
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DBX-85eco
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1 ECO MÓD
Az Alecto DBX-85 ECO bébiőr kivételes ECO móddal rendelkezik. A 
jeladó bébiegység nem csak kikapcsol, ha nem sír a gyermek – FULL 
ECO üzemmódban még a bébiegység és a szülői egység közötti rövid 
ellenőrző jelzések is kikapcsolnak. A bébiegység teljesen kikapcsol és – 
szükség esetén – újra bekapcsol. Ezáltal a minimumra csökkenthető a 
gyermeket érő rádióhullámok hatása.

Emlékezni kell rá, hogy a jeladó bébiegységnek kapcsolatot kell terem-
tenie a szülői egységgel. Ez az első néhány másodpercben hangjelzés 
vagy rövid jelzések hiányával járhat, ha zavar lép fel. Abban az esetben, 
ha a gyerekszobából jövő minden hangot meg szeretne hallani, állítsa 
maximum értékre az érzékenységi szintet (lásd 4.5. pontot); ez esetben a 
bébiegység végig bekapcsolva marad.
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6.  Beépített hangszóró
7.  Töltő csatlakozó
8.  Elem helye (hátoldalon)
9.  Beépített mikrofon
10.  Akku szint ( ):  (lásd a 

következő oldalt)
11.  BE/KI gomb (On/Off) 
12.  TALK kihangosító szett gomb

1.  Hangjelző lámpa
2.  „Hangosabban” és „plusz” gomb 

a „Beállítások” funkcióban 
3.  „Halkabban” és „mínusz” gomb a 

„Beállítások” funkcióban
4.  Érzékenységi szint érzékelő 

gomb
5. ( ) Kapcsolatjelző, lásd lejjebb

2 FUNKCIÓK
2.1	SZÜLŐI	EGYSÉG	–	FELÉPÍTÉS:
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: jelző: 
• Zöld színben villog, ha a szülői egység kapcsolatot keres a jeladó 

bébiegységgel
•  Zöld színben világít, ha a szülői egység kapcsolatba lépett a bébie-

gységgel (akkor is, ha a gyerek alszik és a bébiegység semmilyen 
hangot sem továbbít)

•  Piros színben világít, ha aktív a FULL ECO mód és a gyerek 
alszik; a bébiegység alvó módban van (FIGYELEM: az automata 
kapcsolatjelző dióda szintén ki van kapcsolva, lásd a 4.11. pontot).

•  Narancssárga színben világít, ha aktív a FULL ECO mód, de a gye-
rek sír és a bébiegység kapcsolatban áll a szülői egységgel
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 : akku jelző
• Folyamatosan világít, ha a szülői egység nincs a töltőre helyezve 

(függetlenül attól, hogy a szülői egység be van kapcsolva, vagy ki 
van kapcsolva, illetve függetlenül attól, hogy be vannak helyezve az 
elemek)

• Nem világít, ha a szülői egység teljesen feltöltött elemeken üzemel 
• villog, ha alacsony az elemek töltési szintje

2.2	BÉBIEGYSÉG	–	FELÉPÍTÉS:
1. Elem töltési szint jelző (lásd lejjebb)
2.  Beépített éjjeli fény (kizárólag 

bekapcsolás után látható)
3.  ON / OFF
4.  Beépített mikrofon
5.  Töltő csatlakozó

6.  Elem helye (hátoldalon)
7.  Beépített hangszóró
8.  ON / OFF kijelzése
9.  Hangerő gombok (+/-)
10. PAGE gomb (szülői egység 

hívása)
11. Éjjeli fény gomb
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 : akku jelző
•  Sárga színben világít az elemek töltése alatt (figyelem: a jelző akkor 

is világít, ha az elemek teljesen feltöltött állapotban vannak)
•  A jelző nem világít, ha a bébiegység teljesen feltöltött elemekkel 

üzemel 
•  Piros színben világít, ha alacsony az elemek töltési szintje
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3 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK
3.1 SZÜLŐI	EGYSÉG:
A szülői egység táplálása két darab, a bébiőrhöz mellékelt újratölthető 
elemmel történik. Az elemeket a szetthez mellékelt töltővel kell tölteni

FIGYELEM:	KIZÁRÓLAG	ÚJRATÖLTHETŐ	ELEMET	SZABAD	
HASZNÁLNI!	NEM	SZABAD	EGYSZER	HASZNÁLATOS,	NEM	

ÚJRATÖLTHETŐ	ELEMET	HASZNÁLNI,	MELYEK	A	HASZNÁLAT	
SORÁN	FELROBBANHATNAK.

1. Vegye le az övcsipeszt egy kis csavarhúzó segítségé-
vel, az élek enyhe megnyomásával és kiemelésével. 
Egy jellegzetes kattanást fog hallani

2. Óvatosan nyomja meg a szülői egység alatti bordázott 
felületet és vegye le az elemtartó fedelet

3. Helyezze be a szetthez mellékelt 2 darab újratölthető 
elemet, ügyelve azok polaritására (+ és -). Kizárólag az 
alábbi műszaki paraméterű újratölthető elemet szabad 
használni:

Feszültség / Kapacitás: 1.2 V / 750 mAh vagy több
Típus / Méret: NiMH, AAA, HR03

4. Tegye vissza az elemtartó fedelet és akassza be az övcsipeszt
5. Dugja be a szetthez mellékelt töltő dugalját egy 230 V aljzatba és 

csatlakoztassa a szülői egységet a töltőre; kigyullad a CHARGE 
elem jelző és a  jelző; az elemek töltése folyamatban

FIGYELEM: a töltő CHARGE jelzője, valamint a szülői egység  ojelzője az 
elemek teljes feltöltése után is aktívak maradnak. A teljesen lemerült elemek 
feltöltési ideje kb. 24 óra; ezután leveheti a szülői egységet a töltőről.

3.2	BÉBIEGYSÉG:
A szülői egység tápellátása a mellékelt tápegységről történik. 
A bébiőrhöz kizárólag a készlethez mellékelt, alábbi műszaki 

paraméterű tápegységet szabad használni: 
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA 
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A bébiegység vezeték nélkül is üzemelhet (pl. utazás során). Ehhez 4 
darab újratölthető elemet kell a készülékbe helyezni.

FIGYELEM:	KIZÁRÓLAG	ÚJRATÖLTHETŐ	ELEMET	SZABAD	
HASZNÁLNI!	NEM	SZABAD	EGYSZER	HASZNÁLATOS,	NEM	

ÚJRATÖLTHETŐ	ELEMET	HASZNÁLNI,	MELYEK	A	HASZNÁLAT	
SORÁN	FELROBBANHATNAK.

1. Csavarja el a bébiegység hátoldalán lévő csavart, pl. 
egy érmével fordítsa el egy negyed fordulattal balra és 
húzza le az elemtartó fedelet

2. Helyezzen 4 elemet az elemtartóba, ügyelve a megfelelő polaritásra 
(+ i -). Kizárólag az alábbi műszaki paraméterű újratölthető elemet 
szabad használni:

Feszültség / Kapacitás: 1.2 V / 1300 mAh vagy több
Típus / Méret: NiMH, AA, HR6, ceruzaelem

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet a bébiegységre és csavarja el 
jobbra a csavart negyed fordulattal az elemtartó lezárásához

4. Csatlakoztassa a készlethez mellékelt tápegységet a bébiegységhez 
– dugja be a tápegységet egy 230 V aljzatba

5. Kigyullad az akku jelző  az elemek töltése folyamatban.

FIGYELEM: A  jelzője az elemek teljes feltöltése után is aktívak marad-
nak. A teljesen lemerült elemek feltöltési ideje kb. 24 óra; ezután lekapc-
solhatja a tápegységet a bébiegységról.

A készlet tartalmazza a bébiegység tápegységét. A készlet elemet nem 
tartalmaz a bébiegységhez.

3.3	TELEPÍTÉS	HELYÉRE	VONATKOZÓ	ÚTMUTATÓK:
• TILOS a bébiegységet a gyerekágyba helyezni. Legalább 2 m 

távolságot kell hagyni a gyerek és a bébiegység között.
• ÜGYELJEN ARRA, HOGY A GYEREKNEK NE ÁLLJON MÓDJÁBA 

MEGÉRINTENI A TÁPKÁBELT.
•  Ne állítsa a bébiegységet érzékeny felületekre. A gumi lábak nyomo-

kat hagyhatnak.
•  Ne helyezze a bébiegységet, illetve a szülői egységet közvetlen nap-

fénynek, vagy nedvességnek kitett helyre.
•  A bébiőr nem vízálló. A készülékbe jutó nedvesség sérülést okozhat 

az elektromos rendszerben
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4 ALKALMAZÁS
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bébiőr kizárólag kiegészítő 
eszközként használatos. A készülék nem helyettesítheti a szülő vagy a 
dajka jelenlétét, felügyeletét.

4.1	BEKAPCSOLÁS	ÉS	KIKAPCSOLÁS:  
A bébiegység / szülői egység bekapcsolásához 
nyomja meg és kb. 2 másodpercig tartsa 
lenyomva az ON / OFF gombot a kiválasztott 
készüléken

A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra és 
kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva az ON / OFF 
gombot

4.2	KAPCSOLATJELZŐ	DIÓDA:
A szülői egység közvetlenül a bekapcsolása után keresni kezdi a bébie-
gységet:
1. A bébiegység keresése alatt a szülői egységen villog a  

kapcsolatjelző dióda
2. A bébiegység megtalálása után a  kapcsolatjelző dióda folyama-

tosan világít
3. Ha a szülői egység 30 másodpercen belül nem létesít kapcsolatot 

a bébiegységgel (a bébiegység pl. ki van kapcsolva, az elemek le 
vannak merülve vagy túl messze van), 10 másodpercenként 3 rövid, 
kapcsolatteremtés hiányáról értesítő „hangjelzést” küld

A funkcióról bővebben – a FULL ECO móddal csatlakoztatva is – a 4.11. 
pontban talál információt.

4.3	LEHALLGATÁS:
Ha a bébiegység hangot regisztrál, továbbítja azt a szülői egységbe.

Szülői egység hangereje:
A hangerő a szülői egységen lévő + és – gom-
bokkal állítható (5 szint + MUTE)

• A beállított hangerőszintet a hangszóró világító diódája jelzi.

2 sec.

2 sec.

- +
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• A maximális vagy minimális hangerő elérése után a „+” vagy „–” 
gombok megnyomásával további hangjelzés hallható.

Optikai hangjelzés:
A szülői egységen kigyullad a dióda, ha a 
bébiegység hangot továbbít. Minél hangosabb a 
hang, annál több hangjelző dióda világít a szülői 
egységen

4.4 BESZÉLGETÉS:

A gyerekkel való kapcsolatba lépéshez nyomja 
meg a szülői egységen a Talk gombot. A gomb 
elengedésével tud visszatérni a lehallgatás 
módra

A válasz hangerejének a beállításához nyomja 
meg a bébiegységen a „+” vagy „-” gombot

4.5	4.5	ÉRZÉKENYSÉGI	SZINT:
Az érzékenységi szintet, amely után a bébiegység hangot továbbít a 
gyerekszobából a szülői egységre, a következő módon lehet beállítani:

Nyomja meg a bébiegységen a Sensivity gombot

A „+” és „–” gombok segítségével állítsa be a 
kiválasztott érzékenységi szintet

Nyomja meg a Sensivity gombot a kiválasztott 
érzékenységi szint megerősítéséhez

• • A készülék beállított érzékenységét a kigyulladt hangerő diódák 
jelzik: 1 dióda világít: alacsony érzékenységi szint (csak hangos 
hangra kapcsol be), 4 dióda világít: magas érzékenységi szint (gy-
enge hangra is bekapcsol), 5 dióda világít: maximális érzékenységi 
szint (a mikrofon folyamatosan be van kapcsolva)

•  A maximális vagy minimális érzékenységi szint elérése után a „+” 
vagy „–” megnyomásakor a készülék további hangjelzést bocsát ki.

•  A készülék gyárilag maximális érzékenységi szintre van beállítva

Talk

- +

Sensitivity

- +

Sensitivity
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4.6	A	SZÜLŐI	EGYSÉG	HÍVÁSA:
Ezzel a funkcióval segítséget hívhat a gyerekszobából vagy a segít az 
elveszett szülői egység megtalálásában. Ne feledje, hogy a szülői egység-
nek bekapcsolt állapotban kell lennie ahhoz, hogy a bébiegység hívójelet 
küldhessen.

Nyomja meg röviden a PAGE gombot a bébiegy-
ségen, a szülői egység 120 másodpercen keresz-
tül hívójelet küld

• A PAGE gomb újbóli megnyomása a bébiegységen vagy a bébiegy-
ség bármely gombjának rövid megnyomása hívó hangjelzés küldését 
eredményezi a szülői egységről.

•  A hívójelzések beállított állandó hangerővel rendelkeznek és a beál-
lításoktól függetlenek.

•  A szülői egység hangerejének a kikapcsolása esetén a hangerő min-
dig bekapcsol a hívójelek továbbításához, majd újra kikapcsol.

4.7	ÉJJELI	FÉNY:

Az éjjeli fény bekapcsolásához nyomja meg a  
 gombot

Az éjjeli fény kikapcsolásához nyomja meg a  
gombot.

Az éjjeli fényt csak akkor lehet bekapcsolni, ha a bébiegység szintén be 
van kapcsolva.

4.8	ÖVCSIPESZ:
A szülői egység övcsipesszel rendelkezik, aminek a segítségével mindig 
magánál lehet a készülék, miközben szabadok maradnak a kezei.

Az övcsipesz leszerelhető, amihez egy kis csavarhúzóval 
nyomja meg az övcsipesz oldalsó részét és tolja fel a csa-
tot.

Page
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4.9	BEÁLLÍTÁSOK	TÖRLÉSE:
Visszatérés a gyári beállításokhoz:

Szülői egység:
Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 4 másodper-
cig a „–” gombot.
Egy kettős hangjelzést hall. A gyári beállítások 
vissza lettek állítva

Bébiegység:
Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 4 másodper-
cig a „–” gombot.
Egy kettős hangjelzést hall. A gyári beállítások 
vissza lettek állítva

4.10	FULL	ECO	MÓD:
Ha aktív a FULL ECO mód, a bébiegység semmilyen jelet nem küld, ha 
a gyerek alszik.

A FULL ECO mód bekapcsolásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a „+” gom-
bot a bébiegységen. A  jelző narancssárga 
színben világít.

Ha a készülék semmilyen hangot nem jegyez fel, a bébiegység mikro-
fonja MUTE módba vált (nem hallható hang a szülői egységen (*))

Néhány másodperc elteltével a  jelző piros színre változik – ez azt 
jelenti, hogy a bébiegység továbbra is alvó módban van

Ha a gyerek sírni kezd, a bébiegység bekapcsol és hangot továbbít a 
szülői egységre 

A FULL ECO mód kikapcsolásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a „+” gombot a 
bébiegységen. A  jelző zöld színben világít.

*: FIGYELEM: ha maximális érzékenységi szintet állított be (lásd a 4.5 
pontot), a mikrofon folyamatosan be van kapcsolva. Ebben az esetben 
ugyan bekapcsolható a FULL ECO mód, de a bébiegység folyamatosan 
működik. A FULL ECO mód igazából 1 ~ 4 érzékenységi szint esetén 
hatékony.

+
2 sec.

+
2 sec.

-

-
4 sec.

