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TOIMINNOT

LAPSEN YKSIKKÖ:

 
VANHEMPIEN YKSIKKÖ:

Näyttö 

 
Tilanvalitsin

Valikkonäp-
päin

Herkkyyden 
säätö (laitteen 
takaosassa)

ON/OFF –
kytkin

Integroitu 
mikrofoni

Ulkoisen  
mikrofonin 
liitäntä

Antenni

Näyttö

Taskulampun 
katkaisin

Lukitusnäppäin

  
Virransyöttö

 
Valikkonäppäin

”Talk back” –
painike (*)

”Talk back” –
painike (*)

 
Paristoko-

telo (laitteen 
takaosassa)

Kuulokeliitäntä

Taskulamppu

ON/OFF –
kytkin
 

Tilanvalitsin

Integroitu 
mikrofoni (*)

Tilanvalitsin
 

Näytön valitsin

Kajutin

*: Jotta hyötyisit näistä toiminnoista 
lue kappale ” käyttö radiopuhelimena”,  
sivu 11.
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NÄYTTÖ

LAPSEN YKSIKKÖ:

VANHEMPIEN YKSIKKÖ:

Kanavanumero

Sytty kun  
yhteyden  

tarkistus on 
aktiivinen

 
Syttyy kun  

lähetys  
käynnissä

Syttyy kun hälytys 
on aktiivinen

 
Alakanavan 
numero

Syttyy kun val-
vonta toiminto on 
katiivinen

Kanavanumero

Akkuje  
latauksen 

indikaattori

Ilmaisee äänen-
voimakkuuden

Alakanavan 
numero

Ilmaisee jos  
yksikkö  
vastaanottaa tai 
lähettää

 Lähettää

 
        Vastaanottaa
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ASENNUS
LAPSEN YKSIKKÖ:
Lapsen yksikkö (Lähetin) on varustettu erillisellä verkkovirtalaitteella 
(sis pakkaukseen), jolla laite voidaan liittää sähköverkkoon. 

Lapsenyksikkö asetetaan lapsen läheisyyteen kuitenkin vähintään  
kahden metrin päähän lapsesta. Lähetin tulee asettaa sillä tavoin, että 
itse laite ja sen verkkovirtalaite ovat lapsen ulottumattomissa. Lähetin 
voidaan myös asentaa seinälle. Lähettimen takaosassa on  
avaimenreiän muotoinen aukko, jota voidaan käyttää  
seinäasennuksessa. 

VANHEMPIEN YKSIKKÖ:
Vanhempien yksikön (vastaanotin) virtalähteenä toimii NiMH 4.8 V 
akkupaketti. laitteen toimiessa akuilla ei verkkovirtalaitetta tarvita. 
Vastaanotinta voidaan käyttää langattomasti.

Kytke yksikkö verkkovirtaan pakkauksen mukana tuleva  
verkkovirtalaitteen avulla. Akkuja tulee ladata 14 tuntia ennen  
ensimmäistä käyttökertaa. 

1 2 3

1. Poista vyökiinnike 2. Avaa paristokotelo 
avaamalla laitteen  
pohjassa oleva lukitsin. 

3. Aseta akut oikein päin 
yksikköön ja sulje  
paristokotelo

4
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KÄYTTÖ

LAITTEEN PÄÄLLE KYTKENTÄ /SAMMUTUS:

Lapsen yksikkö:
Aseta lapsen yksikön oikeassa kyljessä oleva liukukytkin asentoon 1 
kytkeäksesi yksikön päälle. Siirtämällä samaisen kytkimen asentoon 0, 
voit sammuttaa yksikön.

Vanhempien yksikkö:
Pidä yksikön on/off- kytkin  alas painettuna noin sekunnin ajan 
kunnes näytön valo on syttynyt. Vanhempien yksikkö on nyt päällä. 
Sammuttaaksesi yksikön pidä sama nappi alas painettuna kunnes  
näytön valo sammuu.  

Kanava ja alakanava:
Tarkista ennen käyttöä, että lähettimen ja vastaanottimen kanavavalin-
nat ovat samat (katso kuva sivulla 3). Jos kanavia tarvitsee muuttaa, 
katso ohje seuraavalta sivulta.

