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FUNCTIE OVERZICHT

BABY-UNIT:

OUDER-UNIT:

display

insteltoets 
omlaag ( )

programmeer-
toets ( )

licht op als 
baby-unit is 

ingeschakeld

nachtlampje

aan / uit / 
nachtlicht 
schakelaar

insteltoets 
omhoog ( )

aansluiting 
voedings-
adapter

ingebouwde 
microfoon

optische
geluids-
indicatie

display

insteltoets 
omlaag ( )

programmeer-
toets ( )

houder / 
oplader

aan / uit / 
trilfunctie
schakelaar

insteltoets 
omhoog ( )

ingebouwde 
luidspreker

laad-indicator
(zie pagina 14)
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DISPLAY OVERZICHT

BABY-UNIT:

OUDER-UNIT:

licht op als het 
nachtlicht geluid-

gestuurd is

licht op als het 
nachtlicht is 

ingeschakeld

indicatie 
batterij-lading

microfoon
gevoeligheid

licht op bij zenden

licht op indien het 
wegloopalarm is 
ingeschakeld

licht op als het 
display de tempe-
ratuur weergeeft

diverse weerga-
ven, zie deze ge-
bruiksaanwijzing

knippert indien 
buiten bereik van 

de baby-unit

licht op bij instel-
len temperatuur-

grenzen

indicatie 
batterij-lading

indicatie
volume-nivo

licht op als de 
trilfunctie is
ingeschakeld

licht op als de bat-
terij van de baby-
unit bijna leeg is

licht op als het dis-
play de tempera-
tuur weergeeft

diverse weergaven, 
zie deze gebruiks-
aanwijzing
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INSTALLATIE
BABY-UNIT:
De baby-unit betrekt zijn voeding uit
de meegeleverde voedingsadapter.
Sluit deze volgens de tekening aan
op de baby-unit en doe de adapter
in een 230V stopcontact.

Voor mobiel gebruik kunt u batterijen plaatsen:

 1. druk de vergrendel-nok in

 2. schuif de batterijdeksel van de baby-unit af

 3. plaats 3 batterijen, 1.5V, formaat AA of penlite 
  zoals aangegeven in het batterij compartiment

 4. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit

* Naar keuze kunt u oplaadbare batterijen of alkaline batterijen
 gebruiken. Let hierbij op dat oplaadbare batterijen een lagere
 spanning afgeven dan alkaline batterijen waardoor de betrouwbaar-
 heid van de baby-unit kan afnemen.
* Bij gebruik van oplaadbare batterijen dient u deze in een externe 
 lader te laden. Deze worden NIET opgeladen door de voedings-
 adapter van de baby-unit.
* Batterijen worden niet meegeleverd.

Plaats de baby-unit op de babykamer. Geadviseerd wordt een afstand 
van minimaal 2 meter aan te houden tussen de baby en de babyfoon. 
Zorg er in elk geval voor dat de baby niet de babyfoon of het adapter-
snoer kan aanraken.

4
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OUDER-UNIT:
De ouder-unit wordt gevoed door het meegeleverde NiMH batterij-
pakket (4,8V). Hierdoor is de ouder-unit niet gebonden aan een stop-
contact en kunt u deze draadloos gebruiken. Het batterij pakket wordt 
opgeladen door de ouder-unit in de meegeleverde houder/oplader te 
plaatsen.

 1. druk de vergrendel-nok in

 2. schuif de batterijdeksel van de baby-unit af

 3. plaats het meegeleverde batterij pakket. Let hierbij 
  op de + en - indicatie zoals aangegeven in het
  batterij compartiment

 4. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit

   5. sluit de meegeleverde 
    adapter aan op de oplader
    en plug de adapter in een 
    230V stopcontact; plaats de 
    ouder-unit in de oplader om 
    het batterij pakket op te laden
    
Let op dat u het batterijpakket in de ouder-unit eerst gedurende 14 uur 
laat opladen.

RIEMCLIP:

Bevestigen:
De riemclip bevestigt u door deze in achter in de
openingen te duwen en naar onderen te schuiven
totdat deze vastklikt.

