BRUKSANVISNING

DBX-88eco

1 ECO-LÄGE
Apparaten Baby Phone Alecto DBX-88 ECO är utrustad med en unik
modul ECO-MODUS. I FULL ECO-läge stängs av inte bara babyenheten
(sändaren) när barnet inte gråter, utan även korta kontrollsignaler som
sänds mellan babyenheten och föräldraenheten (mottagaren) kopplas
bort. Därefter stängs sändaren av helt. Signalen från sändaren sänds
naturligtvis till mottagaren. ECO-modulen ser till att ditt barn utsätts för så
lite radiovågor som möjligt.
Dessutom kan du välja mellan maximal och begränsad räckvidd. Om
du är hemma och ditt barn är i närheten, kan du växla till “begränsad
räckvidd” för att minska strömförbrukningen. Men om du är på besök hos
dina vänner som bor några kvarter bort eller campar, kan du använda
“maximal räckvidd”.
Observera att sändaren måste först upprätta en anslutning till mottagaren när ett ljud kommer från barnrummet. Det kan därför hända att
ljudöverföring inte förekommer under de första sekunderna eller vid korta
störningar. Ställ in den maximala aktiveringsnivån (se avsnitt 4.6) om du
vill höra alla ljud som kommer från ditt barns rum, så att sändaren är aktiv
hela tiden.
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2 ÖVERSIKT
2.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) – KONSTRUKTION:
7. Laddningsport
1. Visuell ljudindikering
8. Batterifack (på baksidan)
2. Volym + och + knapp i inställ9. Inbyggd mikrofon
ningarna
10. Vaggvisa start / stop
3. Volym - och - knapp i inställ11. Display (se även avsnitt 2.3)
ningarna
12. On / Off; PÅ / AV-knapp
4. MENY / OK- knapp
5. Anslutningsindikering (
), se 13. TALK-knapp
nedan
6. Inbyggd högtalare
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Anslutningsindikering
:
• blinkar när mottagaren söker anslutning till sändaren
• lyser med fast sken när mottagaren är ansluten till sändaren
• lyser inte när FULL ECO-läget är aktiverat. Lampan tänds igen när
sändaren registrerar ett ljud
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2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SÄNDARE (BABYENHET) – KONSTRUKTION:
Batterilampa (se nedan)
10. Inbyggd högtalare
Display (se även avsnitt 2.3)
11. Volym (+/-) (+/-)
Inbyggd nattlampa (syns efter
12. Temperaturgivare (på baktändning)
sidan)
On/Off
13. PAGE-knapp (söker efter
Inbyggd mikrofon
mottagaren)
Strömanslutning
14. Nattlampa
Vaggvisa start / stop
Batterifack (på baksidan)
Vaggvisa – val
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Batterilampa :
• Lyser som batterinivåindikator om batterierna är isatta och nätadaptern är ansluten (OBS: lampan slocknar inte när batterierna är fulladdade)
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2.3 DISPLAY – ÖVERSIKT:

