NÁVOD K POUŽITÍ

DBX-88eco

1 REŽIM ECO
Zařízení Baby Phone Alecto DBX-88 ECO disponuje výjimečným modulem ECO-MODUS. Vysílač se nejen vypne, když dítě nepláče - v režimu
FULL ECO jsou také vypnuty i krátké kontrolní signály mezi vysílačem
a přijímačem. Následně se vysílač úplně vypne. Signál vysílače je
samozřejmě posílán do přijímače. Modul ECE se stará o to, aby bylo
Vaše dítě co nejméně vystaveno působení vln.
Navíc máte možnost volby mezi maximálním a omezeným dosahem.
Pokud jste doma a Vaše dítě se nachází poblíž, můžete zařízení
přepnout na „omezený dosah“, což sníží spotřebu proudu. Pokud místo
toho navštívíte své známé bydlící o několik domů dále nebo odpočíváte v
kempu, můžete použít „maximální dosah“.
Je nutné mít na paměti, že když z dětského pokoje vychází nějaký zvuk,
musí se vysílač nejprve spojit s přijímačem. Také se může stát, že se
v prvních sekundách nebo při krátkých zvukových poruchách přenos
neuskuteční. Abyste uslyšeli všechny zvuky vycházející z dětského pokoje, je nutné nastavit úroveň aktivace na maximum (viz bod 4.6), aby byl
vysílač po celou dobu aktivní.
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2 PŘEHLED
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PŘIJÍMAČ - KONSTRUKCE:
8.
Optický ukazatel zvuku
Hlasitost + a tlačítko + v nastavení 9.
Hlasitost - a tlačítko - v nastavení 10.
11.
Tlačítko MENU / OK
Kontrolka stavu spojení (
), viz níže 12.
13.
Vestavěný reproduktor
Port nabíjení

Místo na baterie (vzadu)
Vestavěný mikrofon
Ukolébavka start / stop
Displej (viz také bod 2.3)
On/Off; ZAP. / VYP.
Tlačítko TALK

1
2
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Kontrolka
:
• bliká, pokud přijímač hledá spojení s vysílačem
• svítí nepřerušovaným světlem, pokud se přijímač s vysílačem spojil
• je zhasnutá, pokud je aktivní režim FULL ECO. Kontrolka se znovu
rozsvítí, když vysílač zaregistruje zvuk.
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2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VYSÍLAČ - KOSNTRUKCE:
Kontrolka baterií (viz níže)
Displej (viz také bod 2.3)
Vestavěná noční lampička (viditelná po zapnutí)
On/Off
Vestavěný mikrofon
Přípojky napájení
Ukolébavka start / stop
Místo na baterie (vzadu)
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9.
10.
11.
12.
13.

Ukolébavka - výběr
Vestavěný reproduktor
Hlasitost (+/-) (+/-)
Čidlo teploty (vzadu)
Tlačítko PAGE (vyvolání
přijímače)
14. Noční lampička
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Kontrolka baterií :
• Svítí jako ukazatel úrovně nabití baterií, pokud jsou vloženy a
napájení je připojeno (POZOR: kontrolka po úplném nabití baterií
nezhasne).
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2.3 DISPLEJ - PŘEHLED:

Displej přijímače

Displej vysílače

Svítí, pokud je rozsvícena noční lampička.
Svítí, pokud se přehrávají ukolébavky.
Svítí, pokud je hlasitost nastavena na „0” (zvuk je vypnut).
Svítí, pokud je zapnutý alarm.
Bliká, pokud je alarm aktivován
Ukazatel teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Svítí, pokud je zapnutý alarm teploty.
Bliká, pokud je alarm aktivován.
Svítí, pokud je zapnuta funkce časovač.
Bliká, pokud uplynul naprogramovaný čas.
Svítí, pokud je zapnutý režim FULL ECO.
Ukazatel nabití baterií: (*)
Baterie nabita
Baterie nabita z 2/3
Baterie nabita z 1/3
Baterie vybita
*: Přijímač: výše uvedené ukazatele jsou použity během procesu nabíjení; Vysílač: výše uvedené
ukazatele nejsou využity, pokud je připojeno napájení.
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3 INSTALACE
3.1 PŘIJÍMAČ:
Vysílač je napájen dvěma přiloženými akumulátory. Nabíjení akumulátorů
probíhá prostřednictvím přiložené nabíječky.
POZOR: JE NUTNÉ POUŽÍVAT POUZE AKUMULÁTORY!
BĚŽNÉ BATERIE NELZE NABÍJET A MOHOU BĚHEM POUŽÍVÁNÍ
EXPLODOVAT.
1. Sejměte karabinky pro připevnění k pásku jemným stiskem okrajů pomocí malého šroubováku a vytažením
nahoru. Ozve se typické kliknutí.
2. Jemně stiskněte žebrovaný povrch zespodu vysílače a
sejměte kryt akumulátoru.
3. Vložte 2 přiložené nabíjitelné baterie ve správné polarizaci (+ a - ). Je nutné používat nabíjitelné baterie s
těmito technickými parametry:
Napětí / kapacita: 1.2 V / 750 mAh nebo vyšší
Typ / Formát NiMH, AAA, HR03
4. Opět nasaďte kryt baterií, a pokud je to nutné, upevněte klips pro
upevnění k pásku.
5. Připojte adaptér, který je součástí sady nabíječky do zásuvky 230
V a vložte přijímač do nabíječky. Kontrolka baterií CHARGE na
nabíječce se rozsvítí a na displeji se objeví příslušný symbol baterie
6.
.
Pokud se symbol baterie nezmění, znamená to, že jsou baterie nabité
(*). Kontrolka baterie na nabíječce svítí, dokud se přijímač nachází v
nabíječce.