Enne käyttöä:
Jos lapsen yksikkö (lähetin) havaitsee ääntä, aktivoituu lähetin ja alkaa 
lähettämään signaalia Vanhempien yksikölle (vastaanotin).

Herkkyyden säätäminen:
Lähettimen herkkyyden säätö tapahtuu lähettimen takaosassa olevasta 
säätöpyörästä. Myötäpäivää kääntämällä herkkyys lisääntyy ja päin-
vastoin vastapäivää kiertämällä. 

Vastaanottimen äänenvoimakkuus:
Vastanottimen äänenvoimakkuus voidaan säätää halutulle tasolle. 
Painamalla useita kertoja  tai  näppäimiä voidaan äänen voimak-
kuutta joko lisätä tai laskea. Kuvake näytöllä ilmaise valitun äänenvoi-
makkuuden ( ).

Useampia lapsenyksiköitä:
Sivulta 10 löydät enemmän tietoa koskien ueamman lähettimen sama-
naikaisesta käytöstä.
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LAITTEEN TOIMINNOT SEKÄ LISÄASETUKSET

KÄYTETTÄVIEN LÄHETYS JA 
VASTAANOTTOKANAVIEN MUUTTAMINEN: 

Lähetin:
1. Paina kerran MENU  näppäintä. Käytössä olevan kanavan perään 
tulee merkintä [CH]. 
2. Paina joko  tai  valitaksesi uuden kanavan (1-8) 
3. Paina kerran MENU  näppäintä vahvistaaksesi kanavan vaihdon.  

Vastaanotin:
1. Paina kerran -nappia. Kanavanumero vilkkuu.
2. Paina joko  tai  valitaksesi uuden kanavan (1-8). 
3. Paina PTT -nappia vahvistaaksesi kanavan vaihdon.

ALAKANAVAN (CTCSS) MUUTTAMINEN:

Lähetin:
1. Paina 2 x MENU  näppäintä; Käytössä olevan alakanavan perään 
   tulee merkintä [Ct]. 
2. Paina joko  tai  valitaksesi uuden alakanavan (1-38).  
   Deaktivoidaksesi tämän toiminnon aseta kanavanumeroksi 00 
3. Paina kerran MENU  näppäintä vahvistaaksesi kanavan vaihdon.

Vastaanotin:
1. Paina 2 x -nappia. Alakanavanumero vilkkuu.
2. Paina joko  tai  fvalitaksesi uuden alakanavan (1-38). 
Deaktivoidaksesi tämän toiminnon aseta kanava numeroksi 00 
3. Paina PTT -nappia vahvistaaksesi kanavan vaihdon.

Tarkista, että vastaanotin ja  
lähetin on asennettu samalle  
kanavalle. Katso sivu 10.

6

CTCSS koodi 
Continuous Tone Controlled Squelch 
System)on äänikoodi joka välittyy lähet-
timeltä vastaanottimelle lähetyksen aika-
na. Koodi ei ole kuultavissa. Vastaanotin 
reagoi vain sellaiseen lähettimen sig-
naaliin jolla on sama alakoodi kuin vas-
taanottimella. Näin ehkäistään häiriöitä 
muulta liikenteeltä, jotka mahdollisesti 
liikkuvat samalla kanavalla. 
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YHTEYDEN VALVONTA:
Lähetin voidaan asettaa lähettämään joka 30 sekunti 3 lyhyttä ääni-
merkkiä. Näin voidaan valvoa, että yhteys lähettimen ja vastaanot-
timen välillä on olemassa. Tämä toiminto voidaan kytke päälle ja pois 
seuraavasti:

Ainoastaan lähetin:
1. Paina 3 x MENU  näppäintä; Näytölle tulee näkyviin [BEEP]
2. Paina nappia  aktivoidaksesi toiminnon ([ON] näkyy näytöllä) tai  

 sulkeaksesi toiminnon ([OFF] näkyy näytöllä).
3. Paina kerran MENU  näppäintä vahvistaaksesi asetuksen.

