KÄYTTÖOHJE

DBX-88eco

1 ECO -TOIMINTO
Alecto DBX-88 on varustettu erityisellä ECO-MODUS toiminnolla.
Täydessä Eco tilassa ei ainoastaan laitteen lähetin (kun laite ei havaitse
ääntä) mene valmiustilaan, vaan myös yksiköiden väliset tarkastussignaalit sammuvat. Tämän jälkeen laite sammuu kokonaan. Viesti lähettimeltä vastaanottimelle toimii tietenkin edelleen. ECO-modul itkuhälytin
minimoi lapseen kohdistuvan säteilyn.
Tämän lisäksi voit valita kuinka laajalla kantosäteellä laite toimii. Jos olette kotona ja lapsi on lähettyvilla, voidaan laitteen kantosädettä rajoittaa,
jolloin laitteen sähkönkulutus pienenee. Tarvittaessa voidaan kantosädettä kasvattaa, mikäli tulee tarve siirtyä kauemmaksi lapsesta.
Huomaa, että lähettimen tule havaitessaan äänen, ensiksi luoda yhteys
vastaanottimeen. Tämän vuoksi saattaa lähetyksen ensimmäiset sekunnit
tai lyhyet häiriöt jäädä kuulumatta . Säädä laitteen herkkyys herkimmälle
tasolle (kappale 4.6), jos haluat kuulla kaikki mahdolliset äänet. Tällöin
laite on aktiivinen koko ajan.
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2 YLEISKATSAUS
2.1 VASTAANOTIN (VANHEMPIEN YKSIKKÖ) – KONSTRUKTIO:
7. Latauspistoke
1. Visuaalinen ääni indikaattori
8. Paristokotelo
2. Äänenvoimakkuus + ja valikon
9. Integroitu mikrofoni
+-nappi
10. Tuutulaulu päälle/pois
3. Äänenvoimakkuus – ja valikon
11. Näyttö (kts. kappale 2.3)
-nappi
12. Virta päälle/pois-nappi
4. MENU/ OK-nappi
5. Yhteyden merkkivalo (
), kts. 13. ”Talk back” -nappi
alta
6. Integroitu kaiutin
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Yhteyden merkkivalo
:
• Vilkkuu kun vastaanotin hakee yhteyttä vastaanottimeen
• Palaa kirkkaasti kun vastaanotin on yhdistettynä lähettimeen
• Ei pala kun laite on siirtynyt täyteen ECO tilaan. Indikaattori syttyy
taas kun yhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä aktivoituu.
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2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LÄHETIN (LAPSEN YKSIKKÖ) – KONSTRUKTIO:
Akkujen merkkivalo (kts. ohje alta) 11. Äänenvoimakkuus (+/-)
Näyttö (kts myös kappale 2.3)
12. Lämpötilan anturi laitteen
Integroitu yövalo
takaosassa
Virtakytkin ON/OFF
13. Page -nappi (hakee vasIntegroitu mikrofoni
taanottimen)
Virtapistoke
14. Yövalo
Tuutulaulu päälle/pois
Paristokotelo
Tuutulaulun valinta
Integroitu kaiutin
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Akun merkkivalo :
• Indikoi, että laitteen verkkovirtalaite on kytketty silloin kun akut ovat
laitteessa paikoillaan. (HUOM: merkkivalo ei sammu kun akut ovat
latautuneet täyteen)
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2.3 NÄYTTÖ – YLEISKATSAUS:

Vastaanottimen näyttö

Lähettimen näyttö

Palaa kun yövalo on aktivoitunut
Soi kun ”tuutulaulu” –toiminto on aktiivinen
Palaa kun äänenvoimakkuus on ”0”
(ääni on vaimennettu)
Palaa kun hälytys on päällä.
Vilkkuu kun hälytys on aktivoitunut.
Lämpötilan näyttö, joko Celsius tai Fahrenheit.
Palaa kun lämpötilan näyttö on päällä.
Vilkkuu kun hälytys aktivoituu.
Palaa kun ajastintoiminto on aktivoitu.
Vilkkuu kun aika tulee täyteen.
Palaa kun laite on täydellisessä ECO -tilassa.
Latauksen merkkivalo: (*)
Täyteen ladattu akku
2/3 akkua ladattu
1/3 akkua ladattu
heikko lataus
*: Vastaanotin: Yllämainitut ohjeet koskevat toimintoja latauksen yhteydessä;
*: Lähetin: Yllämainittu ohjeostus ei toimi mikäli yövalo on käytössä;
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3 ASENNUS
3.1 VASTAANOTIN (VANHEMPIEN YKSIKKÖ):
Vastaanotin toimii kahdella pakkauksen mukana tulevalla ladattavalla akulla.
Akut tulee ladata pakkauksen mukana tulevalla laturilla.
HUOM: KÄYTÄ AINOASTAAN LADATTAVIA AKKUJA! TAVALLISET
PARISTOT EIVÄT OLE LADATTAVISSA JA SAATTAVAT KÄYTÖSSÄ
RÄJÄHTÄÄ
1. Poista vyökiinnike painamalla reunoilta pienellä ruuvimeisselillä samalla työntäen kiinnikettä ylöspäin.
Kuuluu ”klick” ääni.
2. Paina paristoluukun kantta varovasti ja avaa paristoluukku.
3. Aseta pakkauksen mukana tulevat akut paikoilleen.
Tarkista että tulevat oikein päin (+ ja -). Käytä laitteessa
ainoastaan seuraavin teknisin ominaisuuksin varustettuja akkuja:
Jännite/kapasiteetti: 12V/750 mAh tai suurempi
Malli/tyyppi: NiMH, AAA, HR03
4. Sulje paristoluukun kansi ja tarvittaessa laita vyökiinnike takaisin
paikoilleen.
5. Kytke virtalaite pakkauksen mukana tulevaan laturin ja 230 V
seinäpistokkeeseen. Aseta vastaanotin laturiin. Akun latauksen merkkivalo syttyy laturissa ja lataus kuvake näkyy
näytöllä.
Jos akun kuvake ei muut on akku täyteen ladattu (*). Laturin merkkivalo
palaa kunnes vastaanotin otetaan laturista pois.

**: Huomaa. että akut ovat täyteen ladatut vasta noin 24 h latauksen jälkeen. Tämä koskee myös
tilanteit, jossa latauskuvake jo näyttää akut täysin ladatuiksi.

3.2 LÄHETIN (LAPSEN YKSIKKÖ)
Lähetin toimii pakkauksen mukana tulevalla verkkovirtalaitteella.
Käytä laitetta ainoastaan pakkauksen mukana seuraavan verkko
virtalaitteen kanssa tai samoin teknisin ominaisuuksin varustetun
laitteen kanssa:
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA
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Tarvittaessa voi käyttää lähetintä akuilla ilman verkkovirtalaitetta.
HUOM! KÄYTÄ VASTAANOTTIMESSA AINOASTAAN ALADATTAVIA
AKKUJA. NORMAALIT AKUT SAATTAVAT RÄJÄHTÄÄ JOS NIITÄ
YRITETÄÄN LADATA.
1. Avaa lähettimen takaosassa oleva paristoluukku kiertämällä ruuvia
esim. kolikolla ¼ kierrosta vasemmalle.
2. Asenna 4 ladattavaa akkua paikoilleen ja tarkista, että
napaisuus tulee oikein (+ ja -). Käytä ainoastaan ladattavia akkuja seuraavin ominaisuuksin:
Jännite/kapasiteetti: 1,2V/1300 mAh tai suurempi
Tyyppi: NiMH, AA HR6, Penlite
3. Sulje paristoluukun kansi ja kierrä luukun lukitusruuvia ¼ kierrosta
oikealle.
4. Liitä pakkauksen mukana tuleva verkkovirtalaite laitteeseen ja akut
alkavat latautua.
5. Akun latauksen merkkivalo syttyy; akut latautuvat
HUOM: Akun latauksen merkkivalo palaa vaikka akut ovat täyteen
ladatut. Kapasiteettista riippuen kestää akkujen lataus noin 24 h. Tämän
jälkeen voidaan verkkovirtalaite kytkeä irti ja laitetta käyttää akuilla.
3.3 MIHIN SIJOITAN ITKUHÄLYTTIMEN:
• ÄLÄ KOSKAAN aseta itkuhälytintä lapsen sänkyyn tai vaunuihin.
Lähetin tulee asettaa noin kahden metrin päähän lapsesta.
• TARKISTA AINA, ETTEI LAPSI PÄSE KÄSIKSI
VERKKOVIRTALAITTEEN SÄHKÖJOHTOON.
• Älä koskaan aseta lähetintä aroille pinnoille, sillä laitteen pohjassa
olevat kumitassut voivat jättää värjääntymiä.
• Älä koskaan altista laitetta suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
itkuhälytin ei ole kosteussuojattu eikä kestä kastumista. Kosteus voi
vahingoittaa laitetta.
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4 KÄYTTÖ
Muista, että itkuhälytin on vain apuväline, joka ei missään tapauksessa
voi korvata aikuisen henkilön välitöntä läsnäoloa.
4.1 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS:
		
2 sec.
Paina lähettimen ON/OFF kytkintä kahden
sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle.
2 sec.

Paina kytkintä uudestaan kahden sekunnin ajan
katkaistaksesi virran yksiköstä.

