ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

DBX-93
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το DBX-93 είναι μονάδα βρέφους που λειτουργεί με ήχο σύμφωνα με
την αρχή PMR-446. Μόλις το DBX-93 ανιχνεύσει οποιοδήποτε ήχο, ο
ήχος αυτός θα μεταδίδεται στη συχνότητα των 446 MHz. Το λαμβανόμενο σήμα μπορεί να ληφθεί από την μονάδα γονέα του Alecto DBX92 ή από άλλα μόνιτορ βρέφους (Alecto) PMR-446.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Χρήση σαν πρόσθετη μονάδα βρέφους:
Οι μονάδες βρέφους DBX-93 σε συνδυασμό με το Alecto DBX-92 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αρκετών βρεφών ή
αρκετών χώρων ταυτόχρονα
Χρήση σαν ξεχωριστή μονάδα βρέφους:
Οι μονάδες βρέφους DBX-93 σε συνδυασμό με οποιοδήποτε τηλέφωνο
βρέφους (Alecto) PMR-446 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης βρέφους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ:
Χρήση σαν πρόσθετη μονάδα βρέφους:
Εάν έχετε προμηθευτεί αυτήν τη μονάδα βρέφους ως μονάδα επέκτασης για το δικό σας Alecto DBX-92, μπορείτε να βάλετε το εγχειρίδιο
αυτό στην άκρη. Όλες οι λειτουργίες αυτής της μονάδας βρέφους περιγράφονται επίσης στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με το DBX-92.
Χρήση σαν ξεχωριστή μονάδα βρέφους:
Εάν έχετε προμηθευθεί αυτήν τη μονάδα βρέφους σε συνδυασμό με
κάποιο άλλο τηλέφωνο βρέφους PMR-446 για χρήση ως σύστημα
παρακολούθησης βρέφους, παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για όλες τις λειτουργίες του μόνιτορ βρέφους καθώς και το
εγχειρίδιο χρήστη του δικού σας τηλεφώνου βρέφους για τις λειτουργίες
δέκτη.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έλεγχος
ευαισθησίας
(πίσω)

Οθόνη

Διακόπτης
λειτουργίας

Κουμπιά
ρύθμισης

Ενσωματωμένο
μικρόφωνο
Είσοδος
εξωτερικού
μικροφώνου

Κουμπί
λειτουργίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
φωτίζεται όταν
ενεργοποιείται ο
‘τόνος προσοχής’

αριθμός καναλιού

φωτίζεται όταν
ενεργοποιείται ο
έλεγχος σύνδεσης

αριθμός υποκαναλιού
φωτίζεται όταν
η λειτουργία
παρακολούθησης
είναι
ενεργοποιημένη

φωτίζεται κατά τη
μετάδοση
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Η μονάδα βρέφους τροφοδοτείται από τον παρεχόμενο προσαρμογέα
ισχύος. Συνδέστε αυτόν τον αντάπτορα μέσα σε μια πρίζα τοίχου των 230V.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Τοποθετήστε τη μονάδα βρέφους στο βρεφικό δωμάτιο. Συνιστούμε να
διατηρείτε μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων ανάμεσα στο βρέφος και τη
μονάδα βρέφους.
Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το βρέφος δεν μπορεί να φθάσει στη μονάδα
βρέφους ή στο καλώδιο του αντάπτορα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ:

Η μονάδα βρέφους μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο
χρησιμοποιώντας το άνοιγμα της κλειδαρότρυπας στο πίσω μέρος της
μονάδας.

ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Ολισθήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη δεξιά πλευρά στη θέση ‘1’ για
να ενεργοποιήσετε τη μονάδα βρέφους. Ολισθήστε αυτόν τον διακόπτη στη
θέση ‘0’ για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα βρέφους.

ΚΑΝΑΛΙ & ΥΠΟ-ΚΑΝΑΛΙ:

Ελέγξτε αν η μονάδα βρέφους και το δικό σας τηλέφωνο βρέφους έχουν
ρυθμιστεί στο ίδιο κανάλι και στο ίδιο υπο-κανάλι. Ανατρέξτε στην επόμενη
σελίδα αν η ρύθμιση αυτή πρέπει να αλλαχθεί στη μονάδα βρέφους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Μόλις η μονάδα βρέφους ανιχνεύσει τον οποιοδήποτε ήχο, ο μεταδότης
ενεργοποιείται και ο ήχος θα μεταδοθεί στο δικό σας τηλέφωνο βρέφους