TARKISTUS: (Pakotettu yhteys)

Lähetin:
Lähetin voidaan asettaa lähettämään vastaanottimelle joka 5 minuutti 
5 sekunnin mittainen signaali, vaikka lähetin ei olisikaan reagoinut 
ääneen. 
1. Paina 4 x MENU  näppäintä; Näytölle tulee näkyviin [AUTO MON].
2. Paina nappia  aktivoidaksesi toiminnon ([ON] näkyy näytöllä) tai  
sulkeaksesi toiminnon ([OFF] näkyy näytöllä).
3. Paina kerran MENU  näppäintä vahvistaaksesi asetuksen.

Vastaanotin: 
Vastaanottimen melunesto voidaan kytkeä päälle joka väliaikaisesti tai 
pysyvästi. 
 -  Paina nappia sammuttaaksesi melun estotoiminnon. Kun 

päästät napin aktivoituu melun esto uudestaan. 
 -  Jos painat nappia noin 3 sekunnin ajan, kuuluu lyhyt ”Beep” 

–ääni ja melunesto aktivoituu pysyvästi. Voit päästää -napin ja 
kuulet vastanottimen yhä. Lyhyt painallus -nappiin ja toiminto 
sammuu.
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VAROITUSÄÄNI:
Lähetin voidaan ohjelmoida lähettämään varoitussignaali enne jokaista 
lähetyskertaa. Tämä ääni poikkeaa muista laitteen signaaleista. 

Lähetin ainoastaan:
1. Paina 5 x MENU  näppäintä; Näytölle tulee näkyviin [CA]
2. Paina nappia  aktivoidaksesi toiminnon ([ON] näkyy näytöllä) tai  
sulkeaksesi toiminnon ([OFF] näkyy näytöllä).
3. Paina kerran MENU  näppäintä vahvistaaksesi asetuksen.  
HUOM: Tämä signaali ei liity yhteyttä valvoviin signaaleihin

NÄPPÄINLUKKO:
Välttääksesi vääriä kanavavaihtoja tai äänenvoimakkuuden säätymistä 
ei halutulle tasolle, voit lukita näppäimet.

Näppäinlukko:
1. Pidä  -nappi alas painettuna kunnes näytölle tulee kuvake  
2. Pidä samaa nappia uudestaan ala painettuna kunnas näppäin-
lukituksen kuvake häviää näytöltä.
Vastaanottimen napit ,  ja  ovat nyt lukitut ja näytöllä näkyy 
kuvake .

AJANOTTOKELLO:
Vastaanottimessa on ajanottokello,
1. Pidä painike  alas painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi 
kellon
 -  Paina  käynnistääksesi kellon
 -  Paina  uudestaan keskeyttääksesi ajanoton.  
 -  Paina  uudestaan jatkaaksesi ajan ottoa. 
 - Painamalla  nollaat kellon

2. Pidä painike alas painettuna 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi   
    kellon.
Kellon käyttö ei katkaise lähettimen ja vastaanottimen välistä yhteyttä. 
laite toimii itkuhälyttimenä vaikka kelloa käytettäisiinkin. 

8
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NÄPPÄINÄÄNET:
Kun vastaanottimen nappuloita painaa kuuluu jokaisesta  
painalluksesta ”Beep” –ääni. Näppäinäänet voidaan halutessa poistaa. 
Toimi näin:
1. Paina 6 x  -nappia. Näytöllä vilkkuu [ONto] tai [OFto]
2.  Paina nappia  aktivoidaksesi toiminnon ([ON] näkyy näytöllä) tai  

sulkeaksesi toiminnon ([OFF] näkyy näytöllä).
3. Paina PTT  -nappia vahvistaaksesi asetukset.

KORVAKUULOKKEET:
Voit käyttää laitetta myös korvakuulokkeilla, jolloin muut samassa huo-
neessa olevat eivät häiriinny hälyttimen äänistä. Kuulokkeet voidaan 
kytkeä vastaanottimen 2,5 mm liitäntään. Kun kuulokkeet liitetään vas-
taanottimeen, mykistyy vastaanottimen kajutin.

TASKULAMPPU:
Vastaanottimessa on integroitu taskulamppu. Paina -nappia käyn-
nistääksesi taskulampun. Kun päästät napin taskulamppu sammuu. 

VYÖKIINNIKE:
Vastaanottimessa on vyökiinnike, jonka avulla voit kantaa laitetta 
mukanasi. Vyökiinnike voidaan tarvittaessa irrottaa pienellä ruuvimeis-
selillä. 