* Je nutné mít na paměti, že baterie se zcela nabijí teprve po 24 hodinách nabíjení. To se týká i
situace, kdy se symbol úrovně nabití zobrazí dříve, než jsou baterie nabity na 100 %.

3.2 VYSÍLAČ:
Vysílač je napájen přiloženou nabíječkou.
Je nutné používat pouze přiložený zdroj napájení s těmito technickými parametry: Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC
500mA  
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Pro používání bezdrátového vysílače (např. během výletů) je možné do
něho vložit dvě baterie.
POZOR: JE NUTNÉ POUŽÍVAT POUZE AKUMULÁTORY! BĚŽNÉ
BATERIE NELZE NABÍJET A MOHOU BĚHEM POUŽÍVÁNÍ EXPLODOVAT.
1. Odšroubujte šroubek nacházející se na zadní straně
krytu vysílače, např. pomocí mince, o ¼ doleva a
sejměte kryt baterie
2. Vložte 4 baterie ve správné polarizaci (+ a - ). Je nutné používat
nabíjitelné baterie s těmito technickými parametry:
Napětí / kapacita: 1.2 V / 1300 mAh nebo vyšší
  Typ / Formát NiMH, AA, HR6, penlite
3. Nasaďte zpět kryt baterií na vysílači a přišroubujte šroubek o ¼
doprava, abyste víko upevnili.
4. Připojte adaptér, který je součástí balení, k vysílači, následně adaptér připojte do zásuvky 230 V.
5. Kontrolka baterie   se rozsvítí; baterie jsou nabité.
POZOR: POZOR: kontrolka svítí také, když jsou baterie zcela nabity. V
závislosti na kapacitě baterie jsou plně nabity teprve po asi 24 hodinách.
Po uplynutí této doby je možné odpojit napájení od vysílače.
3.3 POKYNY TÝKAJÍCÍ SE MÍSTA INSTALACE:
• Vysílač NEUMISŤUJTE do postýlky dítěte. Zachovejte nejméně 2 m
odstup mezi dítětem a vysílačem.
• UJISTĚTE SE, ŽE JE KABEL NAPÁJENÍ MIMO DOSAH DÍTĚTE.
• Vysílač nepokládejte na choulostivá (dle vlastního uvážení) podloží,
protože gumové nožky mohou zanechávat šmouhy.
• Zařízení nestavte na místech vystavených působení slunečních
paprsků a vlhkosti. Elektrická chůvička není voděodolná. Vlhkost
může poškodit elektronickou soustavu zařízení.
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4 PROVOZ
Je nutné pamatovat na to, že elektronická chůvička je pouze podpůrným
nástrojem. Zařízení nenahradí skutečnou přítomnost a péči rodičů nebo
opatrovníků.
4.1 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:		
Pro zapnutí vysílače / přijímače stiskněte a
2 sec.
podržte po dobu 2 s tlačítko ON / OFF na vybraném zařízení
2 sec.