Mottagarens display

Sändarens display

Lyser när nattlampan är tänd
Lyser när vaggvisor spelas upp
Lyser när volymen är inställd på “0” (ljudet är avstängt)
Lyser när larmet är påslaget. Blinkar när larmet aktiveras
Temperaturvisning i grader Celsius eller Fahrenheit
Lyser när när temperaturlarmet är påslaget.
Blinkar när larmet aktiveras.
Lyser när timerfunktion är aktiverad.
Blinkar när den inställda tiden har gått ut.
Lyser när FULL ECO-läget är aktiverat.
Batterinivåindikator: (*)
Fulladdat batteri
2/3 laddat batteri
1/3 laddat batteri
Lågt batteri
*: Mottagare: ovanstående anvisningar gäller under laddningsprocessen; Sändare: ovanstående
anvisningar gäller inte om nätadaptern är ansluten;
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3 INSTALLATION
3.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET):
Mottagaren drivs med två medföljande laddningsbara batterier. Batterierna ska
laddas med den medföljande laddaren.
OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! VANLIGA
BATTERIER ÄR INTE LADDNINGSBARA OCH KAN EXPLODERA VID
ANVÄNDNING.
1. Ta bort bältesklämman genom att trycka kanterna
försiktigt med en liten skruvmejsel och skjuta upp. Du
kommer att höra ett klick
2. Tryck försiktigt den räfflade ytan i botten av mottagaren
och ta bort batteriluckan
3. Sätt i de två medföljande laddningsbara batterierna
och observera rätt polaritet (+ och -). Använd endast
laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:
Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 750 mAh eller mer
Typ / Format: NiMH, AAA, HR03
4. Sätt tillbaka batteriluckan och lås bältesklämman vid behov
5. Anslut adaptern till den medföljande batteriladdaren till ett vägguttag
230 V och placera mottagaren i laddaren. Batterilampan CHARGE
på laddaren tänds och motsvarande batterisymbol
visas i displayen
Om batterisymbolen inte ändras, innebär det att batterierna är fulladdade
(*). Batterilampan på laddaren lyser så länge mottagaren sitter i laddaren.
** Observera att batterierna är fulladdade först efter 24 timmars laddning. Detta gäller även när
batteriladdningssymbolen visar i förväg att batterierna är laddade till 100%.

3.2 SÄNDARE (BABYENHET):
Sändaren drivs med den medföljande nätadaptern.
Använd endast den medföljande nätadaptern med följande tekniska specifikationer:
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA
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För att använda sändaren trådlöst (t.ex. på resor) kan du sätt två batterier i den.
OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! VANLIGA
BATTERIER ÄR INTE LADDNINGSBARA OCH KAN EXPLODERA VID
ANVÄNDNING.
1. Vrid skruven på baksidan av sändaren, t.ex. med ett
mynt, ¼ varv åt vänster och ta bort batteriluckan
2. Sätt i 4 batterier och observera rätt polaritet (+ och -).
Använd endast laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:
Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 1300 mAh eller mer
Typ / Format: NiMH, AA, HR6, penlite
3. Sätt tillbaka batteriluckan på sändaren och och vrid skruven ¼ varv
åt höger för att stänga luckan
4. Anslut den medföljande nätadaptern till sändaren och anslut sedan
nätadaptern till ett vägguttag 230 V
5. Batterilampan tänds; batterierna laddas
OBS: batterilampan lyser även när batterierna är fulladdade. Beroende
på kapaciteten blir batterierna fulladdade först efter ca 24 timmar. Efter
denna tid kan nätadaptern kopplas bort från sändaren.
3.3 ANVISNINGAR OM INSTALLATIONSPLATS:
• PLACERA INTE sändaren i barnets spjälsäng. Håll ett minsta
avstånd på 2 m mellan barnet och sändaren.
• SE TILL ATT BARNET INTE KAN VIDRÖRA KABELN FRÅN
NÄTADAPTERN.
• Placera inte sändaren på ömtåliga ytor (efter egen bedömning),
eftersom gummifötter kan lämna spår efter sig.
• Placera apparaterna inte på platser som utsätts för direkt solljus eller
fukt. Den elektroniska babyvakten är inte vattentät. Fukt kan skada
de elektroniska komponenterna.
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4 ANVÄNDNING
Kom ihåg att din elektroniska babyvakt är bara en hjälpanordning.
Apparaten kan inte ersätta fysisk närvaro och övervakning av en förälder
eller barnpassare
4.1 PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING:		
Tryck på PÅ / AV-knappen på sändaren / motta2 sec.
garen och håll den nedtryckt i ca 2 sekunder för
att slå på den valda enheten
2 sec.

Tryck på PÅ / AV-knappen igen och håll den nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten

4.2 ANSLUTNINGSKONTROLL:
När du slår på mottagaren börjar den omedelbart söka efter sändaren:
1. Anslutningsindikering
lyser när mottagaren söker efter sändaren
2. När sändaren hittas lyser anslutningsindikeringen
med fast sken
3. Om mottagaren inte hittar sändaren inom 30 sekunder (sändaren
är t.ex. avstängd eller utom räckvidd eller batterierna är urladdade),
avges 3 korta varningspip var 10:e sekund för att indikera bristande anslutningsmöjlighet. I displayen visas meddelandet [INGEN
ANSLUTNING]
För mer information om denna funktion, även i kombination med FULL
ECO-läge, se avsnitt 4.15.
4.3 DISPLAY – SPRÅKINSTÄLLNINGAR:
Det rekommenderas att ställa in displayspråk innan du börjar använda
apparaten. På detta sätt kommer alla meddelanden att visas på det valda
språket. Det fabriksinställda språket är nederländska.
Inställningarna ändras på mottagaren och överförs till sändaren. Sändaren ställs om automatiskt till samma språk.
2x