ERILLINEN MIKROFONI:
Lähettimen oikealla puolella on 2,5 mm liitäntä erilliselle mikrofonille. 
Kun lähettimeen liitetään erillinen mikrofoni, mykistyy lähettimen oma 
mikrofoni. Tämä mahdollistaa esim. valvonnan sellaisissa paikoissa, 
joihon ei lähetintä ole mahdollista sijoittaa. 

9
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KAHDEN LÄHETTIMIEN KÄYTTÖ 
YHTÄAIKAISESTI

Tarvittaessa voit ostaa erilisä lähetinyksiköitä (Alecto DBX-83) ja val-
voa useampaa lasta yhtä aikaan. Tällöin vastaanottimeen valitan sama 
kanava ja alakanava kun lähettimissä on. Häiriötapauksissa voit ottaa 
käyttöön vuorottelevan valvonnan. Katso alta.

KAHDEN LÄHETTIMEN VUOROTTELAV VALVONTA:

Lähetin:
1. Kytke kummatkin lähettimet eri kanaville (alakanavilla ei ole väliä)

Vastaanotin:
1.  Aseta vastaanotin samalla kanavalle ja ala-kanavalle kuin lähetin ja 

paina PTT -näppäintä vahvistaaksesi asetuksen.
2.  Paina 7 x -näppäintä ja  valitse näppäimillä  ja  toisen lähet-

timen käytössä oleva kanava (valitse [OFF] sulkeaksesi toiminnon)
3.  Paina 1 x -näppäintä ja näppäimillä  ja  oikea ala-kanava.
4.  Paina PTT -näppäintä. Nyt vastaanotin kuuntelee vuorotellen kum-

paakin lähetintä.

USEAMMAN KUN KAHDEN LÄHETTIMEN KÄYTTÖ 
YHTÄAIKAISESTI: 

Lähettimet:
1. Aseta kaikki käytettävät lähettimet eri kanavilla

Vastaanotin:
1.  Paina näppäintä ja  samanaikaisesti. Vastaanotin kuuntelee 

kaikkia kanavia vuorotellen.
2.  Heti kun vastaanotin saa signaalin joltakin kanavalta, pysähtyy  

kanavien skannaus ja ääni kuuluu vastanottimesta. Kanavien  
skannaus jatkuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

 - Paina  jos haluat jatkaa skannausta huonon kanavalaadun tai 
muun syyn vuoksi.

 -  Painaa PTT -näppäintä keskeyttääksesi skannauksen 

10
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KÄYTTÖ RADIOPUHELIMENA
Vastaanotin on samanaikaisesti ominaisuuksiltaan radiopuhelin, joka 
täyttää normin PMR-446 vaatimukset.  

LÄHETTÄMINEN/VASTAANOTTAMINEN:

* Paina PTT -näppäintä lähettääksesi ääntä; päästä painike vastaanot-
taaksesi ääntä

KUTSUTOIMINTO:

* Paina -näppäinyä lähettääksesi kutsun

* Paina 4 x -näppäintä ja valitse ja näppäimillä  ja  oikea 
signaali (jos valitset [OFF] sammu tämä toiminto); Paina PTT -nappia 
vahvistaaksesi asetukset. 

VOX: (ääniohjattu lähetys)

* Paina 3 x -näppäintä ja valitse ja näppäimillä  ja  haluttu 
herkkyys jolla lähetin reagoi havaittuun ääneen (jos valitset [OFF] sam-
mutat VOX toiminnon); Paina PTT -nappia vahvistaaksesi asetukset.

ROGER BEEP: (lähetyksen jälkeen kuuluu ”Beep” -ääni)

* Paina 5 x -näppäintä ja valitse ja näppäimillä  ja  joko ([ON]) 
aktivoidaksesi toiminnon tai ([OFF]) sammuttaaksesi toiminnon. Paina  
PTT -nappia vahvistaaksesi asetukset.
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VAROITUKSIA SEKÄ KÄYTTÖHDOTUKSIA

YLEISESTI:
 -  Tämä laite on apuväline eikä missään tapauksessa korvaa aikuisen 

ihmisen valvontaa ja huolenpitoa.
 - Tarkista laitteen toimita aina ennen jokaista käyttökertaa.
 - Tämän laitteen käyttö ei tarvitse erillisiä lupia. 
 -  Sammuta laite aina kun se ei ole käytössä.