Pro vypnutí znovu stiskněte a déle než 2 sekundy držte tlačítko ON / OFF

4.2 KONTROLA SPOJENÍ:
Přijímač ihned po zapnutí začne vyhledávat vysílač:
1. Během vyhledávání vysílače bude svítit kontrolka kontroly spojení
2. Po nalezení vysílače kontrolka kontroly spojení
začne svítit
nepřerušovaně.
3. Pokud přijímač nenalezne vysílač během 30 sekund (vysílač je
např. vypnutý, baterie jsou vybité nebo se nachází příliš daleko),
budou každých 10 sekund vydávána 3 krátká “pípnutí”, informující o
nemožnosti spojení. Na displeji se objeví text [BEZ SPOJENÍ]
Podrobnosti o této funkci, také ve spojení s režimem FULL ECO, je
možné nalézt v oddíle 4.15.
4.3 DISPLEJ - NASTAVENÍ JAZYKA:
Doporučujeme nastavit jazyk displeje před skutečným započetím
používání zařízení. Tak budou všechny zprávy zobrazovány ve vybraném
jazyce. Továrně je nastaven holandský jazyk.
Změna nastavení se provádí na přijímači a je přenášena na vysílač.
Vysílač se na ten samý jazyk nastaví automaticky.

2x

Menu

Stiskněte 2 x MENU
8

-

+

Vyberte jazyk
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU

Menu

Pro odchod z nastavení stiskněte krátce ON/OFF
4.4 FUNKCE AUDIO:
Pokud vysílač zaregistruje zvuk, bude vyslán do přijímače.

-

+

Hlasitost odběratele:
• Pomocí tlačítek +/- na přijímači je možné regulovat hlasitost (5 úrovní + režim MUTE)
• Pokud je zvuk zcela vypnut, na displeji se
objeví symbol
• Vybraná úroveň hlasitosti bude zobrazena na
displeji ve formě čárek.
• Po dosažení maximální / minimální úrovně
hlasitosti a opětovném stisknutí +/- bude navíc
vydán zvukový signál

Optický ukazatel zvuku:
Kontrolky na přijímači svítí, když vysílač přenáší
zvuk. Čím je zvuk hlasitější, tím více kontrolek
svítí.
4.5 HLASOVÁ ODPOVĚĎ:
Pro odeslání hlasové odpovědi do vysílače,
stiskněte tlačítko Talk. Opětovné stisknutí tlačítka
vyvolá návrat do režimu audia

Talk

-

+

Regulace hlasitosti vysílače:
Pro regulaci hlasitosti vysílače stiskněte příslušné
+/-.
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Regulace hlasitosti prostřednictvím přijímače:
Stiskněte MENU

Menu
-

+
Menu

-

Vyhledejte volbu [BABY VOLUME]
Stiskněte MENU

+

Nastavte požadovanou hlasitost
(POZOR: hlasitost nebyla ještě změněna)
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU
(v tomto okamžiku proběhne změna hlasitosti)

Menu

Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
4.6 ÚROVEŇ AKTIVACE:
Níže je uveden popis změny úrovně citlivosti, od které vysílač vysílá
zvuky z dětského pokoje do přijímače:
Menu
-

+

Vyhledejte volbu [CITLIVOST]
Stiskněte MENU

Menu
-

Stiskněte MENU

+

Nastavte požadovanou úroveň aktivace
Úroveň aktivace se zobrazí na displeji:
Rozsvítí se 1 čárka: nízká úroveň (vysílány budou pouze hlasité zvuky), 4 čárky: vysoká úroveň
(vysílány jsou i tiché zvuky),
5 čárek: maximální úroveň (mikrofon je zapnutý
nepřetržitě). (Továrně nastavená úroveň citlivosti:
4).
Po dosažení maximální / minimální úrovně citlivosti a opětovném stisknutí +/- bude navíc vydán
zvukový signál.
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Pro potvrzení úrovně aktivace stiskněte tlačítko
MENU

Menu

Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
4.7 ZVUKOVÝ ALARM:
V případě vypnutí zvuku ve vysílači je možné nastavit vysílání výstražných
signálů, když vysílač zaregistruje hlasitý zvuk
Zapínání / vypínání zvukového alarmu:
Stiskněte MENU

Menu
2x

+
Menu

Vyhledejte volbu [VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL].
Pro zapnutí (pokud byla vypnuta) nebo vypnutí
funkce (pokud byla zapnuta) je nutné stisknout 2
x MENU
Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off.
Signál zvukového alarmu:
Signál zvukového alarmu

na displeji.

