
6 7 8 9 10  

DVM-140 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
• Το Alecto DVM-140 είναι ένα ασύρματο σύστημα 

παρακολούθησης με ήχο και εικόνα, κατάλληλο για 

εσωτερική ιδιωτική χρήση. 

• Μπορείτε είτε να βλέπετε και να ακούτε συνέχεια, ή μπορείτε 

να ενεργοποιήσετε διακόπτη. 

• Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία.

 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ: 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ: 

Συνδέστε τον παρεχόμενο 

μετασχηματιστή με αριθμό: 

CYHA050100VWEU στο 

πίσω μέρος της βρεφικής 

μονάδας όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Έ πε ιτ α  

συν δέστ ε  σε  πρ ί ζα  

230V. 

 
Όταν χρησιμοποιείται σαν 

σύστημα παρακολούθησης 

μωρού: Βεβαιωθείτε ότι το μωρό 

δεν μπορεί να φτάσει τη μονάδα 

ή το καλώδιο 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ: 

Η γονική μονάδα λειτουργεί είτε με την μπαταρία που 

περιλαμβάνεται, είτε με σύνδεση στο ρεύμα μέσω του 

αντάπτορα που παρέχεται. Μόλις συνδεθεί με τον αντάπτορα, 

θα φορτίσει και η μπαταρία, προκειμένου να είναι ύστερα 

δυνατή η φορητή χρήση. 

 
Μπαταρία:  

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών σύροντας το κάλυμμά της, στο 

πίσω μέρος της μονάδας. Τοποθετήστε την παρεχόμενη 

μπαταρία και κλείστε πάλι το κάλυμμα. . 

 
Μην πιέζετε την μπαταρία κατά την τοποθέτηση. 

Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Λιθίου. (NV604464, 3.7V 1800mAh). 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 

 

 
 

(στο πάνω μέρος της γονικής 
μονάδας) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ: 

 
Κουμπί : σύρετε κάτω για ενεργοποίηση 

της μονάδας μωρού, πάνω για απενεργοποίηση 
 
 
 

 
Πιέστε σύντομα για να συνδέσετε τη βρεφική με 

τη γονική μονάδα. Δείτε τις σχετικές οδηγίες 

παρακάτω. 

 

 
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο: 

1-1,5m Τοποθετήστε τη μονάδα 

τουλάχιστον 1 με 1,5 μέτρο μακριά 

από το μωρό και μαζέψτε τα 

καλώδια που τυχόν περισσεύουν με 

ταινία ή ειδικές πιάστρες καλωδίων. 

 

Αντάπτορας: 

Συνδέστε τον παρεχόμενο 
αντάπτορα με αριθμό 
μοντέλου 

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε   

ή να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα. 
Κατά τη χρήση: Πιέστε σύντομα 1x για να σβήσετε την οθόνη, 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει μία προειδοποίηση. Για να 
εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, πάντα να ακολουθείτε 
τις συμβουλές που περιλαμβάνονται εδώ.  

 

 
Αυτό το σύμβολο ακολουθείτε πάντα από Συμβουλές 
για το Χρήστη. 

 
Μπορείτε πάντα να βρίσκετε την ενημερωμένη έκδοση του 

παρόντος, στην ιστοσελίδα της ALECTO. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Hesdo δηλώνει ότι αυτός ο  ραδιο-

εξοπλισμός Alecto DVM-140 συμμορφώνεται πλήρως με την 

οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 

συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην κάτωθι ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://DOC.hesdo.com/ DVM-140-DOC.pdf 

 
Η χρήση αυτού του εξοπλισμού επιτρέπεται σε όλες τις χώρες 

τις ΕΕ. Στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, η 

χρήση του επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 

  

 
Τοποθέτηση στον τοίχο: 

Ανοίξτε στον τοίχο δύο διπλανές τρύπες με απόσταση 3,2cm 

και τοποθετήστε τις βίδες και τα βύσματα. Το κεφάλι της βίδας 

θα πρέπει να εξέχει μερικά εκατοστά από τον τοίχο. 