LAITTEN ASETTAMINEN KÄYTTÖÖN:
 - Älä koskaan aseta laitetta lapsen sänkyyn tai välittömään läheisyy-

teen. Sopiva käyttöetäisyys on noin 2 m päässä lapsen sängystä. 
tarkista, että laitteen verkkovirtajohto on lapsen ulottumattomissa. 

 -  Älä koskaan altista laitteen yksiköitä suoralle auringonvalolle tai  
kosteudelle. 

VIRRANSYÖTTÖ:
Akku:
Vastaanottimessa voidaan käyttää ainoastaan ladattavia akkuja 
seuraavin teknisin tiedoin:
 -  Tyyppi: 4 x AAA
 - NiMH- typ (Nickelimetallihybrid), ladattavat 

Kapaciteetti 600 mAh tai enemmän

Akun latauksen indikaattori:
Aku lataustason indikaattori näkyy laitteen näytöllä ( ). Kun  
latauksen merkki ei pala täytenä ei akun varaus ole täysi. Kun  
merkkivalo on tyhjä tai puolityhjä, tulee akku ladata uudestaan. 
Ladatessa näyttää näytön merkkivalo akun latauksen edistymisen  
kunnes akku on täysin ladattu. Noin 14 tunnin latauksen jälkeen akut 
ovat täysin ladatut ja verkkovirtalaite voidaan irrottaa. 

Verkkovirtalaite voidaan tarvittaessa pitää kytkettynä koko ajan. 
Latausta valvotaan elektronisesti. 
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Verkkovirtalaitteet:
Älä koskaan käytä laitetta mulla kuin pakkauksen mukana tulevien 
verkkovirtalaitteiden kanssa. Muiden verkkovirtalaitteiden käyttö voi 
vahingoittaa laitetta. 

RADIOYHTEYS:
 -  Elektroninen itkuhälytin DBX-82 on lähetin/Vastaanotin, joka toimii 

taajuudella 446 MHz. Laitteen yhteyttä voi häiritä toiset  
vastavanlaiset laitteet kuten esim. itkuhälyttimet, radiopuhelimet, 
lähettimet, ja langattomat puhelimet. Jos laitteen toiminta häiriintyy 
tai se häiritsee muuta liikennettä, auttaa yleensä kanavan  
vaihtaminen. 

 - Laitteen kantavuus on noin 3 km. kantavuuteen vaikuttavat hyvin 
palon ympäristöolosuhteet, kuten esim. korkeat rakennukset  
korkeajännitelinjat sekä maakaapelit.  Paras kantavuus ja yhteys 
saadaan kun lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys esteetön.

 - Laitetta voidaan käyttää turvallisesti EU alueella ilman erillisiä lupia. 
Mikäli olet aikeissa käyttää laitetta EU alueen ulkopuolella, selvitä 
paikallisilta viranomaisilta mahdolliset paikalliset rajoitukset koskien 
PMR446 käyttöä alueella. 

 - Huomaa, että laitteesi lähettän signaalin, voin vastaanottaa jokin 
muu alueella käytettävä itkuhälytin joka toimii samalla taajuudella , 
446MHz.

 -  Älä koskaan käytä hälytintä ukonilmalla ulkona. 

USEAMPIA LÄHETTIMIÄ:
 - Jos kahta lähetintä käytetään samanaikaisesti ja ne alkavat 

lähettämään yhtä aikaan, voi toisen lähettimen signaali katketa. 
Välttääksesi tämän käytä vuorottelevaa yhteyden hakua. 

HUOLTO JA KORJAUKSET:
 -  Laite voidaan puhdistaa pyyhkimällä se kostealla liinalla. Ennen 

puhdistamista irrota laiteen verkkovirtalaite verkkovirrasta. 
 -  Tarkista, että laitteen sisään ei pääse hiekkaa tai kosteutta.
 -  Älä koskaan te laitteeseen muutoksia. Laitteen saa korjata  

ainoastaan ammattitaitoinen henkilö.  
 