4.2 2YHTEYDEN TARKISTAMINEN:
Kun kytket virran päälle, alkaa vastaanotin välittömästi etsijä lähetintä:
1. Yhteyden
merkkivalo vilkkuu kun vastaanotin etsii lähetintä.
2. Kun vastaanotin löytää lähettimen palaa
merkkivalo kokoajan
eikä enää vilku.
3. Jos vastaanotin ei 30 sekunnin sisällä käynnistyksestä löydä lähetintä (lähetin suljettuna, kantaman ulkopuolella, tai akut lataamatta),
päästää vastaanotin 10 sekunnin välein kolme lyhyttä varoitusääntä
indikoidakseen yhteyden puuttumista. Myös näytöllä varoitus yhteyden puuttumisesta.
Enemmän tietoa tästä toiminnosta löydätte myös kohdasta Täydellinen
ECO -tila, kts kohta 4.15
4.3 NÄYTTÖ – KIELIASETUS
On suositeltavaa valita näytön kieli ennen kuin laite otetaan käyttöön.
Näin saat kaikki laitteen ilmoitukset valitulla kielellä. Tehdasasetuksena
laitteessa on Hollannin kieli.
Asetukset muutetaan vastaanottimessa, joka muuttaa asetukset myös
lähettimelle. Lähetin vaihtuu automaattisesti samalle kielelle vastaanottimen kanssa.

2x

Menu

Paina MENU –näppäintä kaksi kertaa
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-

+

Valitse kieli
Paina MENU –näppäintä vahvistaaksesi valitun
kielen

Menu

Paina ON/OFF –näppäintä poistuaksesi asetuksista
4.4 ÄÄNITOIMINNOT
Jos lähetin havaitsee äänen, lähettää se sen vastaanottimelle.

-

+

Vastaanottimen äänenvoimakkuus:
Vastaanottimen äänenvoimakkuus voidaan
säätää +/- napilla viidelle eri tasolla (5 eri taso +
vaimennus)
• Jos laitteen ääni on täysin vaimennettu, näkyy
näytöllä seuraava kuvake
• Valittu äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.
• Kun korkein tai matalin äänenvoimakkuuden
taso on valittua kuuluu ”piip” –ääni kun paina
+/- -painiketta.
Visuaalinen äänindikaattori:
Vastaanottimen visuaalisen ääni indikaattorin
valot vilkkuvat kun laitteesta kuuluuääni. Mitä kovempi ääni kuuluu, sen enemmän valoja vilkkuu.

4.5 “TALK BACK” - TOIMINTO
Voit puhua vastaanottimen kautta takaisin lapselle painamalla ”talk” –painiketta. Paina uudestaan
samaa nappia jatkaaksesi kuuntelemista.

Talk

-

+

Lähettimen äänenvoimakkuuden säätäminen:
Paina lähettimen +/- painiketta säätääksesi lähettimen äänenvoimakkuutta.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen vastaanottimen
kautta:
Paina MENU -painiketta

Menu
-

+

Säädä toivotulle äänevoimakkuudelle

Menu
-

Valitse valikosta kohta [Baby Volume]

+

(HUOM: äänenvoimakkuus ei ole vielä muuttunut)
Paina vielä MENU –näppäintä hyväksyäksesi
muutoksen (Nyt on muutos hyväksytty)

Menu

Paina kerran lyhyesti ON/OFF –näppäintä poistuaksesi valikosta
4.6 HERKKYDEN SÄÄTÄMINEN
Tässä osiossa neuvotaan kuinka säädetään lähettimen herkkyyden taso.
Missä vaiheessa lähetin aktivoituu ja lähettää ääntä vastaanottimelle.
Menu
-

+

LEVEL

Valitse kohta [SENSITIVITY}
Paina MENU

Menu
-

Paina MENU

+

Säädä halutulle herkkyydelle
Säädetty herkkyyden taso näkyy näytöllä:
1 palkkia: Alhainen herkkyys, vain voimakkaat
äänet lähetetään, 4 palkkia: Korkea herkkyys,
kaikki äänet lähetetään, 5 Palkkia: Korkein
herkkyyden taso, mikrofoni on kokoajan päällä.
(Tehdas asetus on 4 palkkia)
Kun korkein/matalin herkkyyden taso on valittu ja
painat +/- näppäintä, kuuluu ”piip” –ääni.t.
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Paina MENU –näppäintä aktivoidaksesi herkkyyden tason

Menu

Paina kerran lyhyesti ON/OFF –näppäintä poistuaksesi valikosta
4.7 HÄLYTYSÄÄNI
Jos vastaanottimen äänenvoimakkuus on vaimennettu, voit asettaa hälytyssignaalin, joka varoittaa kun lähetin havaitsee kovan äänen.
Aktivoi/sammuta hälytysääni:
Paina MENU –painiketta

Menu
2x

+
Menu

Valitse valikosta kohta [SOUND ALERT)
Paina MENU –painiketta kaksi kertaa aktivoidaksesi hälytyksen päälle jos se on poiskytkettynä tai
kytkeäksesi sen pois jos se on aktiivisena.
Paina kerran lyhyesti ON/OFF –näppäintä poistuaksesi valikosta
Hälytysäänen kuvake:
Jos hälytysääni on aktivoitu näkyy näytöllä tämä
kuvake
.

