:
Az aktiválási szint beállításához használja a gyermekőrző egység 
hátoldalán lévő VOXSENS szabályozót. A szélső bal oldali pozíció a 
legkisebb érzékenységet, a szélső jobb pozíció a legmagasabb érzé-
kenységet jelenti.
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TOVÁBBI FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

JELADÁSI CSATORNAVÁLTÁS:
1.  Nyomja meg 1x a MENU ; gombot; a csatornaszám mögött megjele-

nik a [CH].
2.  Nyomja meg a   vagy  gombot az új csatorna kiválasztásához (1-8).
3.  Nyomja meg a MENU  gombot az új csatorna megerősítéséhez

ALCSATORNA VÁLTÁS (CTCSS):
1.  Nyomja meg 2x a MENU ; gombot; nagy karakterrel megjelenik az 

alcsatorna információ a [Ct] együtt a szám után.
2.  Használja a  vagy  gombot az alcsatorna beállításához (1-38), a 

funkció kikapcsolásához állítsa az alcsatornát a 00-ra.
3.  Nyomja meg a MENU  gombot az alcsatorna megerősítéséhez.

CTCSS kód
A System Continuous Tone Control¬led Squelch egy jeladás során 
továbbított hang kód. A kód emberi füllel nem hallható. A rádiótelefon 
csak akkor dolgozza fel a jelet, amikor a gyermekőrző egység hang 
kódja megegyezik a rádiótelefon hang kódjával. Ezzel tudja elkerülni a 
rádiótelefon más, ugyanazon csatornán kommunikáló készülék okozta 
zavart.

ÜGYELJEN ARRA, HOGY A GYERMEKŐRZŐ EGYSÉG 
ÉS A RÁDIÓTELEFON UGYANARRA A CSATORNÁRA ÉS 

ALCSATORNÁRA LEGYEN BEÁLLÍTVA.

KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE:
A gyermekőrző egységen 30 másodpercen belüli 3 rövid hangjelzést 
lehet beállítani, amelyet a rádiótelefon fogad. Ezáltal 30 másodper-
cenként lehet ellenőrizni az egységek közötti kapcsolatot. Ezt a funk-
ciót a következő módon lehet bekapcsolni és kikapcsolni.
1.  Nyomja meg 3x a MENU ; gombot; megjelenik a [BEEP] szó
2.  Nyomja meg a  gombot a [ON] funkció aktiválásához a kijelzőn) 

vagy a   gombot az [OFF] funkció kikapcsolásához (a kijelzőn).
3.  Nyomja meg a MENU  gombot a beállítások megerősítéséhez.
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ELLENŐRZÉS:
A gyermekőrző egység úgy is beállítható, hogy 5 percenként egy 5 
másodperces jelet adjon, akkor is, ha a gyermekőrző egység semmi-
lyen hangot nem regisztrál. 
1. Nyomja meg 4x a MENU ]; gombot; megjelenik az [AUTO MON] 

felirat
2.  Nyomja meg a  gombot a funkció aktiválásához ([ON] a kijelzőn) 

vagy a  gombot a funkció kikapcsolásához ([OF] a kijelzőn).
3.  Nyomja meg MENU  gombot a beállítások megerősítéséhez.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉS:
A gyermekőrző egység úgy is beállítható, hogy a jeladás megkezdése 
előtt minden alkalommal előbb egy figyelmeztető jelzést küldjön. Ez a 
jelzés eltér a többi esetlegesen fogadott jelzéstől.
1.  Nyomja meg 5x a MENU ; gombot, kigyullad a [CA] szó.
2.  Nyomja meg a  gombot a funkció aktiválásához ([ON] a kijelzőn) vagy 

a   gombot a funkció kikapcsolásához ([OF] a kijelzőn).
3.  Nyomja meg a MENU  gombot a beállítások megerősítéséhez.
Figyelem: a figyelmeztető jelzések nincsenek hozzáadva a kapcsolat 
ellenőrzése céljából küldött hangokhoz.

KÜLSŐ MIKROFON:
A gyermekőrző egység jobb oldalán van a külső mikrofon 2,5 mm 
aljzata. A külső mikrofon csatlakoztatásakor kikapcsol a beépített mik-
rofon. Ezt a funkciót például akkor használhatja, ha olyan helyiséget 
szeretne felügyelni, ahol nincs lehetőség a gyermekőrző egység elhe-
lyezésére.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
 -  A gyermekőrző egységet kizárólag kiegészítő eszközként szabad 

használni, nem helyettesítheti a felelősségteljes felnőtt (vagy dajka) 
felügyeletet.

 - Használat előtt és alatt mindig győződjön meg róla, hogy a bébiőr 
működése hibátlan.

 - A vezeték nélküli gyermekőrző egység használata nem engedé-
lyköteles. A rendszer otthoni körülmények között tetszőlegesen 
felhasználható. Nem garantálható ellenben a folyamatos és zavar 
nélküli jeltovábbítás.

 - Mindig kapcsolja ki az egységet, ha nem használja őket.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE:
 -  A gyermekőrző egységet NEM szabad a gyermekágy közelébe hely-

ezni – a gyermek és a gyermekőrző egység között 2 méter távolsá-
got kell tartani. Győződjön meg róla, hogy a gyermek ne férjen 
hozzá a tápkábelhez.

 - Sohasem szabad a gyermekőrző egységet közvetlen napfénynek 
vagy nedvességnek kitenni.

TÁPELLÁTÁS:
Kizárólag a szetthez mellékelt hálózati adaptert szabad használni: más 
hálózati adapter használata sérülést okozhat a gyermekőrző egység 
elektronikájában.