Po aktivování zvukového alarmu se zobrazí text [VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL],
symbol
začne blikat a budou vydány tři krátké zvuky
4.8 UKOLÉBAVKY:
Ve vysílači je naprogramováno 5 různých ukolébavek.
Zapínání / vypínání:
Pro spuštění nebo zastavení přehrávání ukolébavky je nutné stisknout tlačítko
nebo na
vysílači
(Pro spuštění přehrávání je možné také stisknout
tlačítko na vysílači)
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Signál „Hudba ZAP.”:
O aktivní hudbě informuje symbol

Výběr ukolébavky prostřednictvím přijímače:
Stiskněte MENU.

Menu
-

+

Vyhledejte volbu [UKOLÉBAVKA]
Stiskněte MENU

Menu
-

na displeji.

+
Menu

Vyberte ukolébavku
(([VŠE] = spustí postupné přehrávání všech
ukolébavek)
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU
Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off

Výběr ukolébavky prostřednictvím vysílače:
Pro výběr jiné ukolébavky je nutné stisknout
([VŠE] = spustí postupné přehrávání všech
ukolébavek)

-

+

Regulace hlasitosti prostřednictvím přijímače:
Stiskněte MENU

Menu
-

+
Menu

Regulace hlasitosti prostřednictvím vysílače:
Pro regulaci hlasitosti přehrávané ukolébavky
stiskněte příslušně +/-.

Vyhledejte volbu [BABY VOLUME]
Stiskněte MENU
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-

+

Nastavte požadovanou hlasitost
(POZOR: hlasitost nebyla ještě změněna)
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko MENU (v
tomto okamžiku proběhne změna hlasitosti).

Menu

Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off

15min.

Maximální doba přehrávání:
Doba přehrávání vybrané ukolébavky nebo více
ukolébavek činí 15 minut

4.9 NOČNÍ LAMPIČKA:
Noční lampičku lze rozsvítit a zhasnout jak přímo přes vysílač, tak i na
dálku přes přijímač.
Přes vysílač:
Pro rozsvícení nebo zhasnutí noční lampičky je
nutné krátce stisknout tlačítko
.
Přes přijímač:
Stiskněte MENU

Menu
-

+

2x

Menu

Vyhledejte volbu [NOČNÍ LAMPIČKA]
Pro rozsvícení (pokud byla zhasnutá) nebo vypnutí funkce noční lampičky (pokud byla rozsvícena) je nutné stisknout 2 x MENU
Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
Signál „Lampička ZAP.”:
O zapnuté noční lampičce informuje symbol
na displeji.
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4.10 UKAZATEL TEPLOTY A ALARMŮ:
V pohotovostním režimu se na displeji přijímače a vysílače zobrazuje
teplota panující v dětském pokoji - ve stupních Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F). Tato funkce umožňuje nastavení dolní a horní hranice teploty.
Pokud je kterákoli z hranic překročena, na displeji se objeví upozornění:
[TEPLO] nebo [ZIMA]. Pokud je také aktivován alarm teploty, na přijímači
budou každých 30 sekund vydávány 3 varovné signály.

Menu
-

Stiskněte MENU
+

Stiskněte MENU

Menu
-

Vyhledejte volbu [TEPLOTA]

+

Pomocí +/- lze změnit tato nastavení:

[ SCHAAL ]

Změna zobrazované hodnoty °C a °F

[ MIMIMUM ]

Nastavení dolní hranice
(mezi 10°C (50°F) a 20°C (69°F))

[ MAXIMUM ]

Nastavení horní hranice
(mezi 21°C (70°F) a 39°C (99°F))

[ ALARM IN/UIT ]

Zapínání / vypínání alarmu

Menu
-

Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko MENU
+

Menu

Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko +/Pro potvrzení nastavení krátce stiskněte tlačítko
MENU
Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
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Signál alarmu teploty:
O aktivním alarmu teploty informuje symbol
displeji

na

Alarm teploty:
Pokud je nastavená minimální / maximální teplota
překročena, ukazatel teploty na displeji začne
blikat a objeví se text [TEPLO] nebo [ZIMA].
Je-li zároveň nastaven také alarm, přijímač bude každých 30 sekund
vydávat 3 krátké zvuky
4.11 ČASOVAČ:
Elektronická chůvička disponuje vestavěnou funkci časovače, která vysílá
jednotlivý nebo opakující se signál. Funkci časovače je možné používat
jako signál připomenutí, např. nastavení časových odstupů mezi kojením.
Stiskněte MENU

Menu
-

+

Stiskněte MENU

Menu
-

Vyhledejte volbu [ALARM]

+

Pomocí +/- lze vybírat mezi [OFF] a [SET TIMER]

[ UIT ]

Pomocí této funkce lze časovač vypnout (za
tímto účelem stiskněte tlačítko MENU)

[ INSTELLEN ]

Pro nastavení časovače
1. Pro nastavení hodiny stiskněte MENU a +/-.
2. Pro nastavení minuty stiskněte MENU a +/-.
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-

+
Menu

3. Stiskněte MENU +/- pro výběr mezi [JEDNOU?] (jediný alarm) a [OPAKOVAT?] (opakovaný alarm).
4. Stiskněte MENU
Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
Signál funkce časovače:
O zapnuté funkci časovače informuje na displeji
symbol
a hodiny odpočítávající čas.