Τ ο π ο θ ε τ ή σ τ ε  τ η ν  β ά σ η  τ ης  β ρ ε φ ικ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  

πάνω από τις βίδες και πιέστε λίγο προς τα κάτω. 

 
Συμβουλές τοποθέτησης: 

• Για χρήση σαν συσκευή παρακολούθησης μωρού: τοποθετήστε τη 

μονάδα μωρού τουλάχιστον δύο μέτρα μακριά από το μωρό και 

σιγουρευτείτε  ότι έχετε τακτοποιήσει το καλώδιο.. 

• Για βέλτιστη εμβέλεια, συνίσταται να τοποθετείτε την βρεφική 

μονάδα όσο ψηλότερα γίνεται, μακριά από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες. 

• Ο μετρητής θερμοκρασίας εξέχει στο πίσω μέρος της μονάδας. Φρονίστε 

να μην καλύπτεται και να μην εκτίθεται άμεσα στον ήλιο και μακριά 

από πηγές θερμότητας, όπως λάμπες.  

• Η βρεφική μονάδα δεν είναι αδιάβροχή. Όταν χρησιμοποιείται σε 

εξωτερικό χώρο, πρέπει να προφυλάσσεται από υγρασία και άμμο. 

CYHA050150VWEU στο 
OK

 

πλάι της γονικής μονάδας 

και συνδέστε τον 

αντάπτορα σε πρίζα 

230V. 

 
Τοποθετήστε το καλώδιο με ασφάλεια προκειμένου να 

μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Μαζέψτε τα καλώδια που 

τυχόν περισσεύουν με ταινία ή ειδικές πιάστρες 

καλωδίων. 

 
Βάση τραπεζιού της γονικής μονάδας: 

Μπορείτε να τοποθετείτε την γονική μονάδα πάνω στο τραπέζι ή σε 

άλλη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας τη βάση που βρίσκεται στο πίσω 

μέρος της. 

Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. 

 
Πιέστε σύντομα για να μπείτε στο μενού. 

Αφού ανοίξετε το μενού: Πιέστε σύντομα 1x για να πάτε ένα βήμα  

πίσω. 

 
Κατά τη χρήση ως μόνιτορ: Καμία λειτουργία. 

Αφού ανοίξετε το μενού: πιέστε σύντομα και  

επαναλαμβανόμενα γ ι α  ν α  ε π ι λ έ ξ ε τ ε  τ ην  

ε π ι θ υμ η τ ή  ρ ύ θμ ι σ η .  

 
Αφού ανοίξετε το μενού: Πιέστε σύντομα 1x για να επιβεβαιώσετε 

την επιλεγμένη ρύθμιση. 

 
Πιέστε σύντομα για να μεγεθύνετε λίγο (zoom in), 

πατήστε ξανά για να επαναφέρετε το αρχικό 

μέγεθος. Π ι έ σ τ ε  κ α ι  κ ρ α τ ή σ τ ε  

π α τ η μ έ ν ο  γ ι α  ν α  μ ι λ ή σ ε τ ε  τ ο υ  

μ ω ρ ο ύ . 

 
(στο δεξί μέρος της γονικής μονάδας) 

πιέστε σύντομα και επαναλαμβανόμενα για να αυξήσετε ή να 

μειώσετε την ένταση 

 
 

1 2 

 

Θερμοκρασία: 

3 4 5 

 
Ένταση: 

 
Κατά τη χρήση της γονικής μονάδας μπορεί να εμφανιστούν 

τα εξής σύμβολα: 

 (το ‘22’ είναι παράδειγμα) 

Δείχνει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο που είναι η μονάδα 

μωρού; λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει απόκλιση  ± 

1.5 βαθμούς 

 

 
ΒΡΕΦΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ: 

Πιέστε σύντομα και επαναλαμβανόμενα τα σύμβολα +/- για 

να προσαρμόσετε την ένταση. 

Κατά τη ρύθμιση η οθόνη θα δείχνει το επίπεδο έντασης 
(ένταση 0 = χωρίς ήχο). 

