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Γλώσσα LCD:
Ανάλογα με την έκδοση που αγοράσατε, η οθόνη LCD ενδέχεται να μην 
είναι στην αγγλική κατά την εκκίνηση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4.3 στη 
σελίδα 8 για το πώς να αλλάξετε τη γλώσσα του DBX-88 eco σας.

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
Αυτή η ενδοεπικοινωνία Alecto DBX-88 ECO είναι εξοπλισμένη με μία 
μοναδική λειτουργία ECO. Ήδη σε κανονικό τρόπο λειτουργίας, η μονάδα 
του μωρού σταματά την μετάδοση όταν το μωρό δεν κλαίει. Σε λειτουργία 
Πλήρους Eco ακόμα και καταστέλλει τα σήματα ελέγχου ανάμεσα στη 
μονάδα του μωρού και τη μονάδα γονέα, συνεπώς δεν υπάρχει καθόλου 
μετάδοση.

Δίπλα στη λειτουργία Πλήρους eco, μπορείτε να ορίσετε την ισχύ εξόδου. 
Σε περίπτωση που είστε στο σπίτι με το μωρό σας όχι πολύ μακριά, 
μπορείτε να ορίσετε την ενδοεπικοινωνία σε λειτουργία μισής εμβέλειας, 
με χαμηλή ισχύ μετάδοσης και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Σε 
περίπτωση που το μωρό δεν βρίσκεται κοντά σας μπορείτε να μεταβείτε 
σε πλήρη εμβέλεια.

Προσοχή: όταν το μωρό παράγει ήχο, ενεργοποιείται η μονάδα του 
μωρού και επικοινωνεί με τη μονάδα του γονέα. Αυτό προκαλεί μία 
μικρή καθυστέρηση γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην ακούσετε 
σύντομους ήχους από το μωρό. Σε περίπτωση που θέλετε πραγματικά να 
ακούτε όλους τους ήχους από το δωμάτιο του μωρού, πρέπει να ορίσετε 
την ευαισθησία στο μέγιστο (βλέπε κεφάλαιο 4.6), με αυτή τη ρύθμιση, η 
μονάδα μωρού είναι διαρκώς ενεργή.
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΝΕΑ:
1. ενδεικτικές λυχνίες LED ήχου
2. αύξηση έντασης, κουμπί επάνω 

κατά τον προγραμματισμό
3. μείωση έντασης, κουμπί κάτω 

κατά τον προγραμματισμό
4. κουμπί Μενού/ΟΚ
5. σύνδεση-έλεγχος ( ), βλ. παρακάτω
6. Μεγάφωνο

7. επαφές φόρτισης
8. θήκη μπαταριών
9. μικρόφωνο
10. νανούρισμα έναρξης/διακοπής
11. οθόνη (βλ. παράγραφο 2.3)
12. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
13. απάντηση
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Έλεγχος σύνδεσης :
• αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα μωρού 

και στη μονάδα γονέα ή όταν η μονάδα γονέα είναι εκτός εμβέλειας με 
τη μονάδα μωρού.

• σταθερά αναμμένο όταν συνδέεται με τη μονάδα μωρού
• Στη λειτουργία πλήρους eco, αυτή η λυχνία ανάβει μόνον όταν η μονάδα 

γονέα λαμβάνει πραγματικό θόρυβο από τη μονάδα μωρού. Σε αδρανή 
κατάσταση, αυτή η λυχνία είναι ΣΒΗΣΤΗ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ΠΛΗΡΟΥΣ ECO
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2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ:
1. ένδειξη μπαταρίας: βλέπε παρακάτω
2. οθόνη (βλ. παράγραφο 2.3)
3. ενσωματωμένο φως νυχτός (μη 

ορατά όταν είναι απενεργοποιημένο
4. On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
5. Μικρόφωνο
6. Είσοδος DC για μετασχηματιστή ρεύματος
7. νανούρισμα έναρξης-διακοπής
8. θήκη μπαταριών (πίσω πλευρά)

9. νανούρισμα επιλογής
10. Μεγάφωνο
11. αύξηση/μείωση έντασης ήχου
12. αισθητήρας θερμοκρασίας 

(πίσω πλευρά)
13. ειδοποίηση (για ειδοποίηση 

της μονάδας γονέα)
14. αναμμένο/σβηστό φως νύχτας

ένδειξη μπαταρίας :
• ανάβει όταν είναι εγκατεστημένες μπαταρίες και ο μετασχηματιστής 

ρεύματος είναι συνδεδεμένος για να υποδείξει ότι φορτίζονται οι 
μπαταρίες (ΔΕΝ σβήνει όταν φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες)
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2.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ:

ανάβει όταν είναι απενεργοποιημένο το φως 
νύκτας, σβήνει όταν είναι απενεργοποιημένο το 
φως νύχτας

ανάβει όταν αναπαράγεται νανούρισμα

ανάβει όταν είναι απενεργοποιημένη η ένταση 
του ηχείου, σβήνει όταν ενεργοποιηθεί η ένταση 
του ηχείου 

ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η ηχητική 
ειδοποίηση, αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί η 
ηχητική ειδοποίηση

ένδειξη θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ

ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση θερμοκρασίας, 
αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση θερμοκρασίας

ανάβει όταν ρυθμιστεί η ώρα αφύπνισης/αντίστροφη μέτρηση, 
αναβοσβήνει όταν επέλθει η ώρα αφύπνισης/αντίστροφη μέτρηση

ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ECO

ένδειξη μπαταρίας:
πλήρης στάθμη μπαταρίας
2/3 στάθμη μπαταρίας
1/3 στάθμη μπαταρίας
μπαταρία άδεια

μονάδα γονέα: η ένδειξη αυτή κινείται κυκλικά κατά τη φόρτιση. μονάδα μωρού: αυτή η ένδειξη δεν 
φωτίζεται όταν είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής ρεύματος

προβολή των 
διάφορων 

λειτουργιών και 
προειδοποιήσεων 
κατά τη διάρκεια 

της χρήσης

προβολή των 
διάφορων 
ρυθμίσεων 
κατά τον 

προγραμματισμό

οθόνη μονάδας γονέα οθόνη μονάδας μωρού
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3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1 ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:
Η μονάδα γονέα τροφοδοτείται από 2 παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες φορτίζονται μέσω του μετασχηματιστή 
ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε κανονικές μπαταρίες στη μονάδα μωρού. Οι 

κανονικές μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν. Κίνδυνος έκρηξης, 
εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λάθος τύπου.

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης με ένα μικρό κατσαβίδι
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
3. Εισάγετε 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA, 

προσέχοντας την πολικότητά τους, στη θήκη της 
μπαταρίας στη Μονάδα γονέα. Χρησιμοποιείτε μόνον τις 
παρεχόμενες μπαταρίες με τις παρακάτω προδιαγραφές:

τάση / χωρητικότητα: 1,2V / 750mAh ή άνω
υλικό / μέγεθος: NiMH, AAA, HR03

4. Βάλτε την πόρτα της μπαταρίας στη θέση της στη Μονάδα γονέα
5. Συνδέστε το βύσμα εξόδου του μετασχηματιστή ρεύματος στην 

πρίζα DC στην πλευρά της μονάδας μωρού και τον μετασχηματιστή 
ρεύματος με την πρίζα ρεύματος.

Μόλις σταματήσει να κινείται το εικονίδιο της μπαταρίας, οι μπαταρίες 
είναι πλήρως φορτισμένες (*). Το LED στη βάση του φορτιστή παραμένει 
αναμμένο μέχρι να ανασηκώσετε τη μονάδα γονέα από τη βάση του 
φορτιστή.
* για πρώτη φορά, συνιστάται να φορτίζετε συνεχώς για τουλάχιστον 24 ώρες, ακόμα κι όταν το 
εικονίδιο της μπαταρίας υποδείξει ότι οι μπαταρίες είναι γεμάτες.

3.2 ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ:
Η μονάδα μωρού λαμβάνει ρεύμα από τον παρεχόμενο μετασχηματιστή 
ρεύματος.
Συνδέστε μόνον τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος με τις 
παρακάτω προδιαγραφές: Είσοδος: 100-240VAC 150mA, Έξοδος: 9VDC 
500mA 
Για φορητή χρήση, μπορείτε να εγκαταστήσετε 4 τμχ 
ΕΠΑΝΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ μπαταρίες.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΟΤΕ μην εγκαθιστάτε κανονικές μπαταρίες στη μονάδα μωρού. Οι 

κανονικές μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν. Κίνδυνος έκρηξης, 
εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λάθος τύπου.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
2. Εισάγετε 4 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA, προσέχοντας την 

πολικότητά τους, στη θήκη της μπαταρίας στη Μονάδα γονέα. 
Χρησιμοποιείτε μόνον τις παρεχόμενες μπαταρίες με τις παρακάτω 
προδιαγραφές:

τάση / χωρητικότητα: 1,2V / 1300mAh ή άνω
υλικό / μέγεθος: NiMH, AA, HR6, penlite

3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
4. Συνδέστε το βύσμα εξόδου του μετασχηματιστή 

ρεύματος στην πρίζα DC στην πλευρά της μονάδας 
μωρού και τον μετασχηματιστή ρεύματος με την πρίζα 
ρεύματος.

5. Η ένδειξη της μπαταρίας  ανάβει και η φόρτιση ξεκινά (αυτό το 
LED παραμένει αναμμένο, ακόμα κι όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως 
φορτισμένες)

Ανάλογα με τη χωρητικότητα των μπαταριών, θα χρειαστούν περίπου 24 
ώρες για να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.

Ο μετασχηματιστής ρεύματος για τη μονάδα μωρού περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τη μονάδα μωρού δεν 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

3.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
• Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού μέσα στην κούνια, το κρεβάτι 

ή το πάρκο του μωρού.
• ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΩΡΟ.
• Αποφύγετε την έκθεση των μονάδων σε υγρασία ή υγρά.
• Καθαρίστε τις μονάδες με υγρό πανί.
• Μην εκθέτετε τις μονάδες σε υπερβολική θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως.
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4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να θυμάστε ότι αυτή 
η ενδοεπικοινωνία προορίζεται μόνον ως βοήθημα. Δεν αποτελεί 
υποκατάστατο υπεύθυνης, σωστής γονικής επίβλεψης.

4.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
  

υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα γονέα είναι 
απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το 
<POWER> για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη μονάδα

υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα γονέα είναι 
ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το 
<POWER> για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη μονάδα

4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
Μόλις ενεργοποιηθεί η μονάδα γονέα, αρχίζει να αναζητά τη μονάδα μωρού.
1. Το led σύνδεσης  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το κείμενο [ 

Αναζήτηση ] στην οθόνη
2. Μόλις η μονάδα γονέα βρει τη μονάδα μωρού, το LED σύνδεσης 

φωτίζεται σταθερά
3. Σε περίπτωση που η μονάδα γονέα δεν μπορέσει να βρει τη μονάδα 

μωρού σε περίοδο 30 δευτερολέπτων (επειδή δεν έχει ανάψει ακόμα, 
οι μπαταρίες της μονάδας μωρού είναι κενές ή η απόσταση είναι 
υπερβολικά μεγάλη), το κείμενο [ Χωρίς σύνδεση ] εμφανίζεται στην 
οθόνη και τόνοι προσοχής ηχούν ανά 10 δευτερόλεπτα.

Βλ. επίσης παράγραφο 4.15.

4.3 ΓΛΩΣΣΑ:
Συνίσταται να ρυθμιστεί πρώτα η γλώσσα ούτως ώστε όλο το κείμενο 
να εμφανίζεται στην LCD στην αγαπημένη σας γλώσσα. Εξ ορισμού 
προγραμματίζεται η ολλανδική γλώσσα.

Χρειάζεται να ορίσετε μόνον τη γλώσσα στη μονάδα γονέα, η μονάδα 
μωρού θα συγχρονίζεται αυτόματα.

πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ 2 φορές.

2 sec.

2 sec.

Menu2x
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βρείτε την απαιτούμενη γλώσσα

πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ (Μενού) για να 
επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

4.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
Μόλις η μονάδα μωρού ανιχνεύσει έναν ήχο, θα τον στείλει στη μονάδα γονέα.

ένταση λήψης:
πατήστε το κουμπί - για να μειωθεί η ένταση ή το 
κουμπί + για να αυξηθεί η ένταση (5 επίπεδα + 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ ένταση)

• το εικονίδιο  ανάβει όταν η ένταση οριστεί 
σε ανενεργή (χωρίς ήχο)

• Θα ακούσετε ένα επιπλέον ηχητικό σήμα όταν 
επιτευχθεί η χαμηλότερη ή υψηλότερη στάθμη και 
όταν πατήσετε το κουμπί - ή +..

Οπτική ένδειξη:
ο ήχος εμφανίζεται επίσης και οπτικά μέσω των 
LED, συνεπώς η παρακολούθηση μπορεί να 
διενεργηθεί ακόμα κι όταν η ένταση έχει μειωθεί ή 
απενεργοποιηθεί εντελώς

4.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

πατήστε παρατεταμένα το TALK στη Μονάδα 
γονέα για να μιλήσετε στο μωρό

έλεγχος της έντασης στη Μονάδα μωρού:
πατήστε το κουμπί - για να μειωθεί η ένταση ή το 
κουμπί + για να αυξηθεί η ένταση

- +

Menu

- +

Talk

- +
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έλεγχος της έντασης στη Μονάδα γονέα:

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Ένταση μωρού ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

Ορίστε την απαιτούμενη ένταση (προσοχή: η 
πραγματική

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση (μόνον τώρα η 
νέα ρύθμιση έντασης θα είναι σε ισχύ)

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

4.6 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία στη Μονάδα Γονέα για να 
παρακολουθείτε τον ήχο από τη Μονάδα μωρού:

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Ευαισθησία ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

επιλέξτε την απαιτούμενη στάθμη

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ευαισθησίας τα οποία 
υποδεικνύονται από φωτισμένα κομμάτια:
το επίπεδο 1 αποτελεί την χαμηλότερη ευαισθησία, το 
επίπεδο 4 αποτελεί υψηλή ευαισθησία, το επίπεδο 5 
αποτελεί την υψηλότερη ευαισθησία (το μικρόφωνο 
είναι πάντα ενεργό)
(από το εργοστάσιο η προκαθορισμένη στάθμη είναι 
η υψηλότερη)
Θα ακούσετε ένα επιπλέον ηχητικό σήμα όταν 
επιτευχθεί η χαμηλότερη ή υψηλότερη στάθμη και 
όταν πατήσετε το κουμπί - ή +.

Menu

- +

Menu

- +

Menu

Menu

- +

Menu

- +
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πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

4.7 ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Με την ένταση ρυθμισμένη στο ανενεργό, η ενδοεπικοινωνία εξακολουθεί 
να σας προειδοποιεί με ηχητικά σήματα ότι το μωρό κλαίει δυνατά.

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης:
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ]

πιέστε το κουμπί μενού 2 φορές:
εάν η ειδοποίηση είναι αυτή τη στιγμή 
απενεργοποιημένη, θα οριστεί αυτή τη στιγμή σε 
ενεργή και εάν η ειδοποίηση είναι ενεργή αυτή τη 
στιγμή θα ρυθμιστεί σε ανενεργή.

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

ένδειξη ηχητικής ειδοποίησης:
το εικονίδιο  ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη 
η ηχητική ειδοποίηση και αναβοσβήνει όταν 
ενεργοποιηθεί η ηχητική ειδοποίηση

4.8 ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ:
5 Διαφορετικά νανουρίσματα έχουν προγραμματιστεί σε αυτή την ενδοεπικοινωνία

έναρξη/διακοπή:
πατήστε το κουμπί  (μονάδα μωρού) ή το 
κουμπί  (μονάδα γονέων) για να ξεκινήσει ή να 
διακοπεί η αναπαραγωγή των νανουρισμάτων

(μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  στη 
μονάδα μωρού για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή 
των νανουρισμάτων)

Menu

- +

Menu2x

Menu
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ένδειξη νανουρισμάτων:
το εικονίδιο  είναι ενεργό όταν η μονάδα μωρού 
αναπαράγει νανουρίσματα

επιλέξτε νανουρίσματα από τη Μονάδα γονέα:
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Νανούρισμα ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

αναζητήστε το νανούρισμα της επιθυμίας σας
( [ Αναπαραγωγή ] = αναπαραγωγή όλων των 
τραγουδιών)
πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

επιλέξτε νανουρίσματα από τη Μονάδα μωρού:
πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα νανούρισμα
( [ Αναπαραγωγή ] = αναπαραγωγή όλων των 
τραγουδιών)

έλεγχος της έντασης στη Μονάδα μωρού:
Πατήστε το κουμπί - για να μειωθεί η ένταση ή το 
κουμπί + για να αυξηθεί η ένταση

έλεγχος της έντασης στη Μονάδα γονέα:
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Ένταση μωρού ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

Menu

- +

Menu

- +

Menu

Menu

- +

Menu

- +
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ορίστε την απαιτούμενη ένταση (προσοχή: η 
πραγματική ένταση δεν έχει αλλάξει ακόμα)

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση (μόνον τώρα θα 
είναι αποτελεσματική η νέα ρύθμιση έντασης)

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

Χρόνος αναπαραγωγής:
ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής για ένα ή για 
όλα τα νανουρίσματα είναι 15 λεπτά

4.9 ΦΩΣ ΝΥΧΤΑΣ:
Μπορείτε να ελέγχετε το φως νύχτας απευθείας από τη μονάδα μωρού ή 
απομακρυσμένα από τη μονάδα γονέα.

έλεγχος του φωτός νύχτας στη Μονάδα μωρού:
πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το φως νύχτας

έλεγχος του φωτός νύχτας στη Μονάδα γονέα:
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ ΦΩΣ ΝΥΧΤΑΣ ]

πιέστε το κουμπί μενού 2 φορές.
εάν το φως νύχτας είναι αυτή τη στιγμή 
απενεργοποιημένο, θα οριστεί αυτή τη στιγμή σε 
αναμμένο και εάν το φως νύχτας είναι αναμμένο 
αυτή τη στιγμή θα ρυθμιστεί σε σβηστό

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

ένδειξη φωτός νύχτας:
το εικονίδιο  ναι ενεργό όταν το φως νύχτας 
ανάβει

- +

Menu

15min.

Menu

- +

Menu
2x
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4.10 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ:
Σε αδρανή κατάσταση, η οθόνη και της Μονάδας μωρού και της Μονάδας γονέα 
υποδεικνύει τη θερμοκρασία του Δωματίου του μωρού σε βαθμούς Κελσίου 
(°C) ή σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F). Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε τη 
μορφή, τα όρια και να ενεργοποιήσετε την Ειδοποίηση θερμοκρασίας.

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Θερμοκρασία ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά -/+ για να επιλέξετε 
από:

για εναλλαγή ανάμεσα σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ

για να ορίσετε την ελάχιστη θερμοκρασία
(μεταξύ 10°C (50°F) και 20°C(69°F))

για να ορίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία
(μεταξύ 21°C (70°F) και 39°C(99°F))

για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
ειδοποίησης θερμοκρασίας

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά -/+ για την αλλαγή 
των ρυθμίσεων

πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

Menu

- +

Menu

- +

[ FORMAT ]

[ MIMIMUM ]

[ MAXIMUM ]

[ ALERT ON/OFF ]

Menu

- +

Menu
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ένδειξη ειδοποίησης θερμοκρασίας:
το εικονίδιο  είναι ενεργό όταν είναι 
ενεργοποιημένη η ειδοποίηση θερμοκρασίας

ειδοποίηση θερμοκρασίας λειτουργίας:
Εάν η θερμοκρασία είναι πέρα της ελάχιστης 
ή μέγιστης στάθμης, εμφανίζεται η ένδειξη 
“ΚΡΥΟ” ή “ΚΑΥΤΟ” και η τρέχουσα θερμοκρασία 
αναβοσβήνει στις οθόνες και των δύο Μονάδων.

Εάν η Ειδοποίηση θερμοκρασίας είναι Ενεργή, θα ηχήσει μία ειδοποίηση 
στη Μονάδα γονέα.

4.11 ΑΦΥΠΝΙΣΗ:
Η λειτουργία αφύπνισης είναι χρήσιμη για να υπενθυμίσετε στον εαυτό 
σας για ορισμένες εργασίες, όπως η ώρα ταΐσματος κ.λπ.

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Αφύπνιση ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά -/+ για να επιλέξετε 
από: [ Ανενεργό? ] και [ Ρύθμιση χρονομέτρου ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να 
απενεργοποιήσετε την αφύπνιση
(για να την απενεργοποιήσετε, τώρα πατήστε ΜΕΝΟΥ)

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ορίσετε την 
ιδιότητα αφύπνισης
1. πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ και χρησιμοποιήστε 

το -/+ για να ορίσετε τις ώρες
2. πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ και χρησιμοποιήστε 

το -/+ για να ορίσετε τα λεπτά

Menu

- +

Menu

- +

[ OFF? ]

[ SET TIMER ]
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3. πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) και 
χρησιμοποιήστε το -/+ για να κάνετε εναλλαγή 
μεταξύ [ Μία φορά ] και [ Επαναλαμβανόμενα ]

4. πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

ένδειξη αφύπνισης:
το εικονίδιο  ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο 
το χρονόμετρο, στο κάτω μέρος της οθόνης 
μπορείτε να δείτε την ώρα του χρονομέτρου

αφύπνιση λειτουργίας:
• στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ώρα αφύπνισης, όταν 

φτάσει στο 00:00 θα ηχήσει για έως 30 δευτερόλεπτα, πατήστε κάποιο 
κουμπί για να σταματήσει η αφύπνιση, σε περίπτωση που επιλέξατε [ 
Επαναλαμβανόμενη ] η αφύπνιση ξεκινά ξανά με την αντίστροφη μέτρηση

• μία επαναλαμβανόμενη αφύπνιση μπορεί να απενεργοποιηθεί 
επιλέγοντας Ανενεργή στο μενού ή απενεργοποιώντας τη μονάδα γονέα.

4.12 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καλέσετε τη μονάδα γονέα 
σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια στο δωμάτιο μωρού ή για να 
βρείτε τη μονάδα γονέα. Η μονάδα γονέα πρέπει να είναι ενεργή για να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

πατήστε το κουμπί Page για να παραχθούν ήχοι 
στη μονάδα γονέα για 120 δευτερόλεπτα, στην 
οθόνη εμφανίζεται το κείμενο [ Ειδοποίηση ]

• Μπορείτε να τερματίσετε αυτή την επισήμανση πατώντας και πάλι το 
κουμπί Page ή πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στη μονάδα γονέα.

• Η ένταση αυτών των ήχων είναι αμετάβλητη.
• Σε περίπτωση που η ένταση της μονάδας γονέα ρυθμίστηκε στο 

ανενεργό, όταν η ειδοποίηση της έντασης θα οριστεί σε ενεργό και θα 
παραμείνει ενεργή.

Page

Menu

- +
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4.13 ΕΜΒΕΛΕΙΑ:
Σε περίπτωση που είστε κοντά στο παιδί σας, μπορεί να αποφασίσετε να 
μειωθεί η ισχύς μετάδοσης

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Εμβέλεια ECO ]

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

ανάλογα με την παρούσα ρύθμιση, όταν πατάτε 
το κουμπί ΜΕΝΟΥ, μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε 
στο [ HALF RANGE? (Μισή εμβέλεια) ] ή [ FULL 
RANGE? (Πλήρης εμβέλεια) ] (*)

πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε 
και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

πατήστε για λίγο το κουμπί POWER για να 
τερματίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού

* Η ρύθμιση ισχύος τίθεται σε ισχύ μόνον μετά από 30 δευτερόλεπτα αφού 
τεθεί η μονάδα μωρού σε αδράνεια (χωρίς μετάδοση). Οι αποτελεσματικές 
εμβέλειες εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες σας και θα πρέπει να τις 
ανακαλύψετε εμπειρικά.

4.14 ΠΛΗΡΕΣ ECO:
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία FULL ECO, δεν υπάρχει 
καθόλου μετάδοση όταν δεν κλαίει το μωρό.

πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ FULL ECO ]

πιέστε το κουμπί μενού 2 φορές. εάν αυτή τη 
στιγμή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία 
Πλήρους ECO, θα οριστεί αυτή τη στιγμή σε 
ενεργή, εάν η λειτουργία Πλήρους ECO είναι 
ενεργή αυτή τη στιγμή θα ρυθμιστεί σε ανενεργή

Menu

- +

Menu

Menu

[ HALF RANGE ? ]

[ FULL RANGE? ]

Menu

- +

Menu
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Ένδειξη ΠΛΗΡΟΥΣ ECO:
 ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η 

λειτουργία ΠΛΗΡΟΥΣ ECO

Σχόλια σχετικά με το ΠΛΗΡΕΣ ECO
Η αναπαραγωγή νανουρίσματος και η μέγιστη ευαισθησία (επίπεδο 5, 
βλ. κεφάλαιο 4.6) θα απενεργοποιήσει προσωρινά την ιδιότητα Πλήρους 
ECO, εάν η ρύθμιση Πλήρους ECO οριστεί σε ON (Ενεργό). Ωστόσο, το 
εικονίδιο  θα εξακολουθεί να είναι ενεργό.

Προσοχή: Ο έλεγχος σύνδεσης δεν είναι ενεργός σε λειτουργία Πλήρους 
Eco, δείτε το επόμενο κεφάλαιο.

4.15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
Αυτόματος:
Όταν είναι απενεργοποιημένη η ΠΛΗΡΗΣ ECO, η ενδοεπικοινωνία ελέγχει 
συνεχώς τη σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα:
• Μόλις η μονάδα γονέα είναι σε επαφή με τη μονάδα μωρού, το LED 

σύνδεσης  στη μονάδα γονέα φωτίζεται σταθερά.
• Όταν η μονάδα γονέα βγει εκτός εμβέλειας (ή απενεργοποιηθεί), το 

LED σύνδεσης  στη μονάδα γονέα αναβοσβήνει και το κείμενο [ 
Αναζήτηση ] εμφανίζεται στην οθόνη.

• Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η σύνδεση εντός 30 
δευτερολέπτων, ένα ηχητικό σήμα ηχεί κάθε 10 δευτερόλεπτα και 
στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο [ Χωρίς σύνδεση ].

• Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα γονέα και 
στη μονάδα μωρού, το LED σύνδεσης θα φωτιστεί σταθερά και θα 
εξαφανιστεί το κείμενο [ Χωρίς σύνδεση ]



19

Μη αυτόματος:
Ο έλεγχος σύνδεσης δεν λειτουργεί όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία 
ΠΛΗΡΟΥΣ ECO. Το LED  είναι σβηστό και δεν θα λάβετε 
προειδοποίηση, όταν είστε εκτός εμβέλειας από τη μονάδα μωρού ή όταν 
η μονάδα μωρού είναι σβηστή.
Ως εξής, μπορείτε ωστόσο να ελέγξετε μη χειροκίνητα τη σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί TALK (Ομιλία) για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα (*):

2. Σύνδεση ΟΚ:
 ανάβει και για λίγα 

δευτερόλεπτα θα ακούτε 
όλους τους ήχους από το 
δωμάτιο του μωρού

3. Μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα, 
ενεργοποιείται ξανά η 
λειτουργία Πλήρους ECO 
και απενεργοποιείται το 

*: αν πατήσετε το κουμπί TALK (Ομιλία) για περισσότερο χρόνο, 
ενεργοποιείται η ιδιότητα TALK BACK (Απάντηση) και ενδέχεται να 
ξυπνήσετε το μωρό.

4.16 ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Και η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού είναι εξοπλισμένες με μία 
ένδειξη στάθμης μπαταρίας στην οθόνη:

: πλήρης στάθμη μπαταρίας
: 2/3 στάθμη μπαταρίας
: 1/3 στάθμη μπαταρίας
: μπαταρία άδεια

Μονάδα μωρού:
• η ένδειξη της μπαταρίας είναι σβηστή όταν η μονάδα μωρού 

λαμβάνει ρεύμα από τον μετασχηματιστή ρεύματος
• η ένδειξη της μπαταρίας είναι αναμμένη και υποδεικνύει τη 

χωρητικότητα όταν η μονάδα μωρού λαμβάνει ρεύμα από μπαταρίες

2. Χωρίς σύνδεση:
  ανάβει αλλά αρχίζει να 

αναβοσβήνει, δεν θα ακούσετε 
κάποιον ήχο από το δωμάτιο 
του μωρού και μετά από 30 
δευτερόλεπτα θα ακούσετε ηχητικά 
σήματα ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει 
σύνδεση

3. Μόλις βρείτε την αιτία της 
προειδοποίησης ότι δεν υπάρχει 
σύνδεση και επιλυθεί, η λειτουργία 
Πλήρους ECO θα ενεργοποιηθεί 
ξανά και  θα απενεργοποιηθεί
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• όταν η ένδειξη της μπαταρίας στη μονάδα μωρού υποδείξει κενές 
μπαταρίες (  ), το κείμενο [ BU LOW BATT! (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤ) 
] εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας γονέα, συνιστάται να 
αντικαταστήσετε τώρα αμέσως τις μπαταρίες στη μονάδα μωρού 
ή να συνδέσετε τον μετασχηματιστή ρεύματος, (προσοχή: όταν η 
μονάδα γονέα βρίσκεται στη λειτουργία αφύπνισης, αυτό το κείμενο 
προειδοποίησης δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη)

• σε περίπτωση που δεν αλλάξετε τις μπαταρίες ή δεν συνδέσετε 
τον μετασχηματιστή ρεύματος, η μονάδα μωρού θα σβήσει μετά 
από λίγο, το LED σύνδεσης στη μονάδα γονέα θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί το κείμενο [ NOT LINKED ] (Χωρίς 
σύνδεση) στην οθόνη της μονάδας γονέα, αφού αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες ή συνδέσετε τον μετασχηματιστή ρεύματος, οι ρυθμίσεις 
λειτουργούν κανονικά ξανά

Μονάδα γονέα:
• η φόρτιση των μπαταριών υποδεικνύεται με ένα κινούμενο εικονίδιο 

μπαταρίας, μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες, αυτό το εικονίδιο δείχνει 
‘μπαταρία πλήρης’ (  )

• σε αδρανή κατάσταση, αυτό το εικονίδιο δείχνει την πραγματική 
χωρητικότητα των μπαταριών

• λίγο αφού εμφανιστεί στο εικονίδιο μπαταρίας η ένδειξη ‘empty 
batteries’ (κενές μπαταρίες) ( ), η μονάδα γονέα σβήνει, συνδέστε 
ξανά τον μετασχηματιστή ρεύματος για να λειτουργήσει ξανά η 
μονάδα γονέα

4.17 ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ
Στην πίσω πλευρά της μονάδας γονέα, θα βρείτε το κλιπ ζώνης για να 
μεταφέρετε τη μονάδα ενώ έχετε τα χέρια σας ελεύθερα.

Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι για να αφαιρέσετε 
αυτό το κλιπ, αν θέλετε.



21

4.18 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ:
Ακολουθώντας τις ρυθμίσεις της ενδοεπικοινωνίας, μπορεί να 
αποκατασταθούν οι προεπιλεγμένες τιμές:

Μονάδα γονέα:
πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ

βρείτε την επιλογή [ Επαναφορά ]

πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ 2 φορές.

Η μονάδα γονέα σβήνει και ανάβει ξανά και οι ρυθμίσεις αποκαθίστανται 
στις προεπιλεγμένες τιμές της:

Ευαισθησία: επίπεδο 5 (μέγιστη ευαισθησία, το 
μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο συνεχώς)

Φως νύχτας: αναμμένο
Γλώσσα: Ολλανδικά
Νανούρισμα: νανούρισμα 1
Ηχητική προειδοποίηση: απενεργοποιημένη
Ένταση μονάδας μωρού: επίπεδο 3
Αφύπνιση: απενεργοποιημένη
Μορφή θερμοκρασίας: Κελσίου
Ειδοποίηση θερμοκρασίας: απενεργοποιημένη
Χαμηλότερο όριο: 14
Ανώτερο όριο: 39°C
Ένταση μονάδας γονέα: επίπεδο 1
Λειτουργία Πλήρους Eco: απενεργοποιημένη
Εμβέλεια: μέγιστη

Menu

- +

Menu2x
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5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
5.1 ΓΕΝΙΚΑ:

Η ενδοεπικοινωνία προορίζεται για την ανίχνευση ήχου με τον οποίο 
επιτηρούνται συχνά μωρά, μικρά παιδιά και ανήμποροι άνθρωποι.
Να γνωρίζετε ότι αυτή η ενδοεπικοινωνία δεν είναι ποτέ σε θέση να 
καλύψει την παρουσία ενός ενηλίκου ή ενός γονέα.

Κάθε φορά πριν από τη χρήση, ελέγχετε τη λειτουργικότητα του σετ. 
Να ελέγχετε τακτικά τη σύνδεση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Η χρήση της ενδοεπικοινωνίας περιορίζεται στην ανίχνευση ήχων 
στους χώρους σας. Κάποιο άλλο άτομο το οποίο υπάρχει ή μπορεί 
να υπάρχει στο δωμάτιο που παρακολουθείται θα πρέπει να 
ενημερώνεται για την ύπαρξη της εγκατεστημένης ενδοεπικοινωνίας.

Η χρήση της ασύρματης παρακολούθησης δωματίου δεν έχει άδεια. 
Δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις ότι η μετάδοση δεν θα υποστεί 
παρεμβολές από άλλα ασύρματα συστήματα ή ατμοσφαιρικές 
διαταραχές.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η ενδοεπικοινωνία, σβήστε 
το κουμπί τροφοδοσίας. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη 
περίοδο, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος και αφαιρέστε 
τις μπαταρίες.

5.2 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
Δεν είναι δυνατή η επέκταση αυτής της ενδοεπικοινωνίας με 
πολλαπλές μονάδες γονέα ή πολλαπλές μονάδες μωρού. Σε 
περίπτωση που πρόκειται να παρακολουθούνται περισσότερα 
από ένα μωρά, θα πρέπει να αγοραστούν περισσότερες πλήρεις 
μονάδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίπλα-δίπλα και δεν 
ενοχλούν η μία την άλλη.

5.3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας 
μωρού. Για να διασφαλιστεί μία σωστή ένδειξη, μην καλύπτετε αυτό 
τον αισθητήρα ούτε να τοποθετείτε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως. 
Αποφύγετε να την τοποθετείτε δίπλα σε μία θερμαντική συσκευή. Το 
εύρος είναι 10°C έως 39°C. Προσοχή: η ένδειξη της θερμοκρασίας 
είναι μόνον ενδεικτική. Υπολογίζετε πιθανή απόκλιση περίπου 5% 
έως 10%.
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5.4 ΕΜΒΕΛΕΙΑ:
Η εμβέλεια της ενδοεπικοινωνίας είναι περίπου 50 μέτρα σε 
εσωτερικούς χώρους και 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Να 
γνωρίζετε ότι μεγάλα κτήρια, μεταλλικές κατασκευές, περιβαλλοντικές 
φασαρίες και άλλες ασύρματες συσκευές μπορεί να επηρεάσουν 
αυτή την εμβέλεια.

5.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Μονάδα γονέα:
Με πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με 
χωρητικότητα 750mAh, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα 
γονέα για έως 24 ώρες χωρίς μετασχηματιστή ρεύματος.

Μονάδα μωρού:
Όταν είναι εγκατεστημένες αλκαλικές μπαταρίες, η μονάδα μωρού θα 
λειτουργεί για περίπου 48 χωρίς τον μετασχηματιστή ρεύματος.

5.6 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:
Μετασχηματιστές ρεύματος:
Χρησιμοποιείτε μόνο τους μετασχηματιστές ρεύματος που 
παρέχονται μαζί με αυτή την ενδοεπικοινωνία.
Λάθος τύπος(οι) μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει(ουν) ζημία 
στη/στις μονάδα(ες).

 Μετασχηματιστής μονάδας μωρού:
 Μοντέλο: S004LV0900050
 Είσοδος: 100-240VAC 150mA, Έξοδος: 9VDC 500mA 

 Βάση φορτιστή μετασχηματιστή:
 Μοντέλο: S004LV0600045
 Είσοδος: 100-240VAC 150mA, Έξοδος: 6VDC 450mA

Μπαταρίες:
Εγκαθιστάτε ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ μπαταρίες και στη μονάδα 
γονέα και τη μονάδα μωρού:
Μονάδα μωρού: 4 x 1,2V NiMH AA
Εξωτερική μονάδα: 2 x 1,2V NiMH AAΑ

5.7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για να καθαρίζετε τη 
θήκη, η θήκη μπορεί να καθαριστεί μόνον με υγρό πανί.
Πάντα να αποσυνδέετε την ενδοεπικοινωνία από το ρεύμα 
(αφαιρέστε τους μετασχηματιστές ρεύματος) πριν το καθάρισμα.
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5.8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ):
Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν θα πρέπει 
να απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα κανονικά οικιακά 
σκουπίδια αλλά φέρτε το προϊόν σε ένα σημείο συλλογής για 
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Οι εξαντλημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορριφθούν 

ποτέ στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδίδονται στον 
τοπικό χώρο για χημικά απορρίμματα.