RÁDIÓKAPCSOLAT:
 -  A DBX-83 gyermekőrző egység egy jeladó készülék, amelyik 466 

MHz frekvenciájú rádióhullámon funkcionál. A jelátvitelt megzavar-
hatják külső tényezők, például más bébiőr készülékek, adó-vevő 
készülékek, jeladók, mobiltelefonok stb. Ha a rádiótelefonodat egy 
másik készülék zavarja vagy maga okoz zavart, a leggyakoribb 
megoldás a csatornaváltás.

 - A bébiőr hatótávolsága 3 km. A hatótávolságot befolyásolhatják a 
helyi körülmények, mint a magas épületek, nagyfeszültségű veze-
tékek és felsővezetékek. Az optimális vétel akkor lehetséges, ha a 
gyermekőrző egység „látja” a rádiótelefont 
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 - A gyermekőrző egység az EU összes országában használható. Ha 
a DBX-83 készüléket EU-n kívüli országban szeretné használni, 
előbb érdeklődjön a PMR446 készülékek használatára vonatkozó 
helyi korlátozásokról.

 - Figyelem! A gyermekőrző egység jelét más 466 MHz frekvenciájú 
bébiőr, adó-vevő készülék vagy vevőegység fogadhatja.

 - Sohase használja a bébiőrt vihar idején a szabadban.

JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
 -  A gyermekőrző egységet kizárólag nedves törlőkendővel lehet tisz-

títani. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptereket.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz és/vagy homok a gyermekőrző 

egységbe.
 -  Tilos módosítást végrehajtani a készülék elektronikájában vagy 

antennájában. A készülék javítását kizárólag szakember végezheti 
el. 

KÖRNYEZETVÉDELEM:
 -  A használat befejezése után a gyermekőrző egységet 

újrahasznosításával foglalkozó speciális átvételi pontján kell 
átadni.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Átvitel:    446.00625 MHz do 446.09375 MHz
   (8 csatorna, 38 alcsatorna)
Csatorna elválasztás:  12.5 KHz
Tápellátás:   9V / DC / 300mA, hálózati adapteren
Hatótávolság:   3 km 
Teljesített szabványok: 
   EN 300 296-2 V1.1.1
   EN 301 489-5 V1.3.1
   EN 60065:2002
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PROBLÉMAMEGOLDÁS
Amennyiben zavar lép fel a DBX-83 készülék működésében, előbb 
ellenőrizze a készüléket más helyen. Hiba feltételezése esetén 
ellenőrizze továbbá a rádiótelefonod megfelelő működését és beál-
lításait.

Ha nem segített:
 -  Ellenőrizze, hogy a gyermekőrző egység hálózati adaptere csatlako-

ztatva van a hálózati aljzatra, illetve van hálózati feszültség.

Gyenge vétel vagy nincs vétel:
 - Rosszul beállított csatorna vagy alcsatorna (a gyermekőrző egysé-

get és a rádiótelefont ugyanarra a csatornára és alcsatornára kell 
állítani)

 - Túl nagy a gyermekőrző egység és a rádiótelefon közötti távolság, 
csökkentse a távolságot.

Zajok és egyéb kísérő hangok:
 -  Egyéb jeladó a közelben – változtasson csatornát
 - Más készülékek okozta zavar, kapcsolja ki a többi készüléket (ha 

lehetséges)

Magas, sípoló hang:
 -  A gyermekőrző egység túl közel van a rádiótelefonhoz vagy túl han-

gosra van beállítva a rádiótelefon, növelje a távolságot vagy csök-
kentse a hangerőt.

Ha a zavart nem sikerült megszüntetni, vegye ki az elemet a rádió-
telefonból és a hálózati adaptert a hálózati aljzatból. Várjon néhány 
percet és csatlakoztassa újra a készülékeket. Ha a zavart nem sikerült 
megszüntetni, lépjen kapcsolatba az Alecto műszaki osztályával a 
012100872 telefonszámon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az Alecto honlapján
WWW.ALECTO.NL
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GARANCIAKÁRTYA
Név:    Ezen a helyen kell megőrizni
Cím:    a nyugtát vagy a fizetési
Postai irányítószám:  bizonylatot
Helység: 
Telefonszám:

Az Alecto DBX-83 készülékre a vásárlás dátumától számított 12 hónap 
garancia jár. Ezen időszak alatt garantáljuk az anyag- vagy szerkezeti 
hiba okozta meghibásodás díjmentes elhárítását. A meghibásodás 
egyes okait az importőr állapítja meg.

MIT KELL CSINÁLNI:
A meghibásodás észrevétele után, előbb ismerkedjen meg a termék 
használati útmutatójával. Amennyiben az útmutató nem ad egyértelmű 
választ, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a HESDO műszaki osztá-
lyával (telefonszám: 012100872).

A GARANCIA MEGSZŰNÉSE:
Helytelen használat, hibás csatlakoztatás, az elem kifolyása vagy 
hibás behelyezése, nem eredeti alkatrész vagy tartozék használata, 
karbantartás elhagyása, valamint nedvesség, tűz, árvíz, villámcsapás 
és természeti katasztrófa okozta meghibásodás, szakszerűtlen, jogo-
sulatlan, harmadik személy által végrehajtott módosítás vagy javítás, a 
készülék helytelen, megfelelő csomagolás nélküli szállítása és a hely-
esen kitöltött garanciakártya és vásárlási bizonylat nélküli elküldése 
esetén.

A garancia nem terjed ki az elemre és az antennára. A gyártó nem 
vállal felelősséget a készülék okozta esetleges közvetlen és közvetett 
károkra.
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