Menu

Tryck på MENY två gånger
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-

+

Välj språk
Tryck på MENY-knappen för att bekräfta valet

Menu

Tryck kort på ON/OFF för att gå ut ur inställningarna
4.4 LJUDFUNKTION:
Om sändaren registrerar ett ljud, sänds det till mottagaren.

-

+

Volym på mottagaren:
Volymen kan justeras med +/– knapparna på
mottagaren (5 nivåer + MUTE-läge)
• Om ljudet är helt avstängt visas
i displayen.
• Den valda volymnivån visas i displayen i stapelform.
• När den högsta / lägsta volymnivån uppnås,
hörs ett ytterligare pip när du trycker på +/–
igen.
Visuell ljudindikering:
Indikeringslamporna på mottagaren lyser när
sändaren sänder ett ljud. Ju högre ljud, desto fler
indikeringslampor tänds

4.5 TALA TILLBAKA:
Tryck på Talk-knappen för att tala tillbaka till ditt
barn. Tryck på samma knapp igen för att återgå
till ljudläget

Talk

-

+

Volymjustering på sändaren:
Tryck på +/– för att justera volymen på sändaren
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Volymjustering via mottagaren:
Tryck på MENY

Menu
-

+
Menu

-

Välj alternativet [BABY VOLUME]
Ställ in önskad volym

+

(OBS: volymen har ännu inte ändrats)
Tryck på MENY för att bekräfta valet (nu ändras
volymen)

Menu

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
4.6 AKTIVERINGSNIVÅ:
Nedan beskrivs hur du ställer in den känslighetsnivå där sändaren börjar
sända ljud från barnrummet till mottagaren:
Menu
-

+

Välj alternativet [KÄNSLIGHET]
Tryck på MENY

Menu
-

Tryck på MENY

+

Ställ in önskad aktiveringsnivå
Aktiveringsnivån visas i displayen:
1 stapel lyser: låg nivå (endast starka ljud sänds),
4 staplar: hög nivå (även tysta ljud sänds),
5 staplar: högsta nivå (mikrofonen är påslagen
hela tiden). (Fabriksinställd känslighetsnivå: 4).
När den högsta / lägsta känslighetsnivån har
uppnåtts och du trycker på +/– igen, hörs också
ett pip.

10

Tryck på MENY-knappen för att bekräfta aktiveringsnivån

Menu

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
4.7 LJUDLARM:
Om ljudet i mottagaren stängs av, kan du ställa in varningssignaler som
sänds när sändaren registrerar ett högt ljud
Aktivera / inaktivera ljudlarm:
Tryck på MENY

Menu
2x

+
Menu

Välj alternativet [VARNINGSSIGNAL]
Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om
den är inaktiverad) eller inaktivera funktionen (om
den är aktiverad).
Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
Indikering för ljudlarm:
Ett aktivt ljudlarm indikeras av symbolen
displayen.

i

När ljudlarmet är aktiverat visas meddelandet [VARNINGSSIGNAL],
symbolen
börjar blinka och tre korta pip hörs.
4.8 VAGGVISOR:
Det finns 5 olika vaggvisor förprogrammerade i sändaren.
Påslagning / Avstängning:
Tryck på
eller på sändaren för att aktivera eller inaktivera uppspelning av en vaggvisa
(Du kan även trycka på på sändaren för att
starta uppspelning)
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Indikering av “Musik PÅ”:
Aktiverad musik indikeras med symbolen
displayen
Välja vaggvisa via mottagaren:
Tryck på MENY

Menu
-

+

Välj alternativet [VAGGVISA]
Tryck på MENY

Menu
-

i

+

Välj en vaggvisa
([ALLA] = startar uppspelning av alla vaggvisor)
Tryck på MENY-knappen för att bekräfta valet

Menu

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

Välja vaggvisa via sändaren:
Tryck på uppspelning av
([ALLA] för att välja en annan vaggvisa = startar
alla vaggvisor)

-

+

Volymjustering via mottagaren:
Tryck på MENY

Menu
-

+
Menu

Volymjustering via sändaren:
Tryck på +/– för att justera volymen på uppspelad
vaggvisa

Välj alternativet [BABY VOLUME]
Tryck på MENY
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-

+

Ställ in önskad volym
(OBS: volymen har ännu inte ändrats)
Tryck på MENY för att bekräfta valet (nu ändras
volymen)

Menu

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
15min.

Maximal uppspelningstid:
Uppspelningstid av en eller flera utvalda vaggvisor är 15 minuter.

4.9 NATTLAMPA:
Nattlampan kan tändas och släckas både via sändaren och via mottagaren med fjärrkontroll.
Via sändaren:
Tryck kort på
tlampan
Via mottagaren:
Tryck på MENY

Menu
-

+

2x

Menu

för att tända eller släcka nat-

Välj alternativet [NATTLAMPA]
Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om
den är inaktiverad) eller inaktivera nattlampafunktionen (om den är aktiverad)
Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
Indikering av “Nattlampa PÅ”:
Aktiverad nattlampa indikeras med symbolen
displayen.
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4.10 TEMPERATURVISNING OCH LARM:
I viloläge visas temperauren i barnrummet i mottagarens och sändarens
display – i grader Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). Med denna funktion
kan den nedre och övre temperaturgränsen programmeras. Om någon
gräns överskrids, visas en varning: [VARMT] eller [KALLT] i displayen.
Om du också har aktiverat temperaturlarm, avger mottagaren 3 varningssignaler var 30:e sekund.

Menu
-

Tryck på MENY
+

Tryck på MENY

Menu
-

Välj alternativet [TEMPERATUR]

+

Med +/- kan du ändra följande inställningar:

[ SCHAAL ]

Ändring av visade värden °C och °F

[ MIMIMUM ]

Inställning av nedre gräns
(mellan 10°C (50°F) och 20°C (69°F))

[ MAXIMUM ]

Inställning av övre gräns
(mellan 21°C (70°F) och 39°C (99°F))

[ ALARM IN/UIT ]
Menu
-

Tryck på MENY för att bekräfta valet
+

Menu

Aktivera / inaktivera larm

Tryck på +/- för att ändra inställningarna
Tryck kort på MENY för att bekräfta inställningarna
Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
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Indikering av temperaturlarm:
Aktiverat temperaturlarm indikeras med symbolen
displayen.
Temperaturlarm:
Om det förinställda lägsta / högsta värdet överskrids, blinkar temperaturindikatorn och meddelandet [VARMT] eller [KALLT] visas i displayen

Om du samtidigt har ställt in temperaturlarm, avger mottagaren 3 korta
pip var 30:e sekund
4.11 TIMER:
Din elektroniska babyvakt har en inbyggd timerfunktion som sänder enstaka eller återkommande signaler. Timerfunktionen kan användas som
en signal för att påminna dig om något eller t.ex. för att programmera
tidsintervall mellan matningar.
Tryck på MENY

Menu
-

+

Tryck på MENY.

Menu
-

Välj alternativet [LARM]

+

Med +/- kan du välja mellan [OFF] och [SET
TIMER]

[ UIT ]

Med denna funktion kan du inaktivera timer (genom att trycka på MENY).