6 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αυτή η ενδοεπικοινωνία συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις 
και διατάξεις που όπως αυτές περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 1999/5/EC.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον ιστότοπο 
WWW.ALECTO.INFO

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. καναλιών: 120
Συχνότητα: 1881.792 - 1897.344 MHz
Τροφοδοτικό από τη Μονάδα 
μωρού:

Τροφοδοσία ρεύματος λειτουργίας 
μεταγωγής 9V/500mA/  (συμπ.)
4x 1,2V AA επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες NiMH (δεν συμπ.)

Τροφοδοτικό από τη Μονάδα 
γονέα:

Τροφοδοσία ρεύματος λειτουργίας 
μεταγωγής, 6V/450mA /  (συμπ.)
2x 750mAH επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες NiMH (συμπ.)

Ισχύς μετάδοσης: Μεγ. 250mW
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C έως 40°C
Θερμοκρασία φύλαξης: 0°C έως 60°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας: ±1°C (στους 25°C)
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8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ:

Το LED 
αναβοσβήνει

• Η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού μπορεί να είναι 
εκτός εμβέλειας μεταξύ τους. Μειώστε την απόσταση 
μεταξύ των μονάδων.

• Η μονάδα μωρού μπορεί να είναι σβηστή. Πατήστε 
το πλήκτρο POWER (Τροφοδοσίας) για να 
ενεργοποιηθεί η μονάδα μωρού.

LED 
αναβοσβήνει 
+ ήχοι 
προσοχής 
από μονάδα 
γονέα

• Χάθηκε η σύνδεση με τη μονάδα μωρού. Μειώστε την 
απόσταση ανάμεσα στη μονάδα γονέα και τη μονάδα 
μωρού.

• Η μονάδα μωρού μπορεί να είναι σβηστή. Πατήστε το 
πλήκτρο POWER (Τροφοδοσίας) για να ενεργοποιηθεί 
η μονάδα μωρού.

• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη μονάδα μωρού 
είναι άδειες. Συνδέστε τη μονάδα μωρού στο ρεύμα 
με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος για 
επαναφόρτιση.

Δεν ακούγεται 
ήχος ή το 
κλάμα του 
μωρού στη 
μονάδα γονέα

• Το επίπεδο της έντασης στη μονάδα γονέα μπορεί 
να έχει ρυθμιστεί υπερβολικά χαμηλά, αυξήστε την 
ένταση στη μονάδα γονέα.

• Το επίπεδο της ευαισθησίας στο μικρόφωνο της 
μονάδας μωρού μπορεί να έχει ρυθμιστεί υπερβολικά 
χαμηλά. Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας της 
μονάδας μωρού.

Έντονος 
τόνος

• Η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού βρίσκονται 
υπερβολικά κοντά μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι η 
μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού βρίσκονται σε 
απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

• Η ένταση του μεγαφώνου της μονάδας γονέα μπορεί 
να έχει ρυθμιστεί υπερβολικά ψηλά. Μειώστε την 
ένταση στη μονάδα γονέα.

Σε περίπτωση που η ενδοεπικοινωνία δεν λειτουργεί σωστά, 
αποσυνδέστε τους μετασχηματιστές ρεύματος και αφαιρέστε τις 
μπαταρίες. Περιμένετε μερικά λεπτά και τοποθετήστε τις μπαταρίες και 
συνδέστε ξανά τους μετασχηματιστές ρεύματος. Σε περίπτωση που η 
δυσλειτουργία επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
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10 ΕΓΓΥΗΣΗ
Έχετε εγγύηση 24 ΜΗΝΩΝ μετά από την ημερομηνία αγοράς αυτής της 
ενδοεπικοινωνίας. Εγγυούμαστε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
θα υπάρχει δωρεάν επισκευή ελαττωμάτων που προκαλούνται από 
σφάλματα υλικού και κατασκευαστικά. Αυτό βασίζεται στην ευχέρεια των 
εισαγωγέων. Είναι δυνατό να ζητήσετε την κάλυψη της εγγύησης μόνον 
όταν εσωκλείετε το αποδεικτικό αγοράς σας με την ενδοεπικοινωνία.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΡΑΣΕΤΕ:
Αν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα, συμβουλευτείτε πρώτα το εγχειρίδιο. 
Εάν αυτό το εγχειρίδιο δεν σας δώσει κάποια οριστική απάντηση, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας με καθαρή περιγραφή του 
παραπόνου σας. Θα συλλέξει τη συσκευή μαζί με αυτή την κάρτα 
εγγύησης και το αποδεικτικό αγοράς με ημερομηνία και θα φροντίσει για 
έγκυρη επισκευή, αποστέλλοντάς τη αντίστοιχα δωρεάν στον εισαγωγέα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΗΓΕΙ:
Όταν χρησιμοποιούνται μη ειδικές, ελαττωματικές συνδέσεις, μπαταρίες 
με διαρροή και λάθος τοποθετημένες, η χρήση μη αυθεντικών μερών ή 
εξαρτημάτων, αμέλεια και ελαττώματα που προκαλούνται από πυρκαγιά, 
πλημμύρα, κεραυνό και φυσικές καταστροφές. Με μη εξουσιοδοτημένες 
τροποποιήσεις ή επισκευές από τρίτους. Με λανθασμένη μεταφορά 
χωρίς κατάλληλη συσκευασία. Εάν η συσκευή δεν παραδίδεται με σωστά 
συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και το αποδεικτικό αγοράς.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ: καλώδια, βύσματα και 
μπαταρίες.

Αποκλείονται όλες οι περαιτέρω ευθύνες, συγκεκριμένα επακόλουθες 
ζημίες.
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