Funkce alarmu časovače:
• V dolní části displeje se objeví hodiny odpočítávající hodiny a minuty; po
dosažení 0:00 budou po dobu max. 30 s vydávány signály alarmu; pro
dřívější vypnutí signálu alarmu stiskněte libovolné tlačítko; pokud byla
vybrána volba [OPAKOVAT], časovač začne odpočítávat znovu.
• •Opakovaný alarm lze deaktivovat stisknutím [OFF] ve funkci [ALARM]
nebo krátkým úplným vypnutím přijímače
4.12 VYVOLÁNÍ PŘIJÍMAČE:
Tuto funkci je možné použít k přivolání pomoci do dětského pokoje nebo k
nalezení ztraceného přijímače. Je nutné mít na paměti, že aby vysílač mohl
vyslat vyvolávací signál, musí být přijímač zapnutý.

Page

•
•
•

Na vysílači stiskněte krátce tlačítko PAGE,
přijímač bude po 120 sekund vysílat vyvolávací
signál

Opětovné stisknutí tlačítka PAGE na vysílači nebo krátké stisknutí
libovolného tlačítka na vysílači, nebo krátký stisk libovolného tlačítka
ukončí vysílání vyvolávacího signálu přijímače.
Signály přivolání mají ve vysílači nastavenou stálou hlasitost a pracují nezávisle na nastavené hlasitosti.
V případě vypnutí zvuku v přijímači zůstane vypnutý do doby
vyvolání, poté zůstane zapnutý
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4.13 NASTAVENÍ DOSAHU:
Pokud není vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem příliš velká, plný
výkon vysílače nebude nutný, proto je možné dosah snížit:
Stiskněte MENU

Menu
-

+

Vyhledejte volbu [DOSAH]
Stiskněte MENU

Menu
[ BEPERKT ? ]
[ MAXIMAAL ? ]

Až se na displeji objeví [POLOVIČNÍ DOSAH?]
a bude stisknuto tlačítko MENU, výkon vysílače
bude omezen (*); pokud displej ukazuje [PLNÝ
DOSAH?] a bude stisknuto tlačítko MENU, vysílač
zůstane nastaven na maximální výkon (*)
Pro potvrzení nastavení krátce stiskněte tlačítko
MENU

Menu

Pro odchod z nastavení stiskněte krátce on/off
* Účinná změna (omezení / zvýšení) dosahu vysílače nastoupí po asi 30
sekundách po přechodu vysílače do pohotovostního režimu (např. když
je dítě potichu).
4.14 REŽIM FULL ECO:
Pokud je režim FULL ECO aktivní, vysílač, pokud dítě spí, nevysílá
žádné signály.
Stiskněte MENU

Menu
-

+

2x

Menu

Vyhledejte volbu [FULL ECO]
Pro zapnutí (pokud byl vypnut) nebo vypnutí
(pokud byl zapnut) režimu FULL ECO je nutné
stisknout 2 x MENU
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Signál „Režim ECO”:
O aktivním režimu ECO informuje symbo
na displeji