SOUND ALERT

Kun hälytysääni aktivoituu näkyy näytöllä merkintä hälytyksestä ja kuvake
vilkkuu. Kolme lyhyttä ”piip” –ääntä kuuluu.
4.8 TUUTULAULUT:
Lähettimessä on valittavissa 5 eri tuutulaulua.
Kytkeminen päälle/pois:
Paina lähettimestä joko
tai aktivoidaksesi tai sammuttaaksesi musiikin soitannan.
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Musiikin kuvake:
Kun musiikin soitto on päällä, näkyy näytöllä
nuotin kuva .

Kappaleen valinta vastaanottimesta:
Paina MENU –näppäintä.

Menu
-

+

Pania MENU –näppäintä

Menu
-

Valitse valikosta kohta [LULLABY]

+
Menu

Valitse soitettava kappale
([PLAY ALL = Soittaa vuoritellen kaikkia kappaleita])
Paina MENU –näppäintä vahvistaaksesi valintasi
Paina lyhyitä painalluksia ON/OFF näppäimellä
poistuaksesi valikosta
Valitse soitettava kappale lähettimestä:
Paina nuotin kuvalla varustettua painiketta.
([PLAY ALL] valitaksesi toisen kappaleen valitse
tämä ja vaihda kappaletta painamalla uudemman
kerran nuotin kuvalla varustettua painiketta)

-

+

Äänentason säätäminen vastaanottimesta:
Paina MENU –näppäintä

Menu
-

+
Menu

Äänentason säätäminen lähettimestä:
Paina +/- säätääksesi soitettavan kappaleen
äänenvoimakkuutta.

Valitse kohta [BABY VOLUME]
Paina MENU
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-

+

Säädä äänentaso halutulle tasolle
(HUOM: Äänentaso ei ole vielä muuttunut)
Paina MENU –näppäintä vahvistaaksesi valinnan
(nyt äänen taso muuttuu)

Menu

Paina lyhyitä painalluksia ON/OFF näppäimellä
poistuaksesi valikosta
15min.

Soiton enimmäisaika:
Tuutulaulut voi aktivoida soimaan enimmillään 15
minuutin ajaksi.

4.9 YÖVALO:
Yövalo voidaan sytyttää ja sammuttaa joko kaukosäätimellä joko vastaanottimen tai lähettimen kautta.
Lähettimen kautta:
Paina kerran lähettimen painiketta, jossa hehkulampun kuva
Vastaanottimen kautta:
Paina MENU

Menu
-

+

2x

Menu

Valitse kohta [NIGHTLIGHT]
Paina MENU -näppäintä kahdesti aktivoidaksesi
tai sammuttaaksesi yövalon
Paina kerran lyhyesti ON/OFF –näppäintä poistuaksesi valikosta

Yövalon kuvake:
Kun yövalo on aktiivinen näky näytöllä lampun
kuva .
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4.10 LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ JA HÄLYTYS:
Valmiustilassa näkyy lähettimen ja vastaanottimen näytöissä lämpötila,
jonka ympäristössä lähetin on – joko Celsius (°C) tai Farenheit (°F).
Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää sekä ylin ja alin lämpötilaraja.
Jos jompikumpi raja saavutetaan varoittaa laite joko [COLD] tai [WARM].
Jos tämän lisäksi on lämpötilahälytin aktivoitu niin laite hälyttää 3
varoitussignaalilla 30 sekunnin välein.

Menu
-

Paina MENU
+

Paina MENU-näppäintä

Menu
-

Valitse valikosta kohta [TEMPERATURE]

+

+/- näppäimillä voit muuttaa raja-arvoja halutulle
tasolle:

[ FORMAT ]

Oletusarvojen muuttaminen, °C ja °F

[ MIMIMUM ]

Lämpötilan alarajan säätäminen
(välillä 10°C (50°F) ja 20°C (69°F))

[ MAXIMUM ]

Lämpötilan ylärajan muuttaminen
(välillä 21°C (70°F) ja 39°C (99°F))

[ ALERT ON/OFF ]

Hälytysäänen aktivointi ja deaktivointi

Menu
-

Paina MENU –näppäintä vahvistaaksesi valinnan
+

Menu

Paina +/- -näppäimiä muuttaaksesi valintoja
Paina MENU –näppäintä lyhyesti vahvistaaksesi
valinnat
Paina lyhyitä painalluksia ON/OFF näppäimellä
poistuaksesi valikosta
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Lämpötilan kuvake:
Kun lämpötilanvalvonta on aktivoitu näkyy
näytöllä lämpömittarin näköinen kuvake .