 
Ανοίξτε το μενού πιέζοντας το κουμπί 

Με τα πλήκτρα πλοήγηςης                  επιλέγετε την επιθυμητή 

επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ανοίξετε την επιλογή. 

Ισχύς σήματος: 

Στην πάνω αριστερή μεριά οθόνης φαίνεται το σήμα: 

ισχυρό 

καλό 

 

23:07:25 (το ‘23:07:25’ είναι παράδειγμα) 

Η ώρα φαίνεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Δείτε 

παρακάτω πως ρυθμίζεται η ώρα. 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: 

Σύρετε το πλήκτρο προς τα κάτω για 

ενεργοποίηση. Η ένδειξη θα ανάψει. 

κουμ
πί 

Επιπλέον υπενθύμιση, το  

όταν ο ήχος απενεργοποιείται 

 
Για να μιλήσετε στο μωρό: 

σύμβολο εμφανίζεται 

 Νανουρίσματα: 

1. Πιέστε σύντομα        και με τα                      επιλέξτε  το

μέτριο 

κακό 

καθόλου σήμα 

 
Μπαταρία: 

Δίπλα στην ένδειξη κάμερας, φαίνεται η ισχύς μπαταρίας: 

γεμάτη μπαταρία 

Σύρετε προς τα πάνω. Η ένδειξη θα 
σβήσει. 

 
Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία: 

 

 
ένδειξη 

Πιέστε το     πλήκτρο για να μιλήσετε στο μωρό. Κρατήστε το 

πατημένο όσο μιλάτε και αφήστε το για να ακούσετε. 

 

Η ένταση στο πλάι της βρεφικής μονάδας είναι σταθερή. 

‘Νανουρίσματα’ και μετά ΟΚ. 

2. Με τα       ,   ,    or    επιλέξτε το επιθυμητό νανούρισμα ή 

την επιλογή ‘All’ για να παίζει επαναλαμβανόμενα όλα τα 

νανουρίσματα και μετά OK. 

Ήχος: 

 ο ήχος είναι ενεργοποιημένος 

 

προσοχή, δεν δείχνει την ένταση ήχου 

 
ο ήχος είναι απενεργοποιημένος (ένταση στο 0) 

 
Προσοχή, όταν κλείνετε τον ήχο όσο είναι ενεργή η 

λειτουργία VOX (δείτε παρακάτω),το σύμβολο θα 

εξακολουθεί να δείχνει ότι ο ήχος είναι ενεργός 

Lullabies 

 playback of the lullabies is enabled, the digit indicates the 

song number (1-4) 

 
Feeding timer: 

 the feeding timer is enabled, the countdown time is shown 

in the lower right corner of the screen 

 
Temperature alert: 

 the temperature alert is enabled 

ισχύς στα 2/3  

ισχύς στο 1/3  

και αναβοσβήνει κόκκινο: η μπαταρία έχει σχεδόν 

εξαντληθεί, η γονική μονάδα μπορεί να κλείσει από λεπτό 

σε λεπτό, 

 
Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, κάθε λεπτό 

ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι για περίπου 20 με 30 

λεπτά. Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε αμέσως τη 

συσκευή στο ρεύμα, αλλιώς μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

 
Λειτουργία ζουμ: 

η λειτουργία ζουμ είναι ενεργοποιημένη. 

Η βρεφική μονάδα είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο 

υπέρυθρα LED. Αυτά τα LED θα ανάψουν αυτόματα όταν το 

βρεφικό δωμάτιο σκοτεινιάσει και θα σβήσουν ξανά όταν θα 

φωτιστεί. 

 

Τα LED μπορούν να φωτίζουν αντικείμενα σε 

απόσταση 3-5 μέτρων. 

 
Όταν σκοτεινιάζει και ενεργοποιούνται LED, οι 

εικόνες στην γονική μονάδα θα είναι ασπρόμαυρες. 

 
Προσοχή: οι υπέρυθρες δεν μπορούν να γίνουν 

αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι; αυτό σημαίνει ότι 

δεν μπορείτε να καταλάβετε εάν είναι ενεργοποιημένες 

με γυμνό μάτι. 
 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: 

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να 

ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα 

Όταν μιλάτε στο μωρό σας εμφανίζεται το εικονίδιο . 