Pokyny k režimu FULL ECO
POZOR: pokud je nastavena maximální citlivost (viz bod 4.6), bude mikrofon
po celou dobu zapnutý. Tehdy může být režim FULL ECO skutečně aktivován, ale vysílač bude pracovat bez přerušení. Režim FULL ECO dosahuje
faktické efektivity při úrovních 1-4.
Vysílač je aktivní i během přehrávání ukolébavek - proto je režim ECO neaktivní. Pokud se v dětském pokoji změní teplota, vysílač vyšle do přijímače
informace o aktuální teplotě také v případě aktivního režimu FULL ECO.
V režimu FULL ECO nepracuje funkce automatické kontroly spojení.
4.15 KONTROLA SPOJENÍ:
Automatická kontrola spojení:
Pokud zůstane režim FULL ECO vypnutý, elektronické chůvička zcela automaticky převezme kontrolu nad spojením mezi vysílačem a přijímačem:
• Dokud se přijímač nachází v dosahu vysílače, kontrolka
  na
přijímači svítí nepřerušovaným zeleným světlem; v té chvíli nehraje
roli, jestli dítě spí nebo pláče.
• Pokud se přijímač nachází mimo dosah vysílače (nebo pokud je
vysílač vypnutý), kontrolka
začíná blikat a na displeji přijímače se
zobrazuje nápis [VYHLEDÁVÁNÍ].
• Pokud se spojení neobnoví do 30 sekund, budou každých 10 sekund
vydávány 3 krátké výstražné signály a na displeji se zobrazí nápis
[BEZ SPOJENÍ].
• Po odstranění příčiny problému s příjmem, začne kontrolka připojení
svítit nepřerušovaným světlem a zmizí nápis [BEZ SPOJENÍ].
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Ruční kontrola spojení:
Automatická kontrola spojení nepracuje v režimu FULL ECO. Kontrolka
nesvítí a rodič nedostává výstrahu o ztrátě spojení mezi vysílačem
a přijímačem. V souvislosti s tím existuje možnost kontrolovat spojení
nezávisle:
1. Krátce stiskněte (*) tlačítko TALK na přijímači:
2. Spojení OK:
Dioda
se rozsvítí a
po několik sekund uslyšíte
zvuky ozývající se z
dětského pokoje

2. Kontrolka
se rozsvítila a začala
blikat. Nejsou slyšet žádné zvuky
z dětského pokoje. Po 30 sekundách
uslyšíte výstražný signál o ztrátě
spojení

3. Po několika sekundách se
znovu zapne režim  FULL
ECO a kontrolka
zhasne

3. Pokud nebyla příčina problému se
spojením odstraněna, režim FULL
ECO se znovu zapne a kontrolka
zhasne

*: Krátký stisk / kliknutí tlačítka - asi 0,5 s. Delší stisk tlačítka aktivuje
funkci hlasové odpovědi, což může dítě polekat.
4.16 ZOBRAZOVÁNÍ ÚROVNĚ NABITÍ BATERII:
Jak vysílač, tak přijímač mají na displeji ukazatel nabití baterií:
: baterie nabita
: baterie nabita na 2/3
: baterie nabita na 1/3
:  
baterie vybita
Vysílač:
• Pokud je vysílač napájen z adaptéru, symbol baterie není aktivní.
• Pokud je vysílač napájen bateriemi, zobrazí se symbol baterií, který
ukazuje úroveň jejich nabití
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•

•

Pokud se na vysílači zobrazí symbol (
) na přijímači se objeví
zpráva [BATERIE VYSÍLAČE VYBITA]; neprodleně připojte adaptér
k vysílači a nabijte baterie; (POZOR: pokud je v přijímači aktivována
funkce časovače, - viz oddíl 4.11 - na displeji přijímače se neobjeví
výstraha o vybité baterii).
Pokud nebude adaptér připojen dostatečně rychle, vysílač se po
chvíli vypne; přijímač začne vysílat výstražné signály a zobrazí
správu [BEZ SPOJENÍ]; po připojení vysílače k adaptéru je vysílač
znovu připraven pracovat

Přijímač:
• Po připojení přijímače k nabíječce se symbol baterií změní na symbol akumulátoru; po úplném nabití akumulátorů zmizí zobrazená
zpráva a objeví se symbol(
).
• Po odpojení přijímače od nabíječky ukáže symbol baterií aktuální stav
nabití akumulátoru.
• Krátce po zobrazení symbolu
•
(
) se přijímač vypne.
• Přijímač je po odpojení od nabíječky připraven k práci
4.17 SPONA NA OPASEK:
Přijímač je opatřen sponou, pomocí které je možné jej připevnit např. ke
kalhotám a mít jej stále při sobě.
Sponu je možné sejmout lehkým tlakem šroubovákem na
okraj a vysunutím západky nahoru.
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4.18 RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ:
Je možné obnovit tovární nastavení zařízení:
Přijímač:
Stiskněte MENU

Menu
2x

+
Menu

Vyhledejte volbu [RESET]
Stiskněte 2 x MENU

Přijímač se automaticky vypne a poté zapne s níže uvedenými nastaveními:
Úroveň aktivace:
Noční lampička:
Jazyk displeje
Ukolébavka:
Akustický alarm:
Úroveň hlasitosti vysílače:
Časovač:
Formát teploty:
Alarm teploty:
Dolní hranice:
Horní hranice:
Úroveň hlasitosti přijímače:
Režim FULL ECO:
Dosah:

úroveň 5 (maximální citlivost, mikrofon
vždy ZAP.)
zapnutá
NL
ukolébavka č. 1
vypnutý
úroveň 3
vypnutý
stupně Celsia
vypnutý
14°C
39°C
úroveň 1
vypnutý
maximální
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5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
5.1 OBECNÉ INFORMACE:
Zařízení je nutno používat výlučně jako podpůrné zařízení, které
nemůže nahradit péči rodičů nebo opatrovníků.
Před každým použitím je nutné zkontrolovat, zda-li všechny funkce
zařízení pracují správně. Kromě funkce kontroly příjmu a spojení, je
během používání DBX-88 ECO doporučeno také používat akustickou kontrolu spojení.
Zařízení DBX-88 ECO nelze používat k jakýmkoli jiným účelům, než
je registrování zvuku v soukromých domácnostech. Každý, kdo se
nachází v dosahu činnosti zařízení, musí být o tom informován.
Pro používání tohoto bezdrátového zařízení není vyžadováno povolení. Systém lze v domácnosti používat libovolným způsobem.
Neexistuje ale žádná záruka nepřetržitého a bezproblémového
přenosu signálu.
Pokud vysílač / přijímač nepoužíváte určeným způsobem, je nutné
vypnout jej tlačítkem ON / OFF.
5.2 POUŽÍVÁNÍ VÍCE SAD:
Technologie použitá v DBX-88 ECO umožňuje používat několik kompletních sad (vysílač-přijímač) zároveň, díky čemuž je možné mít
dohled nad více dětskými pokoji. Všechny k sobě přiřazené vysílače
a přijímače jsou opatřeny individuálním kódem znemožňujícím
zařízení  DBX-88 ECO zachytávat signály vysílané jinými sadami a
zachytávání signálu vaší sady jinými zařízeními.
Rozšíření zařízení DBX-88 ECO o samotné vysílače nebo přijímače
není možné.
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5.3 UKAZATEL TEPLOTY:
Čidlo teploty se nachází na zadní straně vysílače. Za účelem
umožnění získání přesných údajů nezakrývejte vysílač ani jej nevystavujte přímému vlivu slunečních paprsků. Umístění čidla na zdroj
tepla nebo do jeho blízkosti znepřesní odečet teploty.
Rozsah teploty okolí: od 10°C do 39°C
Vezměte na vědomí, že uvádění teploty je orientační; je nutné
počítat s eventuálním kolísáním na úrovni 5 % až 10 %.
5.4 DOSAH:
Dosah zařízení činí až 300 metrů v otevřeném prostranství a až 50
metrů v budovách. Dosah závisí na podmínkách okolí (betonové
stěny, další elektronické chůvičky, bezdrátové telefony apod.).
5.5 POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ:
Přijímač:
Přijímač disponující zcela nabitými NiMH bateriemi s kapacitou 750
mAh může pracovat bez nutnosti opětovného nabití až 24 hodin.
Doba používání závisí na intenzitě (časté zapínání přijímače, časté
hlasové odpovědi, úroveň hlasitosti, stav nabití baterií apod.).
Vysílač:
Vysílač disponující zcela nabitými NiMH bateriemi s kapacitou 2000
mAh může pracovat bez nutnosti opětovného nabití až 48 hodin.
Doba používání závisí na intenzitě (časté zapínání přijímače, časté
hlasové odpovědí, úroveň hlasitosti, stav nabití baterií apod.).
5.6 ČISTĚNÍ:
Zařízení je nutné čistit pouze lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy
nepoužívejte chemické čistící prostředky.
Před započetím čištění odpojte adaptér
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5.7 NAPÁJENÍ:
Adaptéry:
Používejte pouze přiložený adaptér. Použití jiných adaptérů může
elektroniku zařízení DBX-88 ECO poškodit.
Adaptér vysílače:
Model: S004LV0900050
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA  
Adaptér nabíječky:
Model: S004LV0600045
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 6VDC 450mA
Akumulátory:
Jak u vysílače, tak i u přijímače používejte pouze
NABÍJITELNÉ baterie:
Vysílač: 4 x 1,2V NiMH AA (tužkové baterie)
Přijímač: 2 x 1,2V NiMH AAA (mikrotužkové baterie)
5.8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Obal zařízení třiďte – sběrový papír. Po skončení používání nevyhazujte zařízení do domácího odpadu. Předejte jej na sběrném
místě elektronického a elektrického odpadu. Opotřebené
nebo poškozené baterie předejte na příslušném místě sběru
starých baterií. Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu.