Afnemen:
De riemclip kunt u afnemen door het middenstuk
iets op te lichten en de riemclip naar boven weg
te schuiven.

5
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GEBRUIKEN

IN- / UITSCHAKELEN:
Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit of ouder-
unit in de positie ON om in te schakelen. De babyfoon is nu direct 
gebruiksgereed en zodra de baby-unit geluid oppikt van de baby, 
wordt dit geluid doorgestuurd naar de ouder-unit.
Deze schakelaar in de positie OFF schuiven om de babyfoon uit te 
schakelen.

ONTVANGSTVOLUME:
Op de ouder-unit kunt u het ontvangstvolume instellen door herhaal-
delijk op de toetsen  of  te drukken, ter bevestiging klinkt een toon-
tje. Het display geeft het ingesteld volume weer ( ). Hoe 
meer segmenten oplichten, hoe luider het volume is. Licht er geen 
segment op, dan is het geluid uitgeschakeld.

OPTISCHE INDICATIE:
De ontvangst wordt ook visueel weergegeven door oplichtende lamp-
jes (LED’s). Hoe harder het geluid is dat de baby-unit oppikt, hoe meer 
LED’s bij de ouder-unit oplichten. Deze weergave is onafhankelijk van 
de stand van de volumeregelaar. 

TRILFUNCTIE:
Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de ouder-unit in de
positie  om de trilfunctie in te schakelen. Zodra de ouder-unit geluid 
ontvangt, zal de trilfunctie worden geactiveerd. Hiermee kunt u uw 
baby bewaken terwijl u de ouder-unit bijvoorbeeld in uw broekzak 
meedraagt en het geluid is uitgeschakeld.

GEVOELIGHEID:
Bij de baby-unit kunt u instellen bij welk geluidsniveau het signaal naar 
de ouder-unit gestuurd moet worden. Druk hiertoe herhaaldelijk op de 
toetsen  of ; ter bevestiging klinkt een toontje. Het display geeft de 
ingestelde gevoeligheid weer ( ). Hoe meer segmenten 
oplichten, hoe gevoeliger de instelling.

6



7

NACHTLAMPJE:
Schuif de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit in de
positie  om het nachtlampje in te schakelen. In het display licht het 
nachtlamp-symbool ( ) op.

Automatisch nachtlampje:
druk kort op de baby-unit op toets ; in het display licht het woordje 
VOX op en het nachtlampje zal alleen oplichten als de ouder-unit 
geactiveerd wordt door geluid van de baby

Continu nachtlampje:
druk nogmaals op toets  zodat het woordje VOX dooft; het nacht-
lampje licht nu continu op

let op: voor het instellen van deze functie dient de schakelaar aan de 
rechterzijde van de baby-unit in de positie  te staan.

TEMPERATUUR:
Op het display van de baby-unit wordt de temperatuur van de baby-
kamer weergegeven. Deze temperatuur wordt ook naar de ouder-unit 
gezonden en op het display van de ouder-unit weergegeven.
Let op dat het enkele minuten kan duren voordat de baby-unit de juiste 
temperatuur aangeeft en deze doorstuurt naar de ouder-unit. Zolang 
de ouder-unit nog niet de juiste temperatuur heeft ontvangen, geeft het 
display ‘--’ weer.
Zie pagina 9 met betrekking tot het instellen van een temperatuur-
alarm in het geval de temperatuur in de babykamer hoger of lager 
wordt dan de door u ingestelde grenzen.

Zie ook pagina 19.
7

temperatuur in de 
babykamer is 21°C

nog geen gegevens omtrent de tem-
peratuur in de babykamer ontvangen 
of de ontvangst is even weggevallen
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EXTRA FUNCTIES EN INSTELLINGEN

WIJZIGEN ZEND/ONTVANG (SUB)KANAAL:
De DBX-90 beschikt over 8 zendkanalen en bij elk kanaal kunt u kie-
zen uit 68 subkanalen. Op deze wijze kunt u te allen tijde een storings-
vrij kanaal selecteren zodat u alleen uw eigen baby bewaakt.