13



YMPÄRISTÖ:
 - Laitteen pakkaus voidaan kierrättää paperinkierrätyksen 

kautta. Kun laitteen käyttö lopetetaan, ei sitä saa hävittää 
normaalin sekajätteen kanssa. 

 - Laite tulee toimittaa paikkaan jossa voidaan kierrättää  
elektronisia laitteita. 

 - Laitteen vialliset tai käytöstä poistetut akut tulee toimittaa 
paristojen kierrätyspisteeseen.

 
VAATIMUSTENMUKAISUUS TODISTUS

Vaatimustenmukaisuustodistuksen löydät meidän kotisivuilta  
osoitteesta WWW.ALECTO.NL

TEKNISET TIEDOT
Taajuus: 446,00625 MHz – 446,09375 MHz
 (8 kanavaa, 36 alakanavaa)
Kanavaerot: 12,5 KHz
Virransyöttö:  Vastaanotin: akkuparistot, 4,8 V, NiMH- type 
                               Lähetin: 9V/DC verkkovirtakaapelilla
Kantavuus: Jopa 3 km
Täyttää seuraavat  EN 300296-2 V1.2.1(2009-02)     
normit:  EN 301489-5 V1.3.1(2002-08)
 EN 301489-1 V1.8.1(2008-04)
 EN60950-1:2006+A11:2009
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VIAN ETSINTÄ
Mikäli käytössä ilmenee häiriötä kokeile laitetta ensiksi muussa  
ympäristössä.  

Laite ei toimi:
 -  Laitteen akut ovat tyhjät. Lataa akut ja tarvittaessa vaihda uudet 

akut.
 - Laitteen verkkovirtalaite ei ole kytkettynä tai laite ei muusta syystä 

saa sähköä. tarkista viiransyöttö.

Yhteys on huono tai sitä ei ole laisinkaan:
 - Vastaanottimen akut ovat heikot. lataa akut tai tarvittaessa vaihda 

uusiin.
 - Vastaanotin ja lähetin ei ole asennettuna samalle kanavalle. 

Tarkista, että yksiköt ovat asennettuna samalle kanavalle sekä  
alakanavalle. 

 -  Lähettimen ja vastaanottimen etäisyys on liian pitkä.

Äänen laatu on huono:
 - Laite saa häiriötä toisesta laitteesta. Vaihda kanavaa.
 -  Muut yksiköt antavat häiriötä. jos mahdollista sammuta muut yksiköt. 

Viheltävä ääni:
 - Lähetin ja vastaanotin ovat liian lähellä toisiaan tai  

äänenvoimakkuus on säädetty liian kovalle. Siirä yksiköt  
kauemmaksi toisistaan tai säädä äänenvoimakkuus pienemälle. 

Jos häiriöt eivät näin häviä, irrota vastaanottimen akut ja irrota  
verkkovirtalaite verkkovirrasta. 
Odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin vastaanottimeen. 
Mikäli yllämainituista toimenpiteistä ei ole apua ota yhteys  
myyjäliikkeeseen.
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V4.3 made in China

TAKUUKORTTI
Etu- ja sukunimi:  
Osoite:   
Postinumero:  
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:

Alecto DBX-82 laitteella on valmistajan myöntämä 24 kuukauden 
takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu astuu voimaan 
ostopäivästä.

Mikäli havaitset laitteessa virheen, koita ensiksi selvittä virheen syy 
tämän käyttöohjeen avulla. Tarvittaessa ole yhteydessä myyjäliik-
keeseen.

TAKUU EI OLE VOIMASSA:
Takuu ei ole voimassa jos laitetta käytetään toisin kun tässä käyttöoh-
jeessa on neuvottu tai virhe johtuu huolimattomuudesta tai väärinkäy-
töstä. Takuu ei myöskään kata virheitä, jotka ovat kosteuden, ulkoisen 
tekijän tai väärän varastoinnin aiheuttamia. 
Takuuasioita hoidettaessa tulee aina esittää tosite, josta käy ilmi ostoa-
jankohta sekä mistä tuote on ostettu.
Valmistaja ei vastaa tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista suo-
rista ja epäsuorista vahingoista

Service

Help

Service Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands