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:

Χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο έλεγχο VOXSENS στο πίσω μέρος
της μονάδας βρέφους για να ρυθμίσετε τη στάθμη ευαισθησίας. Κατά την
πλήρη περιστροφή σύμφωνα με την αντίστροφη φορά των δεικτών του
ωρολογίου, ρυθμίζετε την κατώτατη στάθμη, πλήρως σύμφωνα με τη φορά
των δεικτών του ωρολογίου είναι η υψηλότερη στάθμη ευαισθησίας
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ:

1. πατήστε 1x το κουμπί MENU το [CH] θα εμφανιστεί ακολουθώντας
την ένδειξη καναλιού
2. πατήστε το κουμπί ή
για να επιλέξετε ένα διαφορετικό κανάλι (1-8)
3. πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΟ-ΚΑΝΑΛΙ (CTCSS):

1. πατήστε 2x το κουμπί MENU η ένδειξη του υπο-καναλιού θα
μεγαλώσει ακολουθούμενη από το [Ct]
2. χρησιμοποιήστε το κουμπί ή
για να επιλέξετε το επιθυμητό
υπο-κανάλι (1-38) ή για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
ρυθμίζοντας το υπο-κανάλι 00
3. πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε το υπο-κανάλι
CTCSS, περιγραφή κώδικα
Σύστημα Φίμωσης Ελεγμένου Συνεχώς Τόνου (CTCSS := Continuous
Tone Controlled Squelch System) είναι ένας κώδικας τόνων που
αποστέλλεται κατά τη μετάδοση. Δεν μπορείτε να ακούσετε αυτόν
τον κώδικα τόνων κατά τη μετάδοση. Μόνο όταν ο κώδικας τόνων
της μονάδας βρέφους αντιστοιχεί στον κώδικα τόνων του δικού σας
τηλεφώνου βρέφους, το τηλέφωνο βρέφους θα λαμβάνει το σήμα.
Πράγμα που προλαμβάνει τυχόν αλληλεπίδραση στο τηλέφωνο βρέφους
προκαλούμενη από την επικοινωνία με άλλες συσκευές πάνω στο ίδιο
κανάλι.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΡΥΘΜΙΣΑΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΥΠΟ-ΚΑΝΑΛΙ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Μπορείτε να έχετε τη μονάδα βρέφους να μεταδίδει 3 βραχείς τόνους ‘μπιπ’
κάθε 30 δευτερόλεπτα, οι οποίοι θα λαμβάνονται από το δικό σας τηλέφωνο
βρέφους. Με αυτόν τον τρόπο, η σύνδεση ελέγχεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν η λειτουργία ως
εξής:
1. πατήστε 3x το κουμπί MENU η λέξη [BEEP] θα εμφανιστεί
2. πατήστε το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
([ON] στην οθόνη) ή πατήστε το κουμπί
για να απενεργοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία ([OFF] στην οθόνη)
3. πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη μονάδα βρέφους έτσι ώστε να
μεταδίδει για 5 δευτερόλεπτα κάθε 5 λεπτά, επίσης όταν η μονάδα
βρέφους δεν ανιχνεύει οποιονδήποτε ήχο.
1. πατήστε 4x το κουμπί MENU οι λέξεις [AUTO MON] θα
εμφανιστούν
2. πατήστε το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
([ON] στην οθόνη) ή πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία ([OFF] στην οθόνη)
3. πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας

ΤΟΝΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα βρέφους έτσι ώστε να αποστέλλει
έναν τόνο προσοχής κάθε φορά που η μονάδα ξεκινάει να μεταδίδει.
Το σήμα αυτό ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλα σήματα που μπορεί να
δέχεστε.
1. πατήστε 5x το κουμπί MENU η λέξη [CA] θα εμφανιστεί
2. πατήστε το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
([ON] στην οθόνη) ή πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία ([OFF] στην οθόνη)
3. πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας
Σημείωση: Οι εν λόγω τόνοι ΔΕΝ προστίθενται στους τόνους ‘μπιπ’
που μεταδίδονται για έλεγχο της σύνδεσης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ:

Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό μικρόφωνο με ένα βύσμα
2.5mm στη δεξιά πλευρά της μονάδας βρέφους. Πράγμα που θα
απενεργοποιήσει αυτόματα το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μονάδας
βρέφους.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για π.χ. να
παρακολουθήσετε ένα χώρο όπου δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τη
μονάδα βρέφους αυτή καθαυτή.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΑ:

* Χρησιμοποιήστε την ενδοεπικοινωνία βρέφους μόνο σαν
ένα «πρόσθετο κομμάτι του μυαλού», δεν μπορεί ποτέ να
χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο ενός ενήλικα, ενός ανθρώπου και
μιας μπέιμπι σίτερ.
* Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε πάντοτε αν η μονάδα βρέφους
λειτουργεί σωστά.
* Δεν χρειάζεται να έχετε άδεια για τη χρήση της εν λόγω
ενδοεπικοινωνίας βρέφους. Εφαρμογή του συστήματος μπορεί να
γίνει ελεύθερα σε κάθε οικιακή περίσταση. Ωστόσο, δεν μπορεί να
υπάρξει εγγύηση για μια μετάδοση σημάτων χωρίς παρεμβολές.
* Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται, παρακαλείστε να την έχετε
πάντοτε σβηστή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

* ΜΗΝ τοποθετείτε τη μονάδα βρέφους στο κρεβάτι μαζί με το μωρό,
αλλά διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στο
μωρό και τη μονάδα βρέφους. Βεβαιωθείτε ότι το βρέφος δεν μπορεί
να ακουμπήσει το καλώδιο του προσαρμογέα.
* Μην εκθέτετε τη μονάδα βρέφους ή τη μονάδα γονέα στο άμεσο
ηλιακό φως ή σε περιοχές με υγρασία..

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Χρησιμοποιείτε μόνο τον χορηγηθέντα αντάπτορα. Η σύνδεση άλλων
προσαρμογέων ισχύος διαφορετικών από τους χορηγηθέντες αντάπτορες
μπορεί να προκαλέσει ζημία στα ηλεκτρονικά μέρη της μονάδας βρέφους.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

* Το DBX-93 είναι ένας πομπός μετάδοσης που δουλεύει με ραδιοκύματα
στη ζώνη συχνοτήτων 446 MHz. Η δική του μετάδοση σήματος μπορεί
να επηρεαστεί από εξωτερικές επιρροές όπως τα άλλα ραδιόφωνα, οι
πομποί μετάδοσης, τα ασύρματα τηλέφωνα, κλπ. Όταν το ραδιόφωνό
σας αλληλοεπιδρά ή προκαλεί αλληλεπίδραση, αλλάζοντας απλά το
κανάλι, συνήθως λύνεται το πρόβλημα.
* Η μονάδα βρέφους έχει εύρος αποτελεσματικής λειτουργίας έως και
3Km. Το εύρος αυτό μπορεί να επηρεαστεί από τοπικές συνθήκες
όπως τα υψηλά κτίρια, οι σταθμοί υψηλής τάσης και τα υψηλά
τοποθετημένα σύρματα. Βέλτιστο εύρος επιτυγχάνεται αν η μονάδα
βρέφους έχει καθαρή οπτική επαφή με τον δέκτη.
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* Η χρήση αυτής της μονάδας βρέφους επιτρέπεται σε όλες τις χώρες
της ΕΕ. Εάν θέλετε να έχετε μαζί σας το DBX-93 σε χώρες εκτός
της ΕΕ, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους τοπικούς περιορισμούς
πάνω στη χρήση του εξοπλισμού PMR446.
* Μην ξεχνάτε ότι το σήμα της μονάδας βρέφους μπορεί επίσης
να ακουστεί από άλλα μόνιτορ βρέφους, άλλα ραδιόφωνα ή από
άλλους δέκτες στη συχνότητα 446 MHz, διαφορετικούς από τους
δικούς σας.
* Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα βρέφους σε εξωτερικούς χώρους
κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

ΣΕΡΒΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

* Καθαρίζετε τη μονάδα βρέφους μόνο με ένα υγρό ύφασμα.
Αφαιρείτε πάντοτε τον αντάπτορα από την πρίζα του τοίχου πριν
από τον καθαρισμό.
* Αποφύγετε τη διείσδυση νερού και/ή άμμου στη μονάδα βρέφους.
* Η τροποποίηση των ηλεκτρονικών μερών ή και της κεραίας με
οποιοδήποτε τρόπο δεν επιτρέπεται. Το σέρβις πρέπει να παρέχεται
από προσωπικό επαγγελματικής τεχνικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