op baby-unit + ouder-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets ,
 de kanaal aanduiding knippert
2. gebruik de toetsen  of  om het 
 gewenste kanaal in te stellen
3. druk kort op toets ,
 de subkanaal aanduiding knippert
4. gebruik de toetsen  of  om het
 gewenste subkanaal in te stellen
5. druk 3x (baby-unit) of 4x (ouder-unit)
 op toets  om terug te keren naar de ruststand van de unit

LET OP DAT U DE BABY-UNIT EN DE OUDER-UNIT
OP HETZELFDE KANAAL EN SUBKANAAL INSTELT

BEREIK INSTELLEN:
U kunt bij de baby-unit het bereik instellen. Hierdoor kunt u batterij-
vermogen bij de baby-unit besparen en het zendsignaal minimaliseren.

op baby-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets  om de baby-
 unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets ,
 de POWER indicatie (p) licht op en
 het woordje Lo, Hi of Elo knippert
3. gebruik de toetsen  of  om het bereik in stellen
 Hi: Hi power, bereik tot 1Km
 Lo: Low power, bereik 300 tot 500 meter
 Elo: Extra low power, bereik 25m 
4. druk 2x op toets  om terug te keren naar de ruststand van de 
 baby-unit

8
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Attentie: het bereik ‘Elo’ is bedoeld voor de functie ‘wegloop alarm’, zie 
pagina 10. Gezien het beperkte bereik is deze stand minder geschikt 
voor gebruik als normale babyfoon.

TEMPERATUURALARM:
Op het display van de baby-unit wordt de temperatuur van de babykamer 
weergegeven. Deze temperatuur wordt ook naar de ouder-unit gezonden 
en op het display van de ouder-unit weergegeven. Bij de ouder-unit kunt u 
een boven- en een ondergrens instellen; komt de temperatuur buiten een 
van deze grenzen, dan klinken er attentietoontjes uit de ouder-unit.

op ouder-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets  om de baby-
 unit in de programmeerstand te brengen
2. druk 3x kort op toets ,
 de Upper limit indicatie (U) licht op en
 de bovengrens wordt weergegeven
3. gebruik de toetsen  of  om de
 bovengrens in te stellen (-3 ~ 49°C)
4. druk kort op toets ,
 de Lower limit indicatie (L) licht op
 en de ondergrens wordt weergegeven
5. gebruik de toetsen  of  om de
 ondergrens in te stellen (-8 ~ 44°C)
6. druk 1x op toets  om terug te keren naar de ruststand van de 
 baby-unit

Houd altijd royale grenzen aan met een verschil van minimaal 5 gra-
den tussen de boven- en de ondergrens.

Indien u bij instructie 3 en/of 5 de instelling OFF selecteert, dan is het 
betreffende alarm uitgeschakeld.

Zodra een van de temperatuurgrenzen wordt overschreden, dan 
gaat de temperatuuruitlezing knipperen, klinken er elke 10 seconden 
3 beeptonen uit de ouder-unit en licht U of L op als indicatie of de 
boven- (U) of ondergrens (L) wordt overschreden.

9
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WEGLOOP ALARM:
Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt er uit de ouder-unit een 
beeptoon enkele seconden nadat de baby-unit verder dan 25 meter 
(afhankelijk van lokale omstandigheden) verwijderd raakt van de 
ouder-unit. Met behulp van de riemclip kunt u de baby-unit aan de
kleding van de peuter bevestigen.

FUNCTIE INSCHAKELEN:

ouderunit:
1. zet deze aan en zet deze in de buurt van de baby-unit

baby-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets  om de baby-unit in de program-
 meerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets , de POWER indicatie (p) licht op
3. gebruik de toetsen  of  om de instelling Elo
 te selecteren, het symbool van een weglopend
 kind licht op in het display
4. druk 2x op toets  om terug te keren naar de 
 ruststand van de baby-unit

Na enkele seconden licht op de ouderunit de 
letter C op (niet te verwarren met de C van °C).