[ INSTELLEN ]

För att ställa in timer
1. Tryck på MENY och +/- för att ställa in timmar.
2. Tryck på MENY och +/- för att ställa in minuter
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-

+
Menu

3. Tryck på MENY +/- för att välja mellan [EN
GÅNG?] (en enda larmsignal) och [UPPREPA?] (återkommande larmsignal)
4. Tryck på MENY
Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
Indikering av timerfunktion:
Aktiverad timerfunktion indikeras med symbolen
och nedräkningsklockan i displayen

Timerlarm:
• Längst ner i displayen visas nedräkningsklocka som räknar ner timmar
och minuter; när den når 0:00 avges larmsignaler i högst 30 sekunder;
tryck på valfri knapp för att tidigare inaktivera larmsignalen; om du har valt
alternativet [UPPREPA], startar timern nedräkningen igen
• Åtrekommande larm kan inaktiveras genom att trycka på [OFF] i funktionen [LARM] eller stänga av mottagaren helt för en kort stund
4.12 SÖKA EFTER MOTTAGAREN:
Denna funktion kan användas för att kalla på hjälp till barnrummet eller hitta
en förlorad mottagare. Observera att mottagaren måste vara påslagen för att
sändaren kan sända en anropssignal.
Page

•
•
•

Tryck kort på PAGE-knappen på sändaren, mottagaren kommer att sända en anropssignal i 120
sekunder

När du trycker på PAGE-knappen på sändaren igen eller trycker kort
på en valfri knapp på sändaren, avslutas sändning av anropssignalen från mottagaren.
Anropssignaler är i sändaren inställda på en konstant volym och fungerar oberoende av volyminställningarna.
Om du stänger av ljudet i mottagaren aktiveras ljudet under anropet
och därefter förblir påslaget.
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4.13 STÄLLA IN RÄCKVIDDEN:
Om avståndet mellan sändaren och mottagaren inte är för stor, behövs
den maximala sändareffekten inte, så att du kan minska räckvidden:
Tryck på MENY

Menu
-

+

Välj alternativet [RÄCKVIDD]
Tryck på MENY

Menu
[ BEPERKT ? ]
[ MAXIMAAL ? ]

När [HALV-OMRÅDE?] visas i displayen och du
trycker på MENY, begränsas sändareffekten (*);
om [FULL-OMRÅDE?] visas i displayen och du
trycker på MENY, ställs sändaren in på maximal
effekt (*)
Tryck kort på MENY för att bekräfta inställningarna

Menu

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna
*Effektiv förändring (begränsning / ökning) av sändarens räckvidd sker ca
30 sekunder efter det att sändaren gått i viloläge (t.ex. när barnet är tyst
4.14 FULL ECO MODE:
Om FULL ECO-läge är aktiverat, sänder sändaren inga signaler om barnet sover.
Tryck på MENY

Menu
-

+

2x

Menu

Välj alternativet [FULL ECO]
Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om
det är inaktiverat) eller inaktivera (om det är
aktiverat) FULL ECO-läge
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Indikering av “ECO”-läge:
Aktiverat ECO-läge indikeras med symbolen
i displayen.

Anvisningar om FULL ECO-läge
OBS: om du har ställt in maximal känslighet (se avsnitt 4.6), förblir mikrofonen påslagen hela tiden. Då kan FULL ECO-läge naturligtvis aktiveras, men
sändaren kommer att fungera utan avbrott. FULL ECO-läge når sin faktiska
effektivitet på aktiveringsnivåer 1-4.
Även när vaggvisor spelas upp är sändaren aktiv – och därmed är ECO-läget
inaktiverat. Om temperaturen i barnrummet förändras, skickar sändaren
uppgiften om den aktuella temperaturen till mottagaren även när FULL ECOläget är aktiverat.
I FULL ECO-läge fungerar inte automatisk anslutningskontroll.
4.15 ANSLUTNINGSKONTROLL:
Automatisk anslutningskontroll:
Om FULL ECO-läge inaktiveras, övertar den elektroniska babyvakten helt
automatiskt kontrollen över kopplingen mellan babyenheten (sändaren)
och föräldraenheten (mottagaren):
• Så länge mottagaren är inom sändarens räckvidd lyser anslutningsindikeringen
på mottagaren med fast grönt sken; då spelar det
ingen roll om barnet sover eller gråter.
• Om mottagaren hamnar utanför sändarens räckvidd (eller om
sändaren är avstängd), börjar anslutningsindikeringen
blinka och
meddelandet [SÖKNING] visas i mottagarens display.
• Om anslutningen inte återställs inom 30 sekunder, avges 3 korta
varningssignaler var 10:e sekund och meddelandet [INGEN ANSLUTNING] visas i displayen.
• När störningsorsaken åtgärdats, lyser anslutningsindikeringen med
fast sken och meddelandet [INGEN ANSLUTNING] försvinner.
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Manuell anslutningskontroll:
Automatisk anslutningskontroll fungerar inte i FULL ECO-läge.
Anslutningsindikeringen
är släckt och föräldern får ingen varning när
förbindelsen mellan sändaren och mottagaren avbryts. Därför är det möjligt att du själv kontrollerar anslutningen:
1. Tryck kort (*) TALK-knappen på mottagaren:
2. Anslutning är OK:
Anslutningsindikeringen
lyser och under några
sekunder kan du höra ljud
som kommer från barnrummet.