* Για διάθεση του ραδιοφώνου σας, παρακαλείστε να το
επιστρέψετε στον αντιπρόσωπό σας. Ο αντιπρόσωπος
μπορεί να εγγυηθεί φιλική με το περιβάλλον διάθεση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συχνότητα λειτουργίας:
Ρεύμα RF:
Διαχωρισμός καναλιού:
Παροχή τάσης τροφοδοσίας:

446.00625 MHz έως 446.09375 MHz
(8 κανάλια, 38 υπο-κανάλια)
< 27 dBm
12.5 KHz
9V / DC / 300mA, μέσω
αντάπτορα Εύρος: Έως και 3Km
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, ελέγξτε πρώτα αν το
DBX-93 δουλεύει σωστά σε μια διαφορετική τοποθέτηση. Όταν
υποπτευθείτε βλάβη, ελέγξτε πάντοτε τη σωστή λειτουργία και τις
ρυθμίσεις του τηλεφώνου βρέφους σας επίσης.
Μη λειτουργία:
- Ο αντάπτορας της μονάδας βρέφους δεν είναι συνδεδεμένος
σε πρίζα τοίχου ή η εν λόγω πρίζα τοίχου δεν παρέχει τάση
τροφοδοσίας, παρακαλείστε να ελέγξετε.
Ασθενής ή μη λήψη:
- εσφαλμένη ρύθμιση καναλιού ή υπο-καναλιού (η μονάδα βρέφους
και το τηλέφωνο βρέφους πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο κανάλι, με
το ίδιο υπο-κανάλι)
- η απόσταση ανάμεσα στον πομπό μετάδοσης και τον δέκτη είναι
πολύ μεγάλη, παρακαλείστε να μειώσετε την απόσταση
Θόρυβος:
- παρουσία άλλου πομπού μετάδοσης, παρακαλείστε να αλλάξετε κανάλι
- παρεμβολή από άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε τις άλλες
συσκευές (εάν αυτό γίνεται
Υψηλής έντασης σφύριγμα:
- Η μονάδα γονέα βρίσκεται πολύ κοντά στη μονάδα βρέφους ή η
ένταση του ήχου της μονάδας γονέα είναι πολύ υψηλή, αυξήστε την
απόσταση ή χαμηλώστε την ένταση του ήχου
Αν δεν μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα με τις παρασχεθείσες
ανωτέρω υποδείξεις, παρακαλείστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από
το ραδιόφωνο και τη μονάδα βρέφους ύστερα από αρκετά λεπτά.
Εάν πάλι η ενέργεια αυτή δεν λύνει το πρόβλημα, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Alecto στον
αριθμό τηλεφώνου 073 6411 355

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα ο/η Hesdo, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Alecto
DBX-92 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο: doc.hesdo.com/DBX-92-DOC.pdf
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Όνομα:
Διεύθυνση:
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Τηλ.:

Επισυνάψτε την
απόδειξη πληρωμής
ή το παραστατικό

Για το Alecto DBX-93 έχετε εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εγγυόμαστε τη δωρεάν
επισκευή των ελαττωμάτων που έχουν προκληθεί από το υλικό και
από σφάλματα κατά την κατασκευή. Όλα αυτά υπόκειται στην τελική
εκτίμηση του εισαγωγέα.
ΤΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Εάν παρατηρήσετε το οποιοδήποτε ελάττωμα, ανατρέξτε πρώτα
στο εγχειρίδιο χρήστη. Εάν το εγχειρίδιο δεν παρέχει καθοριστική
απάντηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή αυτού
του βίντεο μόνιτορ βρέφους ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της
Alecto :www.alecto.nl
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΥΡΗ:
Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, λανθασμένων συνδέσεων,
διαρροής και/ή εσφαλμένης τοποθέτησης μπαταριών, χρήσης μη
γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων, αμέλειας και σε περίπτωση
βλάβης που προκλήθηκε από υγρασία, φωτιά, πλημμύρες, κεραυνούς
και φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων
τροποποιήσεων και/ή επισκευών που πραγματοποιήθηκαν από
τρίτους. Σε περίπτωση λανθασμένης μεταφοράς της συσκευής δίχως
επαρκή συσκευασία και όταν η συσκευή δεν συνοδεύεται από αυτήν
την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει
καλώδια σύνδεσης, βύσματα και μπαταρίες.
Κάθε επιπλέον ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν αποθετικές ζημίες,
αποκλείεται.
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