 
Σβήσιμο οθόνης (λειτουργία sleep mode): 

Εάν το φως της οθόνης σας ενοχλεί το βράδυ, μπορείτε να 

κλείσετε την οθόνη, πατώντας το κουμπί. Ο ήχος παραμένει 

ενεργός.. 

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε και 
πάλι την οθόνη. 

Δείτε την ενότητα ‘VOX’ για αυτόματη απενεργοποίηση της  

οθόνης και του ήχου όταν το μωρό κοιμάται και 

ενεργοποίηση του όταν ξεκινήσει να κλαίει. 

 
ZOOM: (μεγέθυνση) 

Πιέστε σύντομα το κουμπί  για να μεγεθύνετε. Πιέστε 

σύντομα το  για να επαναφέρετε. 

Το σύμβολο του ζουμ εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της 

οθόνης όταν ενεργοποιείται η λειτουργία. 

3. Πιέστε 2x το κουμπί  για να βγείτε από το μενού και να 

γυρίσετε στην κανονική οθόνη ή περιμένετε 10 

δευτερόλεπτα και θα γίνει αυτόματα. 

Τα νανουρίσματα σταματούν αυτόματα μετά από περίπου 20 

λεπτά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σταματήσουν  

πατώντας STOP μέσα από το Μενού. 

Στο κάτω μέρος του μενού, μπορείτε επίσης να βρείτε την επιλογή, 

που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο αναπαραγωγής 

νανουρισμάτων.   

Έχετε υπόψη σας ότι το νανούρισμα ακούγεται πίσω στη γονική 

μονάδα, μέσα από το μικρόφωνο της βρεφικής. . Εάν επιθυμείτε μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε τον ήχο της γονικής μονάδας, ορίζοντας τον στο επίπεδο  0 

(= sound off). 

Μόλις ξεκινήσουν τα νανουρίσματα και για όςο χρόνο παίζουν, θα 

εμφανίζεται το σύμβολο    στο πάνω μέρος της οθόνης 

OK 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΘΟΝΗΣ 

X 

X 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

ΧΡΗΣΗ 

http://doc.hesdo.com/


17 18 19 20 16 
 

 Εμφάνιση: 

Όταν περισσότερες βρεφικές μονάδες είναι συνδεδεμένες 

στη γονική, μπορείτε να επιλέξετε από εδώ, ποια επιθυμείτε να 

εμφανίζεται στην οθόνη. 

1. Πιέστε σύντομα       και με τα   ,   ,  ή   επιλέξτε την 

επιλογή‘View’ και μετά OK. 

2. με τα      ή    επιλέξτε την κάμερα που θέλτε να βλέπετε ή 

επιλέξτε SCAN για προβολή όλων των καμερών για 5  

δευτερόλεπτα εναλλάξ και μετά OK. 

Προσοχή: Η μονάδα δεν αλλάζει αυτόματα στην κάμερα 

του δωματίου στο οποίο ακούγεται ήχος.. 

 
Θερμοκρασία: 

Λειτουργία ειδοποίησης θερμοκρασίας. 

Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση θερμοκρασίας το σύμβολο 

του θερμόμετρου εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Όταν ξεπεράσει το MAX ή MIN όριο, το σύμβολο αυτό 

φωτίζει με κόκκινο, και οι ενδείξεις ‘Hi’ ή ‘Lo’ εμφανίζονται. 

Επιπλέον, η ένδειξη ‘Temperature alarm’ εμφανίζεται στη μέση 

της οθόνης, ενώ ακούγονται προειδοποιητικοί ήχου για αρκετά 

δευτερόλεπτα.. 

 
Οι προειδοποιητικοί ήχου ακούγονται μόνο μία φορά, 

αλλά το σύμβολο του θερμομέτρου παραμένει κόκκινο, 

until the temperature falls back 

within the limits you’ve set. 