Attentie: het wegloop alarm wordt ook geactiveerd als de baby-unit uit 
staat, de batterijen volledig leeg zijn of als de baby-unit op een ander 
kanaal staat ingesteld.

FUNCTIE UITSCHAKELEN:

baby-unit:
* volg de instructies zoals hierboven zijn beschreven maar bij 
 instructie 3 selecteert u Lo-power of Hi-power

ouder-unit:
* schakel de ouder-unit met behulp van de schakelaar aan de
 rechterzijde even uit en weer aan. De letter C mag nu niet meer 
 oplichten 

10
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BUITEN BEREIK MELDING:
De buiten bereik melding is in grote lijnen gelijk aan het wegloop alarm 
dat op de vorige pagina beschreven is maar is alleen geschikt indien 
de babyfoon staat ingesteld op LO-power of HI-power. Het buiten 
bereik alarm klinkt ook pas als zo’n 3 minuten lang onafgebroken er 
geen contact meer is geweest.

LET OP DAT DEZE FUNCTIE OP ZOWEL DE BABY-UNIT
ALS OP DE OUDER-UNIT MOET WORDEN

INGESCHAKELD OF UITGESCHAKELD.

Baby-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets  om de baby-unit in de
 programmeerstand te brengen
2. druk 3x kort op toets ,
 de buiten bereik indicatie licht op en het
 woordje ON of OFF knippert
3. gebruik de toetsen  of  om de buiten bereik melding in te
 schakelen (ON in het display) of uit te schakelen (OFF in het
 display)
4. druk 1x op toets  om terug te keren naar de ruststand van de 
 unit

Ouder-unit:
1. druk ruim 3 seconden op toets  om de baby-unit in de
 programmeerstand te brengen
2. druk 2x kort op toets ,
 de buiten bereik indicatie licht op en het
 woordje ON of OFF knippert
3. gebruik de toetsen  of  om de buiten bereik melding in te
 schakelen (ON in het display) of uit te schakelen (OFF in het
 display)
4. druk 3x op toets  om terug te keren naar de ruststand van de 
 unit

Zie ook pagina 18.
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CONTROLEREN INSTELLINGEN:

Baby-unit
1. Zet de schakelaar aan de rechterzijde van de baby-unit in positie 
 ON
2. druk herhaaldelijk kort op toets  om de instellingen in te zien
 

Na 4x kort op toets  te hebben gedrukt komt u weer in de standaard 
weergave van de baby-unit; of wacht ruim 5 seconden zodat het dis-
play zelf weer de standaard uitlezing weergeeft 

bereik is ingesteld
op Hi power

temperatuur in de
baby-kamer is 21°C

kanaal 8 is ingesteld 
met subkanaal 68

buiten bereik melding 
is ingeschakeld

12
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Ouder-unit
1. druk herhaaldelijk kort op toets  om de instellingen in te zien

Na 5x kort op toets  te hebben gedrukt komt u weer in de standaard 
weergave van de baby-unit; of wacht ruim 5 seconden zodat het dis-
play zelf weer de standaard uitlezing weergeeft

kanaal 8 is ingesteld 
met subkanaal 68

bovengrens 
temperatuur alarm 
ingesteld op 29°C

buiten bereik melding 
is ingeschakeld

ondergrens temperatuur 
alarm ingesteld op 16°C

temperatuur in de
baby-kamer is 21°C



VOEDING
De baby-unit betrekt zijn voeding uit de meegeleverde voedings-
adapter of door 3 stuks oplaadbare batterijen of alkaline batterijen van 
het formaat AA of penlite.
Bij gebruik van oplaadbare batterijen dient u deze in een externe 
lader te laden. Deze worden NIET opgeladen door de voedings-
adapter van de baby-unit.

De ouder-unit wordt gevoed door het meegeleverde NiMH batterij
pakket (4,8V). Het batterij pakket wordt opgeladen door de ouder-unit 
in de meegeleverde houder/oplader te plaatsen.

BATTERIJ INDICATIE:
In zowel het display van de ouder- als van de baby-unit wordt de
batterij capaciteit weergegeven. 

