
DBX-57, GEBRUIKSAANWIJZING
Installatie:
Ouder-unit: 1  Neem de riemclip af door deze naar onder

te schuiven.
2  Open het batterijcompartiment door de bat-
terijdeksel naar onder te schuiven.
3  Plaats de 2 meegeleverde oplaadbare bat-
terijen, let hierbij op de polariteit (+ en -). 
4  Plaats de batterijdeksel en de riemclip terug 
op de ouder-unit.
5  Verbind een van de meegeleverde voe-
dingsadapters met de aansluiting DC 5V aan 
de rechterzijde van de ouder-unit en doe de 
adapter in en 230V stopcontact. De ouder-unit 
is nu gereed voor gebruik.

Voor mobiel gebruik is de ouder-unit pas ge-
bruiksgereed nadat de batterijen zijn opgela-
den.

Baby-unit: 6  Verbind de andere meegeleverde voedings-
adapter met de aansluiting DC 5V aan de
onderzijde van de baby-unit en doe de adapter 
in een 230V stopcontact.
De baby-unit is nu gebruiksgereed.

Overzicht: A : geluidslampje: 
Ouder-unit: knippert langzaam als de baby-unit weinig geluid hoort;
 knippert snel als de baby-unit veel geluid hoort

B : voedingslampje: is gedoofd als de ouder-unit is uitgescha-
keld; is continu aan als de ouder-unit is ingeschakeld; knip-
pert elke 4 à 5 seconden als de batterijen opgeladen worden 
(ongeacht of de ouder-unit aan of uit staat)
C : bereik-lampje: is continu opgelicht als de ouder-unit in 
bereik van de baby-unit is; knippert als de ouder-unit buiten 
bereik van de baby-unit is
D : ingebouwde luidspreker
E : volume lager toets
F : aan/uit toets: 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-
unit in te schakelen; nogmaals 2 seconden ingedrukt houden 
om de ouder-unit weer uit te schakelen
G : volume hoger toets

Baby-unit: H : voedingslampje: is opgelicht als de voedingsadapter is 
 aangesloten en de baby-unit is ingeschakeld (de baby-unit 
 heeft geen aan/uit schakelaar)

I : ingebouwde microfoon
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Gebruiken:
Baby-unit: • Plaats de baby-unit in de babykamer, ongeveer 2 meter verwijderd van uw baby en 
  doe de voedingsadapter in een 230V stopcontact. Het voedingslampje licht op en 
  de baby-unit is ingeschakeld.

 LET OP DAT UW BABY HET ADAPTERSNOER OF DE BABY-UNIT NIET KAN 
 AANRAKEN, ZORG ER OOK VOOR DAT BIJ EEN EVENTUEEL VALLEN VAN DE 
 BABY-UNIT, DEZE NIET IN HET LEDIKANTJE KAN VALLEN !

Ouder-unit: • Sluit de adapter aan op de ouder-unit of zorg dat de batterijen zijn opgeladen.
 • Houd het knopje  gedurende ruim 2 seconden ingedrukt; na enkele seconden gaat 
  het bereik-lampje  knipperen en gaat de ouder-unit op zoek naar de baby-unit; 
  zodra de units elkaar gevonden hebben, licht het bereik-lampje  continu op.
 • Als de baby-unit geluid hoort, dan kunt u dit via de ouder-unit horen via de inge-
  bouwde luidspreker. Het volume kunt u instellen door herhaaldelijk op toets 
  (zachter) of toets  (luider) te drukken; zodra het minimale of maximale volume is 
  bereikt, klinkt een dubbele beeptoon. U kunt het geluid niet uitschakelen.
 • Het geluidslampje  knippert langzaam als de baby-unit weinig geluid oppikt; hoe 
  luider het geluid wat de baby-unit oppikt, hoe sneller dit lampje gaat knipperen.
 • Zolang de ouder-unit en de baby-unit in elkaars bereik zijn, licht het bereik-lampje 

 continu op. Komt de ouder-unit buiten bereik van de baby-unit of wordt de baby-
  unit uitgezet (adapter uit het stopcontact), dan gaat dit lampje knipperen. Is na 20 
  seconden het contact nog niet hersteld, dan klinkt regelmatig een dubbele beeptoon 
  als waarschuwing dat de ouder-unit geen verbinding meer heeft met de baby-unit.
 • Met vol opgeladen batterijen kunt u de ouder-unit 6 tot 8 uur zonder adapter
  gebruiken.
 • LET OP: DE DBX-57 HEEFT GEEN BATTERIJ-LEEG WAARSCHUWING. Contro-
  leer dus regelmatig zelf de verbinding.

Overig:
Onderhoud: • Neem de adapter(s) uit het stopcontact en reinig de babyfoon uitsluitend met een 
  vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
Afdanken: • Wordt de babyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen
  voor een milieuvriendelijke verwerking. Uitgewerkte batterijen inleveren bij een 
  inleverpunt voor klein chemisch afval (KCA).
Specifi caties: • Bereik: tot 50m binnenshuis, tot 200m buitenshuis.
 • Voeding baby-unit: 5VDC via voedingsadapter (5E-AD050060-E)
 • Voeding ouder-unit: 5VDC via voedingsadapter (5E-AD050060-E) of via 2 oplaad-
  bare batterijen (1.2V, 600mAh of meer, AAA, NiMH).
 • Gebruiksduur ouder-unit op batterijen: 6 tot 8 uur (afhankelijk van het gebruik van 
  de babyfoon en de conditie van de batterijen).
 • Oplaadduur batterijen ouder-unit:15 tot 20 uur (bij lege batterijen). 
  De batterijen worden met een lage stroomsterkte opgeladen zodat de ouder-unit 
  continu aan de adapter aangesloten kan blijven; hierdoor is de ouder-unit altijd 
  gereed voor draagbaar gebruik.
 • Frequentie: 2.4GHz (het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frank-
  rijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan).
 • De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO
 • Garantie: 24 maanden
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