COLD

Lämpötilan hälytys:
Jos asennettu alin/ylin lämpötilaraja ylittyy alkaa
näytöllä vilkkumaan joko [HOT] tai [COLD] teksti

Jos olet samanaikaisesti aktivoinut lämpötilahälytyksen, varoittaa laite
asiasta kolmella ”piip” –äänelle 30 s välein.
4.11 AJASTIN:
Valitsemallanne elektronisella itkuhälyttimellä on integroitu ajastin joka
lähettää yksittäisiä tai toistuvia signaaleja. Ajastinta voidaan käyttää esim.
muistuttamaan jostakin tai mahdollisista syöttöväleistä.
Paina MENU –näppäintä
Menu
-

Valitse valikosta kohta [ALARM]
+

Menu
-

+

[ OFF ]
[ SET TIMER ]

Paina MENU
+/- näppäimellä voit valita joko [OFF] tai [SET
TIMER]
Tällä toiminnolla voit deaktivoida ajastimen
(painamalla MENU –näppäintä)
Ajastimen asennus
1. Paina MENU ja +/- säätääksesi tunnit
2. Paina MENU ja +/- säätääksesi minuutit
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-

+
Menu

3. Paina +/- VALITAKSESI JOKO [REPETED]
(toistuva hälytys) tai [ONCE](kertahälytys)
4. Paina MENU
Paina lyhyitä painalluksia ON/OFF näppäimellä
poistuaksesi valikosta
Ajastimen kuvake:
Kun ajastin on aktivoitu näkyy näytöllä kellon
kuva
sekä laskeva aika.

Ajastin hälytys:
• Alimpana näytöllä näkyy laskeva aika, joka laskee tunteja sekä minuutteja; kun kello näyttää 0:00 käynnistyy halytysääni, joka kestää enimmillään
30 sekuntia. Painamalla mitä tahansa nappia sammu hälytys. Jos hälytys
on toistuva käynnistyy kello uudestaan.
• Toistuva hälytys voidaan keskeyttää valitsemalla [OFF] valikossa
[ALARM] tai sammuttamalla vastaanotin kokonaan hetkeksi.
4.12 VASTAANOTTIMEN HAKEMINEN:
Tätä toimintoa voidaan käyttää esim. avun pyytämiseen tai kadonneen
vastaanottimen löytämiseen. Huomaa, että vastaanottimen tulee olla päälle
kytkettynä, jotta siihen voidaan lähettää kutsu.
Page

•
•
•

Paina lähettimen PAGE –painiketta, vastaanotin
lähettää kutsua 120 sekunnin ajan.

Kun painat lähettimen PAGE –painiketta tai muuta valinnaista painiketta sammu vastaanottimen lähettämä kutsu.
Kutsusignaalin äänentaso on ennalta määrätty, eikä äänenvoimakkuuden säädöt vaikuta kutsun äänenvoimakkuuteen.
Mikäli vastaanottimen äänenvoimakkuus on poiskytkettynä, kytkeytyy
tämä uudestaan päälle kun kutsu lähetetään.
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4.13 KANTOMATKAN SÄÄTÄMINEN:
Mikäli kantomatka lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole suuri,
voidaan lähetystehoa laskea. Tämä vähentää virrankulutusta.
Menu
-

Paina MENU
+

Valitse valikosta [RANGE]
Paina MENU

Menu
[ HALF RANGE ? ]
[ FULL RANGE ? ]

Kun näytöllä näkyy [HALF RANGE] ja hyväksyt
painamalla MENU puolittuu kantomatka (*).
Kun näytöllä näkyy [FULL RANGE] ja hyväksyt
painamalla MENU käyttää hälytin täyttä
kantomatkaa (*).
Paina MENU

Menu

Paina lyhyitä painalluksia ON/OFF näppäimellä
poistuaksesi valikosta
* Laitteen toimintasäteen muutos tapahtuu noin 30 sekunnin kuluttua siitä
kun laite on siirtynyt valmiustilaan (esim. kun lapsi on täysin hiljaa)
4.14 FULL ECO MODE:
Kun ”FULL ECO MODE” on aktivoitu, ei laite lähetä minkäänlaisia signaaleja lapsen nukkuessa.
Paina MENU