 

 Ειδοποίηση ταΐσματος: 

Η DVM-275 γονική μονάδα μπορεί να ειδοποιεί όταν είναι πχ 

 VOX: 

Όταν το μωρό κοιμάται ήσυχα και η βρεφική μονάδα δεν 

λαμβάνει κανένα θόρυβο, μπορείτε να επιλέξετε ο ήχος στη 

γονική μονάδα να κλείνει αυτόματα και να ενεργοποιείται 

ξανά μόλις αρχίσει το μωρό να κλαίει. 

Ρυθμίσεις: 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας αυτής, με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Πιέστε σύντομα       κ α ι  μ ε  τ α    ,   ,    or    επιλέξτε 

την επιλογή ‘VOX’ και μετά OK  

2. Με τα    επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 

• ‘OFF’: η λειτουργία VOX είναι απενεργοποιημένη: 

μεταδίδονται όλοι οι ήχοι από το βρεφικό δωμάτιο, 

ακόμη κι αν το μωρό κοιμάται. 

• Όταν το μωρό κοιμηθεί και πάλι, ο ήχος απενεργοποιείται 

αυτόματα, η οθόνη παραμένει ενεργή. Πιέστε σύντομα το           

______για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. 

 

 Ρυθμίσεις: 

Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της οθόνης, 

σύμφωνα με τα παρακάτω. 

1. Πιέστε σύντομα      και με τα                        επιλέξτε  

‘Settings’ και πιέστε OK  

2. Με τα   επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση 

και μετά  ΟK: 

• ‘Language: με τα     επιλέξτε την 

επιθυμητή γλώσσα και μετά  OK . Μπορείτε να 

επιλέξετε Αγγλικά, Γερμανικά, ή Γαλλικά  

 
• Time με τα:    επιλέξτε ΄ώρα, λεπτό και 

 

 
Για να συνδέσετε νέα κάμερα: 

1. Συνδέστε το καλώδιο στη νέα κάμερα (βρεφική μονάδα) 

και σε μία πρίζα 230V . Ελέγξτε η  κάμερα να είναι 

ενεργοποιημένη (ενεργοποιήστε με το  στη θέση 1) 

2. Ανοίξτε το μενού της γονικής μονάδας και επιλέξτε 

‘Settings’ και μετά OK , μετά ‘Camera’. και πάλι το 

πλήκτρο OK. 

3. Με τα       ή      προσθέστε  μία  νέα κάμερα (στήλη ‘Add 

Camera’) και μετά OK. 

4. Η γονική μονάδα μετρά αντίστροφά από το 30 στο 0, μέσα 

σε αυτά τα 30 δευτ/τα πιέστε 

σύντομα το κουμπί σύνδεση στο 

πίσω μέρος της βρεφικής 

μονάδας. Μετά από κάποια δευ/ττα οι 

μονάδες θα εντοπίσουν η μία 

Από εδώ μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο και το ελάχιστο όριο 

ειδοποίησης θερμοκρασίας, για να ενεργοποιήςετε και να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή να ρυθμίσετε μεταξύ 

βαθμών Κελσίου ή Fahrenheit. 

ώρα για το επόμενο γεύμα του μωρού. 

1. Πιέστε σύντομα       και με τα       ,  ,    or    επιλέξτε το 

‘Feeding Timer’ και μετά OK. 

2. Με τα     ,   ,    or    μπορείτε να επιλέξετε μία προεπιλογή 
ώρας (2, 3, 4 ή 5 ώρες) και μετά ΟΚ. 

• ‘Low’: η λειτουργία VOX είναι σε χαμηλή ευαισθησία: 

ήχοι μεταδίδονται μόνο όταν το μωρό κλαίει πολύ. 

• ‘Middle’: η λειτουργία VOX είναι σε μεσαία ευαισθησία: 

οι ήχοι μεταδίδονται εάν το μωρό κλαίει φυσιολογικά 

δευτερόλεπτο και     ορίστε την ώρα. Πιέστε OK  

για επιβεβαίωση. 