2. Anslutningsindikeringen:
tänds och blinkar. Du hör inga
ljud som kommer från barnrummet.
Efter 30 sekunder 		
hör du en varningssignal som
indikerar bristande anslutning

3. Efter några sekunder aktiveras FULL ECO-läge igen
och anslutningsindikeringen
slocknar.

3. Om orsaken till störningarna i
anslutningen åtgärdas, aktiveras
FULL ECO-läge igen och 		
anslutningsindikeringen
slocknar.

*: Kort tryck / klick på knappen – ca 0,5 sek. Längre tryckning på knappen aktiverar tala tillbaka-funktionen som kan skrämma barnet.
4.16 VISNING AV BATTERILADDNINGSNIVÅ:
Både sändaren och mottagaren är försedda med batteriladdningsindikering som visas i displayen:
: fulladdadt batteri
: 2/3 laddat batteri
: 1/3 laddat batteri
:
lågt batteri
Sändaren:
• Om sändaren drivs med nätadaptern, är batterisymbolen inaktiv.
• Om sändaren drivs med batterierna, visas batterisymbol som indikerar batteriladdningsnivå
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•

•

Om (
) visas på sändaren, visas meddelandet [SÄNDARENS
BATTERI ÄR LÅGT] på mottagaren; anslut nätadaptern till sändaren
omedelbart och ladda batterierna; (OBS: om timerfunktionen är aktiverad i mottagaren, – se avsnitt 4.11 – visas ingen varning om lågt
batteri i mottagarens display).
Om nätadaptern inte ansluts tillräckligt snabbt, stängs sändaren av
efter en stund; mottagaren startar sända varningssignaler och visar
meddelandet [INGEN ANSLUTNING]; när du ansluter sändaren till
nätadaptern är sändaren klar för användning igen

Mottagaren:
• När du ansluter mottagaren till batteriladdaren förändras batterisymbolen till en symbol för ett laddningsbart batteri; när batterierna blir
fulladdade försvinner meddelandet inte och symbolen(
) visas.
• När du kopplar bort mottagaren från batteriladdaren, visar batterisymbolen aktuell laddningsstatus för batteriet.
• Mottagaren stängs av strax efter det att symbolen (
) visas.
• När du ansluter mottagaren till laddaren, är den klar för användning
igen
4.17 BÄLTESKLÄMMA:
Mottagaren är försedd med en klämma som du kan använda för att fästa
mottagaren t.ex. i byxa och bära den med dig hela tiden.
Klämman kan tas bort genom att trycka kanterna lätt med
en skruvmejsel och skjuta klämman upp.

20

4.18 ÅTERSTÄLLA INSTÄLLNINGARNA:
Fabriksinställningarna för apparaten kan återställas:
Mottagaren:
Tryck på MENY

Menu
2x

+
Menu

Välj alternativet [RESET]
Tryck på MENY två gånger

Mottagaren stängs av automatiskt och slås på igen med följande inställningar:
Aktiveringsnivå:		
		