4 sec.
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4.11	 KAPCSOLATJELZÉS:
Automata kapcsolatjelzés:
Ha kikapcsolja a FULL ECO módot, a bébiőr teljesen automatikusan 
átveszi a kapcsolatot a bébiegység és a szülői egység között:
•  Amíg a szülői egység a bébiegység térerejében van, a szülői egység 

 jelzője folyamatosan világít zöld színben; ebben a pillanatban 
nincs jelentősége, hogy a gyerek alszik-e, vagy sír..

•  Ha a szülői egység a bébiegység térerején kívül helyezkedik (vagy 
kikapcsolja a bébiegységet), a  jelző villogni kezd..

•  Ha a kapcsolat 30 másodpercen belül nincs visszaállítva, a készülék 10 
másodpercenként 3 rövid figyelmeztető hangjelzést bocsát ki.

•  A jelvételi zavar okának az elhárítása után a kapcsolatjelző dióda foly-
amatosan világít.

Kézi kapcsolatjelzés:
Az automata kapcsolatjelzés FULL ECO módban nem működik. A  
jelző piros színben világít és a szülő nem kap figyelmeztetést a bébiegy-
ség és a szülői egység közötti kapcsolat elvesztéséről. A kapcsolat önál-
lóan a következő módon ellenőrizhető:

1. Nyomja meg röviden a SENSIVITY gombot a szülői egységen:

2. Kapcsolat OK:
A  jelző narancssárga 
színben világít és néhány 
másodpercig hangot hal-
lani a gyerekszobából

3. Néhány másodperc eltelté-
vel újra aktiválódik a FULL 
ECO mód és a  jelző 
újra piros színben világít.

2. Nincs kapcsolat:
 A  jelző villogni kezd. Semmilyen  
 gyerekszobából jövő hangot nem  
 lehet hallani. 30 másodperc elteltével  
 figyelmeztető jelzés hallható a kapc 
 solat hiányáról.

3. A kapcsolat hiánya okának az elhárí 
 tása után újra aktiválódik a FULL  
 ECO mód és a   jelző újra piros  
 színben világít.
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4.12	TÖLTÉSI	SZINT	JELZŐ	DIÓDÁK:
Mind a bébiegység, mind a szülői egység és a töltő rendelkezik töltési 
szint jelző diódával.

Bébiegység:
• • A bébiegység töltőre csatlakoztatása és az elemek behelye-

zése után kigyullad  töltési szint jelző.
• Ha a bébiegységet teljesen feltöltött elemekről táplálja, a töltési szint 

jelző nem világít.
•  Ha a bébiegység töltési szintje csökken, a töltési szint jelző villogni 

kezd és a bébiegység 10 másodpercenként 4 rövid figyelmeztető 
jelzést bocsát ki. A használat intenzitásától függően a bébiegység 
azonnal vagy néhány óra elteltével kapcsol ki. Ebben az esetben 
csatlakoztatni kell a töltőt és fel kell tölteni az elemeket

Szülői egység:
• Ha a szülői egység töltési szintje csökken, a töltési szint jelző villogni 

kezd  és a szülői egység 10 másodpercenként 4 rövid figyelmeztető 
jelzést bocsát ki. A használat intenzitásától függően a szülői egység 
azonnal vagy néhány óra elteltével kapcsol ki. Ebben az esetben 
csatlakoztatni kell a töltőt és fel kell tölteni az elemeket.

Töltő:
• A szülői egység töltőre csatlakoztatása után kigyullad a töltőn a tölté-

si szint változását jelző CHARGE jelző. A jelző akkor is kigyullad, ha 
az elemek teljesen fel vannak töltve és a szülői egység a töltőn van.
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5 5 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK   
  ÉS ÚTMUTATÓK
5.1	ÁLTALÁNOS	INFORMÁCIÓK:

A bébiőrt kizárólag kiegészítő eszközként szabad használni, nem 
helyettesítheti a felelősségteljes felnőtt vagy dajka felügyeletet.

A használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék minden funkciója 
megfelelően működik. A DBX-85 ECO készülék térerejének és a 
csatlakoztatásának ellenőrzésén kívül az eszköz használata közben 
is ajánlott rendszeresen ellenőrizni a kapcsolatot.

A DBX-85 ECO készülék kizárólag saját tulajdonú helyiségekben 
való hangfigyelésre használatos; a bébiőr készülék működéséről 
tájékoztassa a bébiőr vételkörzetében lévő személyeket.

A vezeték nélküli bébiőr használata nem engedélyköteles. A rends-
zer otthon, szükség szerint használható. Azonban előfordulhat olyan 
eset, hogy a jelet megzavarja más berendezés.

Ha nem használja a bébiőrt, kapcsolja ki.

5.2	TÖBB	BÉBIŐR	HASZNÁLATA:
A DBX-85 ECO készülék technológiája lehetővé teszi egyszerre több 
bébiőr rendszer (szülői- és gyermekőrző egység) használatát (a jel 
megzavarása nélkül), hogy egyidőben több gyerekszobát is figyelni 
lehessen. Minden szülői- és gyermekőrző egység egyedi kóddal ren-
delkezik. A DBX-85 ECO készülék kódja megakadályozza a közvet-
len környezetben található más bébiőrök jeleinek vételét illetve az 
Ön gyermeke hangjának vételét más bébiőrök által.

A DBX-85 ECO készülék nem bővíthető külön egy szülői egységgel 
vagy egy gyermekőrző egységgel. 
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5.3 HATÓTÁVOLSÁG:
A bébiőr hatótávolsága 300m nyílt terepen és 50m zárt térben. A 
hatótávolságot befolyásolhatják a helyi körülmények (betonfalak, 
más bébiőrök, mobiltelefonok stb.).

5.4	ELEMEK	HASZNÁLATA:
Szülői egység:
A 750mAh kapacitású, teljesen feltöltött NiMH akkumulátorok 24 
óráig képesek táplálni a szülői egységet a tápegység használata 
nélkül. Ez az idő függ a használat intenzitásától (bébiegység/szülői 
egység gyakori bekapcsolása, gyakori hangválasz, hangerő szint, 
elemek állapota stb.).

Bébiegység:
A 2000mAh kapacitású, teljesen feltöltött NiMH akkumulátorok 48 
óráig képesek táplálni a bébiegységet a tápegység használata 
nélkül. Ez az idő függ a használat intenzitásától (bébiegység gyakori 
bekapcsolása, gyakori hangválasz stb.) valamint az elemek állapota.

5.5	KARBANTARTÁS:
A bébiőrt kizárólag nedves törlőkendővel lehet tisztítani. Sose has-
ználjon vegyi tisztítószereket. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adap-
tereket

5.6	TÁPELLÁTÁS:
Tápegységek:
Kizárólag a mellékelt tápegységet használja. Más tápegység alkalma-
zása károsíthatja a DBX-85 ECO bébiőr elektronikáját.

 Bébiegység tápegysége:
 Modell: S004LV0900050
 Input: 100-240 V AC 150 mA; Output: 9 V DC 500mA  

 Töltő tápegysége:
 Modell: S004LV0600045
 Input: 100-240 V AC 150 mA; Output: 6 V DC 450 mA
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Elemek:
Mind a bébiegységben, mind pedig a szülői egységben kizárólag 
ÚJRATÖLTHETŐ elemek használhatók:
Bébiegység: 4 x 1,2V NiMH AA (ceruzaelemek)
Szülői egység: 2 x 1,2V NiMH AAA (kis ceruzaelemek)

5.7	KÖRNYEZETVÉDELEM:
A bébiőr csomagolását kezelheti papírhulladékként. 
A használat befejezése után a terméket nem szabad más 
kommunális hulladékkal együtt eltávolítani.
A készüléket az elektromos és elektronikus készülékek újra-

hasznosításával foglalkozó speciális átvételi pontján kell átadni. 
A lemerült vagy sérült elemet környezetbarát módon, a helyi 
előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
Az elemeket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt eltá-
volítani.

6 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék teljesíti az 1999/5/EK európai irányelv alapvető követel-
ményeit és szabványait. 

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az Alecto honlapján: WWW.
ALECTO.NL
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7 PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a fenti tevékenységek ellenére sem sikerült elhárítani a problémát, 
próbálja meg a probléma elhárítást a következő módon:
1.  Vegye ki az elemeket a bébiegységból és a szülői egységből
2.  Húzza ki a tápegységeket az aljzatokból
3.  Várjon néhány percet
4.  Tegye be újra az elemeket és csatlakoztassa a tápegységeket
 
Ha továbbra is fennállnak a problémák, lépjen kapcsolatba az ALECTO 
szervizével a következő telefonszámon: 012100872.

Probléma:

Villog a  
dióda

lVillog a  
dióda + a 
szülői egység 
figyelmeztető 
hangjelzést 
ad ki

A szülői egység 
nem ad ki 
hangot

A szülői egység 
sípoló hangot 
ad ki

LEHETSÉGES	OK	ÉS	MEGOLDÁS:

Megszakadt a kapcsolat a bébiegység és a szülői egy-
ség között. A kapcsolat elvesztését külső zavaró tényező 
is okozhatta. Várjon egy kicsit és ellenőrizze, hogy a 
kapcsolat újra létrejött-e. Ha ez gyakran előfordul, ak-
kor a bébiegység vagy a szülői egység a hatótávolság 
határán lehetnek. Csökkentse a távolságot.

30 mp-nél hosszabb időre megszakadt a kapcsolat a 
bébiegység és a szülői egység között.
• Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva a bébiegység
•  Ellenőrizze a bébiegység tápellátását (tápegység 

vagy elem)
•  Ellenőrizze a bébiegység és a szülői egység közötti 

távolságot. Szükség esetén csökkentse

• A hang MUTE módban van. Kapcsolja be a hangot.
•  Túl alacsony az érzékenységi szint. Növelje

Túl nagy hangerő van beállítva, ami gerjedést okoz.
•  Csökkentse a hangerőt a szülői egységen.
•  Növelje a távolságot a bébiegység és a szülői egy-

ség között



8 MŰSZAKI ADATOK
Csatornák száma: 120 (automatikusan választott)
Átvitel:  1881.792 - 1897.344 MHz
Bébiegység tápellátása: Töltő: 9 V / 500 mA /  (mellékelve)

Elemek: 4 x 1,2 V NiMH AA újratölthető 
(nincs mellékelve)

Szülői egység tápellátása: Töltő tápegysége: 6 V / 450 mA  
   (mellékelve)

Elemek: 2 x 1,2V 750 mAh NiMH 
AAA vagy HR03 típusú újratölthető (mellékelve)

A bébiegység teljesítménye: max. 250 mW 
Ajánlott környezeti hőmérséklet: 10°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C - 60°C
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10 GARANCIA
Az Alecto DBX-85 készülékre a vásárlás dátumától számított 24 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 az Alecto műszaki osztá-
lyával a 012100872 telefonszámon.

A GARANCIA MEGSZŰNÉSE:

Helytelen, jelen útmutatótól eltérő használat, hibás csatlakoztatás, 
lemerült és / vagy hibásan behelyezett elemek használata, nem eredeti 
alkatrész vagy tartozék használata, karbantartás elhagyása, valamint 
nedvesség, tűz, árvíz, villámcsapás és természeti katasztrófa okozta 
meghibásodás esetén a gyártó nem vállal felelősséget a bekövetkező 
meghibásodásokra. Szakszerűtlen és / vagy jogosulatlan, harmadik 
személy által végrehajtott módosítás vagy javítás, a készülék helytelen, 
megfelelő csomagolás nélküli szállítása és a helyesen kitöltött garan-
ciakártya és vásárlási bizonylat nélküli elküldése esetén a garancia 
megszűnik. A garancia nem terjed ki az újratölthető elemre.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék okozta esetleges közvetlen 
és közvetett károkra.
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