OPLADEN BATTERIJPAKKET OUDER-UNIT:
1. plaats de ouder-unit in de houder/oplader
2. de LED-indicatie op de houder/oplader knippert enkele seconden 
 rood/groen; de houder/oplader test nu de conditie van het batterij-
 pakket in de ouder-unit
3. na deze test gaat de LED-indicatie op de houder/oplader rood 
 knipperen; het batterijpakket wordt nu snel geladen; tijdens het 
 laden verloopt de batterij-indicatie in het display van de ouder-unit
4. zodra het batterijpakket volledig geladen is, kleurt de LED-indicatie 
 groen en licht continu op; het batterijpakket wordt nu met een
 druppel-laadstroom op peil gehouden
De ouder-unit kan continu in de houder/oplader blijven staan, ook tij-
dens het gebruik als babyfoon.

Let op dat bij het plaatsen van de ouder-unit in de houder/oplader, de 
LED-indicatie oplicht. Indien deze indicatie niet oplicht, dan de ouder-
unit even in de houder/oplader aandrukken.

14

Batterij
voldoende

vol

Batterij leeg, deze 
nu onmiddellijk 

opladen of 
vervangen

Batterij bijna 
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opladen of 
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Batterij
vol



BATTERIJ-LEEG WAARSCHUWING:

Baby-unit:
Zodra de batterijen in de baby-unit een zodanig lage capaciteit heb-
ben bereikt dat er nog maar één batterijsegment in het display van de 
baby-unit oplicht, dan stuurt de baby-unit een signaal naar de ouder-
unit.
Op de ouder-unit zal nu het batterij-waarschuwings-
symbool knipperen en klinkt er regelmatig een korte
beeptoon.

Zodra het batterijsymbool bij de baby-unit helemaal leeg is, dan klin-
ken er bij de ouder-unit regelmatig 2 korte beeptonen. Vervang nu de 
batterijen in de baby-unit.

Ouder-unit:
Zodra het batterijpakket in de ouder-unit een zo-
danig lage capaciteit heeft bereikt dat er geen
batterijsegment in het display van de ouder-unit
oplicht, dan klinkt ook regelmatig een enkele korte
beeptoon en knippert het batterijsymbool.

Plaats nu de ouder-unit op de houder/oplader om het batterijpakket 
op te laden. (tijdens het opladen kunt u de ouder-unit normaal blijven 
gebruiken; het duurt dan alleen wat langer totdat het pakket volledig 
geladen is)

UITBREIDING
Voor het bewaken van 2 of meer baby’s dient u meerdere complete 
sets aan te schaffen en deze op aparte kanalen in te stellen; voor elke 
baby heeft u nu een eigen ouder-unit.
Vanwege de temperatuur-weergave met alarm en de buiten bereik of 
wegloop functie kunt u niet meerdere baby-units op hetzelfde kanaal 
instellen en met één ouder-unit alle baby-units bewaken.
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WAARSCHUWINGSTOONTJES
Tijdens gebruik kunnen de volgende waarschuwingstoontjes uit de 
ouder-unit klinken:

* beept regelmatig 1x en batterijsymbool knippert:
 batterij in baby-unit zwak
* beept regelmatig 2x en batterijsymbool knippert:
 batterij in baby-unit bijna leeg

* beept regelmatig 1x en batterijsymbool knippert:
 batterij in ouder-unit bijna leeg

* beept regelmatig 3x en temperatuurweergave
 knippert:
 de temperatuur in de babykamer is te hoog
 (U in display) of is te laag (L in display)

* regelmatig ‘tjirp’ geluid en de visuele indicatie licht op:
 de baby-unit is buiten het bereik van de ouder-unit (of de baby-unit 
 is uitgeschakeld of staat op een ander kanaal)

 let op dat het buiten bereik alarm ook kan afgaan als het buiten 
 bereik alarm op de ouder-unit wel is ingeschakeld maar niet op de 
 baby-unit. Zie ook pagina 18.

STORINGSTABEL
Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de werking van de
DBX-90 op een andere locatie.