Nattlampa: 		
Displayspråk:
Vaggvisa: 		
Ljudlarm: 		
Sändarens volymnivå:
Timer: 		
Temperaturformat: 		
Temperaturlarm: 		
Nedre gräns:
Övre gräns:
Mottagarens volymnivå:
FULL ECO-läge: 		
Räckvidd: 		

nivå 5 (maximal känslighet, mikrofonen 		
alltid PÅ)
aktiverad
NL
vaggvisa nr 1
avstängt
nivå 3
avstängd
grader Celsius
avstängt
14°C
39°C
nivå 1
avstängt
maximal
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5 ALLMÄNNA 						
SÄKERHETSANVISNINGAR
5.1 ALLMÄNT:
Apparaten ska endast användas som en stödjande enhet som inte
kan ersätta en vuxen eller barnpassare.
Kontrollera före varje användningstillfälle att apparatens alla funktioner fungerar som de ska. Förutom funktionen för mottagning- och
anslutningskontroll rekommenderas även att använda akustisk
anslutningskontroll när du använder DBX-88 ECO.
Apparaten DBX-88 ECO får inte användas i något annat syfte än
ljudinspelning i privathushåll. Alla som befinner sig inom apparatens
räckvidd bör informeras om detta.
För att använda denna trådlösa apparat krävs inget tillstånd.
Systemet kan användas på valfritt sätt i hushållet. Det är dock inte
garanterat att signalen kommer att överföras kontinuerligt och störningsfritt.
Om babyenheten / föräldraenheten inte används på avsett sätt, ska
den stängas av med ON / OFF-knappen.
5.2 ANVÄNDA FLERA SET:
Den teknik som används i DBX-88 ECO gör att flera kompletta set
(babyenhet-föräldraenhet) kan användas samtidigt, så att du kan
kontrollera flera barnrum. Alla tillhörande sändare och mottagare är
utrustade med en unik kod som förhindrar att apparaten DBX-88
ECO fångar signaler som avges av andra set och att signalen från
ditt set fångas av andra enheter.
Att utvidga apparaten DBX-88 ECO med enstaka sändare eller mottagare är inte möjligt.
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5.3 TEMPERATURINDIKERING:
Temperaturgivaren finns på baksidan av sändaren. För att få så
exakta uppgifter som möjligt, ska givaren inte täckas eller utsättas för
direkt solljus. Placering av givaren på eller nära värmekällor påverkar
temperaturavläsning.
Omgivningstemperatur område: från 10°C till 39°C
Observera att temperaturavläsning är ungefärlig; du bör räkna med
eventuella svängningar på 5% upp till 10%.
5.4 RÄCKVIDD:
Apparatens räckvidd är upp till 300 meter i öppet fält och upp till 50
meter inomhus. Räckvidden beror av miljöförhållanden (betongväggar, andra elektroniska babyvakter, trådlösa telefoner etc.).
5.5 BATTERIFÖRBRUKNING:
Mottagaren:
Mottagaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på 750
mAh kan fungera upp till 24 timmar utan återladdning.
Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på,
ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).
Sändaren:
Sändaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på
2000 mAh kan fungera även upp till 48 timmar utan återladdning.
Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på,
ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).
5.6 RENGÖRING:
Apparaten ska endast rengöras med en lätt fuktad trasa. Använd
aldrig kemiska rengöringsmedel.
Koppla bort nätadaptern före rengöring.
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5.7 STRÖMFÖRSÖRJNING:
Nätadaptrar:
Använd endast medföljande nätadaptrar. Användning av andra adaptrar kan leda till skador på de elektroniska komponenter som ingår i
DBX-88 ECO.
Nätadapter till sändaren:
Modell: S004LV0900050
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA
Nätadapter till batteriladdaren:
Modell: S004LV0600045
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 6VDC 450mA
Laddningsbara batterier:
Både i sändaren och mottagaren ska endast LADDNINGSBARA
BATTERIER användas:
Sändare: 4 x 1,2V NiMH AA-batterier
Mottagare: 2 x 1,2V NiMH AAA-batterier
5.8 MILJÖ:
Förpackningen på apparaten kan källsorteras som returpapper. När du slutar använda apparaten får den inte kastas med
det vanliga hushållsavfallet. Den ska lämnas till en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Förbrukade eller skadade batterier ska lämnas till lämplig
uppsamlingsplats för gamla batterier. Kasta inte batterier som vanligt
hushållsavfall.