Menu
-

+

2x

Menu

Valitse valikosta kohta [FULL ECO]
Paina MENU –painiketta kahdesti aktivoidaksesi
(jos toiminto deaktivoitu) tai deaktivoidaksesi (jos
toiminto aktiivinen)
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ECO-toiminnon kuvake:
Kun ECO -toiminto on aktiivinen näkyy näytöllä
ECO -kuvake
ECO –toiminnon ohjeet
HUOM: Jos laitteen herkkys on säädetty herkimpään asentoon, on lähettimen
mikrofoni kokoajan päällä. Tällöin voidaan toki ECO toiminto aktivoida, mutta
lähetin lähettää jatkuvasti. FULL ECO –toiminto toimii parhaiten kun herkkyys
on säädetty tasoille 1~ 4.
Lähetin on aktiivinen kun se soittaa tuutulauluja, jonka vuoksi ECO –
toiminto ei ole aktiivinen. Jos lämpötila lähettimen läheisyydessä muuttuu
yli annettujen ohjearvojen lähettää lähetin signaalin vaikka ECO –toiminto
olisi aktiivinen.
Täydessä ECO -tilassa ei automaattinen yhteydenvalvonta toimi.
4.15 YHTEYDENVALVONTA
Automaattinen yhteydenvalvonta:
Kun FULL ECO –tila deaktivoidaan siirtyy laite automaattisesti valvomaan
lähettimen ja vastaanottimen yhteyttä:
• Niin pitkään kun vastaanotin on lähettimen kantoalueella palaa yhteyden merkkivalo lähettimessä vihreänä
; tällöin ei ole merkitystä
havaitseeko lähetin ääntä vai ei.
• Jos vastaanotin joutuu lähettimen kantaman ulkopuolelle (tai lähetin
on suljettuna) alkaa lähettimen yhteyden merkkivalo
vilkkua ja
näytölle tulee ilmoitus [SEARCHING]
Mikäli yhteys ei korjaannu 30 sekunnin kuluessa, antaa vastaanotin
3 lyhyttä varoitussignaalia joka 10 sekunti ja näytöllä vilkkuu [NOT
LINKED].
• Kun yhteys taas korjaantuu syttyy yhteyden merkkivalo palamaan ja
näytöllä näkyy hetken [LINKED].
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Manuaalinen yhteyden valvonta:
Automaattinen yhteyden valvonta ei toimi kun FULL ECO –toiminto on
aktivoitu. Yhteyden merkkivalo
sammuu ja vastaanotin ei millään
tavoin ilmaise, mikäli yhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä katkeaa.
Tämän vuoksi on mahdollista manuaalisesti itse tarkista yhteyden tila.
1. Paina kerran lyhyesti (*)TALK –näppäintä:
2. Yhteys on kunnossa:
Yhteyden merkkivalo
syttyy ja muutaman sekunnin kuluttua voit kuulla
lähettimen lähettämää
ääntä.
3. Muutaman sekunnin kuluttua aktivoituu FULL ECO
-toiminto taas ja yhteyden
merkkivalo
sammuu.

2. Mitään yhteyttä:
Yhteyden merkkivalo
syttyy ja
vilkkuu. Lähettimen lähettämää
ääntä ei kuulu. 30 sekunnin kuluttua
kuulet varoitussignaalin, joka ilmaise
yhteyden puuttumista.
3. Mikäli yhteyshäiriö korjataan akti
voituu FULL ECO –toiminto taas ja
yhteyden merkkivalo
sammuu.

*: Lyhyt painallus – noin 0,5 sekuntia. Pidempi painallus aktivoi TALK
BACK -toiminnon, joka saattaa pelästyttää lapsen.
4.16 AKKUJEN LATAUKSEN TASO:
Kumpikin, lähetin ja vastaanotin on varustettu, akkujen latauksen tilaa
indikoivin kuvakkein.
: Täysin ladattu akku
: 2/3 ladattu akku
: 1/3 ladattu akku
: Alhainen akunlataus taso
Lähetin:
• Jos lähetintä käytetään verkkovirralla, ei akkujen lataustilaa esittävää
kuvaketta näy näytöllä.
• Jos lähetintä käytetään akuilla, näkyy näytöllä akkujen lataustasoa
indikoivat kuvakkeet.
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•

•

Mikäli lähettimen (
) näytöllä varoitetaan akun alhaisesta lataustehosta, näkyy vastaanottimen näytöllä tästä varoitus [Battery LOW].
Kytke lähetin verkkovirtalaitteella sähköverkkoon ja lataa lähettimen
akut; (Huom: Jos ajastintoiminto on aktivoitu vastaanottimessa, ei
varoitusta akkujen alhaisesta varauksesta näy vastaanottimen näytöllä – kts. kohta 4.11.
Jos ei verkkovirtalaitetta liitetä lähettimeen sammu laite hetken
kuluttua; Vastaanotin alkaa lähettää varoitussignaaleja yhteyden katkeamisesta ja näytöllä näkyy [NOT LINKED].