Doet niets:
- het batterijpakket van de ouder-unit of van de baby-unit is leeg; 
 deze opladen of vervangen
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Slechte of geen ontvangst:
- het batterijpakket van de ouder-unit of de batterijen van de baby-unit 
 zijn (bijna) leeg; deze opladen of vervangen
- de kanaalinstelling of subkanaalinstelling staat fout ingesteld; de
 baby-unit en de ouder-unit dienen beide op hetzelfde kanaal te zijn
 ingesteld, met hetzelfde subkanaal
- de afstand tussen de baby-unit en de ouder-unit is te groot; verklein
 de afstand
- u heeft de baby-unit ingesteld op kort bereik; selecteer Hi Power 
 voor het maximale bereik

Geen geluid uit ouder-unit maar wel optische geluidsindicatie:
- het volume bij de ouder-unit staat op 0; druk op toets  om het 
 geluid aan te zetten

Baby-unit blijft zenden:
- de gevoeligheid bij de baby-unit staat te hoog ingesteld; druk op 
 toets  om de gevoeligheid te verlagen

Ruis en andere bijgeluiden:
- andere zender aanwezig; wissel van kanaal
- storing door andere apparaten; schakel de andere apparaten uit
 (indien mogelijk)

Hoge fluittoon:
- de ouder-unit staat te dicht bij de baby-unit of het volume van de
 ouder-unit staat te hard; vergroot de afstand of verlaag het volume

In het geval de storing hiermee niet is verholpen, neem dan het bat-
terijpakket uit de ouder-unit en de batterijen uit de baby-unit. Sluit alles 
na enkele minuten weer aan.

In het geval de storing nu nog niet is verholpen, neem dan contact op
met de Alecto servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355. 

HET IS NIET TOEGESTAAN OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK
WIJZIGINGEN AAN DE ELEKTRONICA VAN DE BABYFOON
AAN TE BRENGEN. SERVICE MAG ALLEEN GESCHIEDEN

DOOR DAARDOOR VAKBEKWAME MONTEURS. 
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GEBRUIKSTIPS & WAARSCHUWINGEN

ALGEMEEN:
* Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger  
 voor een volwassen en menselijke baby-oppas.
* Controleer elke keer vòòr gebruik en regelmatig gedurende het 
 gebruik de correcte werking van de babyfoon.
* Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergun-
 ning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toe-
 gepast worden in alle landen van de Europese Gemeenschap. Er 
 kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije 
 signaaloverdracht mogelijk is.
* Indien de units niet in gebruik zijn, schakel deze dan altijd uit. 
 Worden de units voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan ook de 
 batterijen uit de ouder- en de baby-unit.

PLAATSING:
* Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een  
 minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit. 
 Zorg ook dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.
* Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet 
 op een vochtige plaats.

BUITEN BEREIK ALARM:
Het buiten bereik alarm, zoals beschreven op pagina 11 klinkt niet 
alleen als de baby-unit te ver verwijderd is van de ouder-unit maar kan 
ook in de volgende situaties klinken:
* de baby-unit is uitgeschakeld
* de batterijen van de baby-unit zijn (bijna) leeg
* de baby-unit staat op een ander kanaal
Indien geen van de bovengenoemde situaties in uw geval van toepas-
sing is en toch regelmatig het buiten bereik alarm klinkt, dan wordt 
hoogstwaarschijnlijk het kanaal waarop u de DBX-90 heeft ingesteld 
gestoord door invloeden van buiten af (computer, draadloos modem, 
draadloze telefoon, andere portofoon of draadloze babyfoon). Stel in 
dit geval de DBX-90 af op een ander kanaal (let op: zowel de baby-
unit als de ouder-unit op hetzelfde nieuwe kanaal instellen).

18



TEMPERATUURWEERGAVE:
De temperatuur in de ruimte waar de baby-unit staat opgesteld wordt 
indicatief weergegeven.
Let op:
* Indien de nachtverlichting is ingeschakeld, dan wordt de tempera-
 tuur 1 à 2 graden hoger weergegeven dan wanneer de nacht-
 verlichting is uitgeschakeld.
* Ook indien de zender continu is geactiveerd (u heeft bijvoorbeeld de 
 gevoeligheid op maximaal ingesteld en/of een wekker bij de zender 
 gezet om de ruimte continu te kunnen bewaken), dan kan de tempe-
 ratuur hoger worden weergegeven dan wanneer de zender is uitge-
 schakeld.