6 FÖRSÄKRAN OM 					
ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat uppfyller kraven i de viktigaste standarderna och kraven i direktiv 1999/5/EG.
Försäkran om överensstämmelse kan du hitta på vår hemsida
WWW.ALECTO.NL
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7 FELSÖKNINGSTABELL
FEL:

MÖJLIG ORSAK OCH ÅTGÄRD:

Indikeringslampan
blinkar

Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits. Orsaken till avbruten signal kan
vara en yttre faktor. Avvakta en stund och kontrollera
om kommunikationen har återställts. Om problemet upprepas regelbundet, är det möjligt att babyenheten och
föräldraenheten är på gränsen av den maximala räckvidden. Minska avståndet.

Indikeringslampan
blinkar + varningssignaler
från föräldraenheten

Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits under mer än 30 sekunder.
• Kontrollera att babyenheten är påslagen
• Kontrollera strömförsörjning till babyenheten
(nätadaptern eller batteriet)
• Kontrollera avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten. Minska avståndet vid behov

Inget ljud i föräl- • Ljudet är i MUTE-läge. Aktivera ljudet.
draenheten
• Aktiveringsnivån är för låg och ska ökas
Föräldraenheten För hög volymnivå är inställd, vilket skapar en återkoppiper
plingsslinga.
• Sänk volymen på föräldraenheten.
• Öka avståndet mellan föräldraenheten och babyenheten
Om problemet kvarstår trots dessa åtgärder, försök att åtgärda felet på
följande sätt:
1. Ta ut batterierna ur babyenheten och ur föräldraenheten.
2. Koppla bort nätadaptern.
3. Avvakta några minuter.
4. Sätt i batterierna igen och anslut nätadaptern
Om felen ändå kvarstår, kontakta ALECTOs kundservice via telefon +47
67063604.
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8 TEKNISKA DATA

Antal kanaler
120 (automatisk inställning)
Frekvens:
1881.792 - 1897.344 MHz
Strömförsörjning av babyenheten: Nätadapter: 9V / 500mA /
		
(medföljer)
Batterier:
4 x 1,2 V NiMH AA (medföljer ej)
Strömförsörjning av föräldraenheten: Nätadapter / Batteriladdare: 6 V /
450 mA (medföljer)
Batterier:
2 x 1,2V 750mAh NiMH
Format AAA eller HR03 (medföljer)
Sändareffekt:
max 250 mW
Rekommenderad omgivningstemperatur: från 10°C till 40°C
Lagringstemperatur: 		
från 0°C till 60°C
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10 GARANTI
Apparaten Alecto DBX-88 omfattas av 24 månaders garanti som löper
från inköpsdatum. Under denna tid garanterar vi gratis åtgärdande av
skador orsakade av material- och tillverkningsfel. I varje fall ska en bindande bedömning göras av importören.
Om du upptäcker ett fel ska du i första hand leta efter en lösning i denna
bruksanvisning. Om de anvisningar som anges här inte är tillräckliga,
vänligen kontakta Alectos kundservice via telefon +47 67063604.
GARANTIN SLUTAR GÄLLA:
Vid användning som strider mot denna bruksanvisning, felaktig anslutning, förbrukade och/ eller felaktigt installerade batterier, användning av
icke originaldelar eller tillbehör, vårdslöshet och skador orsakade av fukt,
Service
Help
brand, översvämning, blixtnedslag
eller naturkatastrofer
tar tillverkaren
inget ansvar för garantin. Vid obehöriga ändringar och/ eller reparationer som utförs av tredje part,WWW.ALECTO.NL
liksom vid felaktig transport av apparaten
utan tillräcklig förpackning samt
när kunden inte har något garantikort
SERVICE@ALECTO.NL
och inköpsbevis för denna apparat, förfaller samtliga garantiåtaganden.
SE +47 67063604
(Norge numret)
Batterier omfattas inte av garantin.
PL 0123950827
(lokalna stopa)

Tillverkaren ansvarar inte för CZ
eventuella
– direkta och indirekta – skador
+49 21638904699
číslo Německo
till följd av användningen av apparaten.
HU 012100872
helyi tarifával

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Service

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

SE +47 67063604 (Norge numret)
PL 0123950827

Help

SE V5.0
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