Vastaanotin:
• Kun asetat vastaanottimen akkulaturiin, muuttuu akkujen latauksen
ilmaiseva indikaattori latauksen kuvakkeeksi. Kun akut ovat täyteen
ladatut ei kuvake katoa vaan näytöllä näkyy täyden akun kuvake
(
).
• Kunpoistat vastaanottimen lataustelineestä, näyttää latauskuvake
akun todellisen latauksen.
• Vastaanotin sammuu hyvin pian sen jälkeen kun tyhjän akun kuvake
(
) tulee näytölle.
• Vastaanotin on heti käyttövalmis kun laitat sen lataustelineeseen.
4.17 VYÖKINNIKE:
Vastaanotin on varustettu vyökiinnikkeellä, jonka avulla voit esim. kiinnittää yksikön housunvyötärölle ja pitää sitä mukana.
Vyökiinnike voidaan irrottaa painamalla kiinnikkeen reunoja pienellä
ruuvimeisselillä ja samalla työntäen kiinnikettä ylöspäin.
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4.18 TEHDASASETUKSIEN PALAUTTAMINEN:
Niin lastentyynyjä asetukset voidaan palauttaa oletusarvot:
Vastaanotin:
Paina MENU

Menu
2x

+
Menu

Valitse valikosta kohta [RESET]
Paina MENU –painiketta kaksi kertaa

Vastaanotin sammu ja käynnistyy uudestaan automaattisesti seuraavin
asetuksin:
Herkkys:		
5 taso (herkin taso, mikrofoni koko ajan
		päällä)
Yövalo:		Päällä
Kieli:		Hollanti
Tuutulaulu:		
Kappale nro 1
Hälytys:		Pois
Lähettimen äänentaso:		
Taso 3
Ajastin:		Pois
Lämpötila asetus:		
Asteita Celsius
Lämpötila hälytys:		
Pois
Ala arvo:		
14°C
Ylä-arvo:		39°C
Vastaanottimen äänentaso: Taso 1
FULL ECO – tila:		
Pois
Kantama:		
Maksimi
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5 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
5.1 YLEISTÄ:
Laite on apuväline, eikä missään tapauksessa korvaa aikuisen henkilön valvontaa ja huolenpitoa.
Tarkista aina ennen käyttöä, että laitteen kaikki toiminnot toimivat
kuten on tarkoitettu. Suosittelemme DBX-88 ECO laitteen vastaanoton ja yhteyden valvomiseen käytettävän akustista toimintoa.
Laitetta DBX-88 saadaan käyttää ainoastaan äänentarkkailuun yksityisissä tiloissa. Kaikkia ihmisiä laitteen kantama-alueella tulee informoida laitteen käytöstä.
Tämä langattoman laitteen käyttöön ei vaadita erillistä lupaa. Laitetta
voidaan käyttää halutulla tavalla yksityisessä tilassa. Laitteen toiminnasta häiriöttä kaikissa olosuhteissa ei ole takuuta.
Kun laitetta ei käytetä sille tarkoitetulla tavalla, tulee se sammuttaa
laitteen ON/OFF painikkeesta.
5.2 USEAMPIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ YHTÄAIKAISESTI
Se tekniikka, jota DBX-88 ECO laitteessa käytetään, mahdollistaa
useamman lähettimen ja vastaanottimen käytön yhtäaikaisesti. Näin
voit tarvittaessa valvoa useampaa kohdetta samanaikaisesti. Kaikki
laitteet on varustettu omalla yksilöllisellä koodilla , joka estää eri
yksiköitä kuuntelemasta vieraita yksiköitä tai naapureiden
kuuntelemasta sinun lähettimen lähetystä.
DBX-88 ECO laitteeseen ei voida liittää useampia lähettimiä tai vastaanottimia.
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5.3 LÄMPÖTILA ANTURI:
Lämpötila anturi sijaitsee lähettimen takaosassa. Jotta anturi voi
antaa mahdollisimman tarkan lukeman, ei sitä saa peittää tai asettaa
suoraan auringonvaloon. Älä myöskään aseta lähetintä lämpimien
lämpölähteiden läheisyyteen.
Anturin toiminta-alue: 10°C - 39°C.
Huomaa, että lämpötilan näyttö on suunta antava. Virhemarginaali
on noin 5%, mahdollisesti jopa 10%.
5.4 KANTAMA
Laitteen kantama on jopa 300 m avoimessa tilassa suotuisissa olosuhteissa. Sisätiloissa noin 50 m. Kantomatkan pituuteen vaikuttavat
ympäristötekijät betonirakennelmat, elektronisten laitteiden antamat
häiriöt jne.)
5.5 AKKUJEN KESTO
Vastaanotin:
Vastaanottimen NiMH akut joiden kapasiteetti on 750 mAh voivat
kestää jopa 24 h ilman uudelleenlatausta.
Akkujen kesto on täysin riippuvainen laitteen käytön kuvasta. (Kuinka
usein vastaanotin löy päälle, käytetäänkö ”talk back” –toimintoa,
äänen voimakkuuden tasosta jne.)
Lähetin:
Vastaanottimen NiMH akut, joiden kapasiteetti on 2000mAh voivat
toimia jopa 48 h ilman uudelleen latausta. Akkujen kesto on täysin
riippuvainen laitteen käytön kuvasta. (Kuinka usein vastaanotin löy
päälle, käytetäänkö ”talk back” –toimintoa, äänen voimakkuuden
tasosta jne.)
5.6 PUHDISTUS:
Laitteen saa puhdistaa ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
koskaan käytä laitteen puhdistukseen kemiallisia aineita.
Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta.
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5.7 VIRRANSYÖTTÖ:
Verkkovirtalaitteet:
Käytä laitteita ainoastaan pakkauksen mukana tulevilla verkkovirtalaitteilla. Muiden verkkovirtalaitteiden käyttö saattaa vahingoittaa
DBX-88 ECO itkuhälyttimen komponentteja.
Lähettimen verkkovirtalaite:
Modell: S004LV0900050
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA
Laturin verkkovirtalaite:
Modell: S004LV0600045
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 6VDC 450mA
Ladattavat akut:
Lähettimessä ja vastaanottimessa tulee käyttää AINOASTAAN
LADATTAVIA AKKUJA:
Lähetin: 4 x 1,2V NiMH AA akut
Vastaanotin: 2 x 1,2V NiMH AAA akut
5.8 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.