6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Toto zařízení splňuje požadavky nejdůležitějších norem a požadavky
plynoucí ze směrnice 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě je dostupné na internetové stránce WWW.
ALECTO.NL
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7 TABULKA ZÁVAD
ZÁVADA:

MOŽNÁ PŘÍČINA A ŘEŠENÍ:

Kontrolka
bliká:

Spojení mezi vysílačem a přijímačem bylo přerušeno.
Zmizení signálu může být způsobeno vnějším vlivem. Je
nutné chvíli vyčkat a zkontrolovat, že se spojení obnovilo. Pokud se problém vyskytuje pravidelně, je možné,
že se vysílač a přijímač nacházejí na hranici maximálního dosahu. Zkraťte vzdálenost.

Kontrolka
bliká +
výstražné signály přijímače.

Spojení mezi vysílačem a přijímačem bylo přerušeno
na více než 30 sekund.
• Zkontrolujte, jestli je vysílač zapnutý.
• Zkontrolujte napájení vysílače (adaptér nebo baterie).
• Zkontrolujte vzdálenost mezi vysílačem a
přijímačem. V případě potřeby zkraťte vzdálenost

Z přijímače se
neozývá zvuk.

• Zvuk je v režimu MUTE. Zapněte zvuk.
• Úroveň aktivace je příliš nízká, je nutné ji zvýšit

Pískavé zvuky v Nastavena příliš vysoká úroveň hlasitosti, což
přijímači.
způsobuje zpětnou vazbu.
• Snižte úroveň hlasitosti přijímače.
• Zvětšete vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem
Pokud i přes výše uvedené činnosti problém přetrvává, je nutné zkusit jej
odstranit takto:
1. Z vysílače a přijímače vyjměte baterie.
2. Odpojte adaptér.
3. Vyčkejte několik minut.
4. Baterie znovu vložte a připojte adaptér.
Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte servis ALECTO na
tel. čísle +49 21638904699.
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8 TECHNICKÉ ÚDAJE
Počet kanálů
Frekvence:
Napájení vysílače:
Baterie:
Napájení přijímače:

120 (nastavovány automaticky)
1881.792 - 1897.344 MHz
Zdroj: 9V / 500mA /
(součástí balení)
4 x 1,2 V NiMH AA (nejsou součástí balení)
Zdroj / Nabíječka: 6 V / 450 mA
(součástí balení)
Baterie:
2 x 1,2V 750mAh NiMH Formát AAA nebo HR03
(součástí balení)
Kapacita vysílače:
max. 250 mW
Doporučená teplota okolí:
od 10°C do 40°C
Teplota skladování:
od 0°C do 60°C
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10 ZÁRUKA
Na zařízení Alecto DBX-88 se vztahuje záruka 24 MĚSÍCŮ od data
nákupu. Během této doby Vám zaručujeme bezplatnou opravu závady
vyplývající z materiálových a konstrukčních vad. Každý případ je
předmětem závazného posouzení dovozce.
V případě výskytu závady je nutné nejdříve hledat řešení v tomto návodu. Pokud jsou uvedené pokyny nedostačující, kontaktujte servis Alecto
na tel. čísle +49 21638904699.
ZÁNIK ZÁRUKY:
V případě používání v rozporu s tímto návodem, nesprávné přípojky,
opotřebených a / nebo nesprávně vložených baterií, používání neoriginálních částí nebo příslušenství, opomenutí nebo v případě škod
vzniklých vlivem vlhkosti,Service
ohně, úderem blesku
Help nebo přírodních katastrof nenese výrobce zodpovědnost vyplývající ze záruky. V případě
neschválených změn a / nebo oprav prováděných třetími osobami a také
v případě nesprávné přepravyWWW.ALECTO.NL
zařízení nezabezpečeného vhodným obaSERVICE@ALECTO.NL
lem, dále v případě, kdy zákazník
nedisponuje záručním listem a dokla+47závazky
67063604 plynoucí ze záruky neplatné.
dem o koupi tohoto zařízení, SE
jsou
(Norge numret)
Na baterie se nevztahuje záruka.
PL 0123950827
(lokalna stopa)

+49 21638904699
Výrobce nenese odpovědnostCZza
eventuální - přímé nebo nepřímé číslo Německo
škody vzniklé používáním zařízení.
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

(lokalna stopa)

CZ +49 21638904699 (číslo Německo)
HU 012100872 (helyi tarifával)
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
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