VOEDING:
Batterijen:
In de ouder-unit mag alleen een OPLAADBAAR batterijpakket 
geplaatst worden met de volgende specificaties:
* formaat: 4x AAA
* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
* vermogen: 600mAh of meer
In de baby-unit kunnen zowel oplaadbare als alkaline batterijen 
geplaatst worden, formaat AA of penlite. Oplaadbare batterijen dienen 
in een externe lader geladen te worden.

Adapters:
Gebruik alleen de bijgeleverde adapters. Het aansluiten van een ande-
re voedingsadapter dan de bijgeleverde adapter kan de elektronica 
van de babyfoon beschadigen.

RADIOVERBINDING:
* De DBX-90 babyfoon is een zend/ontvanger die werkt met radio-
 golven in de 446 MHz band. De signaaloverdracht kan gestoord 
 worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere 
 babyfoons, portofoons, zenders, draadloze telefoons, e.d.
 Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt uw portofoon storing, 
 dan biedt het omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.
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* Het bereik van de babyfoon is tot 1Km. Dit bereik is afhankelijk van 
 lokale omstandigheden zoals hoge gebouwen, hoogspannings- en 
 bovenleidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald indien de baby-
 unit een vrij zicht heeft naar de ouder-unit.
* Het gebruik van deze babyfoon is toegestaan in alle landen van
 de EU. Als u de DBX-90 wilt meenemen naar landen buiten de EU, 
 informeer dan eerst naar de plaatselijke beperkingen van het 
 gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.
* Let op dat het signaal van uw babyfoon ook door andere 446 MHz 
 babyfoons, portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord kan wor-
 den.
* Tijdens een onweersbui de babyfoon nooit buiten gebruiken.

ONDERHOUD:
* Reinig de babyfoon of de houder/oplader alleen met een vochtige 
 doek. Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedings-
 adapters uit het stopcontact genomen te worden.
* Vermijd het indringen van water en/of zand in de units.

MILIEU:
* Op het einde van de levensduur van deze babyfoon mag u dit
 product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien
 maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de
 recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
 Dit wordt aangeduid door het nevenstaande symbool op
 het product en in deze handleiding.
* Een uitgewerkt batterijpakket kunt u inleveren bij de
 leverancier van deze babyfoon of u kunt ze inleveren bij
 uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi uitge-
 werkte batterijpakketten nooit bij uw huishoudelijk afval.
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VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op
de website WWW.ALECTO.INFO

GARANTIEBEWIJS
Naam: Bewaar hier
Adres: uw kassa- of 
Postcode: aankoopbon
Plaats:
Tel:

Op de Alecto DBX-90 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na 
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze 
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. 
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. 
Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de service-
afdeling van Alecto op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd 
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebe-
horen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, over-
stroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen 
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat 
zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is 
van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de antenne 
vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met 
name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werkfrequentie: 446.00625 MHz tot 446.09355 MHz
 (8 kanalen, 68 subkanalen)
Kanaalscheiding: 12.5 KHz

Voeding: ouder-unit: oplaadbaar batterijpakket, 4.8V, NiMH
 oplader: 9V / DC / 300mA, via adapter
 baby-unit: 6V / DC / 300mA, via adapter
  of 3x 1,5V AA penlite batterij

Bereik: Hi: bereik tot 1Km
 Lo: bereik 300 tot 500 meter
 Elo: bereik 25m (wegloopalarm)

Voldoet aan: Radio: EN 300 296-1/-2 V1.1.1 (03/2001)
 EMC: EN 301 489-1/-5 V1.3.1 (08/2002)
 Veiligheid: EN 60065:2002

Gebruikstemperatuur: -9°C ~ +50°C

INHOUDSOPGAVE
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DISPLAY OVERZICHT ..................................................................  3
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 Trilfunctie ...................................................................................  6
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