6 VAATIMUSTENMUKAISUUS
TODISTUS
Tämä tuote on ehdot ja tilat määritelty Euroopan direktiivi 2014/53/UE.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta:
http://doc.hesdo.com/dbx-88-doc.PDF
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7 VIAN ETSINTÄ
VIKA:

MAHDOLLINEN VIKA JA TOIMENPIDE

Yhteyden
merkkivalo
vilkkuu

Lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys on poikki.
Yhteyden katkeaminen saattaa johtua ulkoisesta
häiriöstä? Seuraa hetki ja katos korjaantuuko yhteys.
Jos vika toistuu, saattaa lähettimen ja vastaanottimen
välinen matka olla liian pitkä.

Yhteyden
merkkivalo
vilkkuu + varoitusääniä kuuluu
vastaanottimesta

Lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys on ollut
poikki yli 30 sekuntia.
• Tarkista, että lähetin on päällä
• Tarkista lähettimen verkkovirtalaite sekä akkujen tila
• Tarkista lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys. tarvittaessa pienennä etäisyyttä

Vastaanottimesta ei kuulu
ääntä

• Tarkista, ettei vastaanotinta ole mykistetty. Kytke
ääni päälle.
• Tarkista lähettimen herkkyyden taso.

Vastaanotin
piippaa

Vastaanottimen äänentaso on liian korkea ja ääni
lähtee kiertämään
• Säädä äänenvoimakkuus alemmaksi
• Lisää lähettimen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä

Jos ongelma laitteen kanssa ei korjaannu yllä mainituin toimenpitein,
kokeile seuraavia toimenpiteitä:
1. Poista akut lähettimestä ja vastaanottimesta.
2. Kytke verkkovirtalaite irti laitteesta
3. Odota muutama minuutti
4. Laita akut takaisin kumpaakin yksikköön ja kytke lähetin verkkovirtlaitteeseen
Jos vika ei korjaantunut, ota yhteys myyjäliikkeeseen.
www.alecto.nl
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8 TEKNISET TIEDOT
Kanavien määrä
Taajuus:
Lähettimen virransyöttö:
		
Vastaanottimen
virransyöttö:
Suositeltu
käyttöympäristön
lämpötila:
Varastoinilämpötila:

120 (automaattinen haku)
1880-1900 Mhz
Verkkovirtalaite: 9V/500mA/
(Sis. pakkaukseen)
4 x 1,2V NiMH AA (ei sis. pakkaukseen)
Verkkovirtalaite/Laturi: 6V/450mA
(sis. pakkaukseen)
2 x 1,2V 750mAh NiMH Malli AAA tai HR03
(sis pakkaukseen)
10°C tot 40°C
0°C tot 60°C
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10 TAKUU
Alecto DBX-88 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 myyjäliikkeeseen.
TAKUU EI OLE VOIMASSA:
Takuu ei ole voimassa jos laitetta käytetään toisin kun tässä käyttöohjeessa on neuvottu tai virhe johtuu huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä. Takuu ei myöskään kata virheitä, jotka ovat kosteuden, ulkoisen
tekijän tai väärän varastoinnin aiheuttamia.
Takuuasioita hoidettaessa tulee aina esittää tosite, josta käy ilmi ostoajankohta sekä mistä tuote on ostettu.
Service

Help

Valmistaja ei vastaa tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista suorista ja epäsuorista vahingoista.
WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Service

Help

ver 5.1

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

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