• ‘Frequency: για σταθερή εικόνα, προσαρμόστε την στη 

συχνότητα της παροχής που έχετε 

. Με τα πλήκτρα              επιλέξτε ‘50Hz’ ή ’60Hz’  

την άλλη και η εικόνα από την  

βρεφική μονάδα θα φανεί αμέσως 

στην γονική. 

κουμπί 
σύνδεσης 

1. Πιέστε σύντομα       και με τα   επιλέξτε  
‘Θερμοκρασία’ και μετά OK  

2. Με τα     επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση: 

• ‘Low Temperature’ για το κατώτατο όριο 

• ‘High Temperature’ για το ανώτατο όριο 

ορίστε αυτές τις τιμές με τα 

• ‘˚C’ για βαθμούς Κελσίου  

• ‘˚F’ για βαθμούς Fahrenheit 

• ‘OFF’ για να απενεργ. την ειδοποίηση θερμοκρασίας 

• ‘ON’ για να την ενεργοποιήσετε, και μετά 

ΟΚ για να οριστικοποιήσετε την επιλογή 

3. Πιέστε 2x το για να βγείτε στην κεντρική οθόνη ή 

περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτόματα. 

 

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ‘Settings’ για να 

ρυθμίσετε εσείς την ώρα, μεταξύ 1 δευτερολέπτου και 

23:59:59 ωρών και μετά πιέστε OK  

4. Πιέστε 2x το για να βγείτε από το μενού και να 

επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη ή περιμένετε 10 δευτ/τα 

για να γίνει αυτόματα. 

 
Ο χρόνος που απομένει φαίνεται στο πάνω δεξί μέρος της 

οθόνης. 

 
Μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, ακούγονται ήχοι 

ενώ  το εικονίδιο ανάβει κόκκινο. 

 
Οι ήχοι ακούγονται μόνο μία φορά, αλλά ο χρόνος και το 

εικονίδιο στην κορυφή, παραμένουν. 

Θα χρειαστεί να τις κλείσετε εσείς, ανοίγοντας το μενού , και 

πιέζοντας ‘Cancel’ και μετά OK ή 2x το πλήκτρο . 

‘High’: η λειτουργία VOX είναι σε υψηλή ευαισθησία: 
όλοι οι ήχοι, ακόμα κ οι ήπιοι μεταδίδονται. 

3. Πιέστε OK και μία φορά το πλήκτρο για να βγείτε 

από το μενού και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη ή 

περιμένετε 10 δευτ/τα για να γίνει αυτόματα  

Η λέξη ‘VOX’ εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης όταν η 

λειτουργία ενεργοποιείται. 

Λειτουργία: 

• Ο ήχος στη γονική μονάδα κλείνει περίπου 30 

δευτερόλεπτα μετά τον τελευταίο ήχο που μετέδωσε η 

βρεφική μονάδα. Η οθόνη μένει ενεργή. 

• Μόλις η βρεφική μονάδα εντοπίσει θορύβους, ανάλογα με 

την επιλεγμένη ευαισθησία, ο ήχος στη γονική μονάδα 

ενεργοποιείται ξανά. 

• Όταν απενεργοποιείται ο ήχος λόγω ησυχίας και πιέστε 

το πλήκτρο η οθόνη απενεργοποιείται. 

Εάν κλάψει το μωρό, ο ήχος και η οθόνη ενεργοποιούνται 

ξανά. 

και μετά OK για επιβεβαίωση. 

• ‘Brightness settings: με τα         επιλέξτε την  

επιθυμητή φωτεινότητα οθόνης και μετά OK  

 έχετε υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας 

αυξάνεται με την επιλογή υψηλής φωτεινότητας 

αντί χαμηλής. Σε περίπτωση ασύρματης χρήσης  με 

μπαταρία, προτείνεται η χρήση χαμηλής φωτεινότητας. 

Μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερη όταν χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή με ρεύμα. 

• ‘Camera’: Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 4 βρεφικές μονάδες 

στην DVM-275 γονική μονάδα. Η επόμενη ενότητα 

εξηγεί πως να συνδέσετε περισσότερες κάμερες. 

• ‘Default Setting’: με αυτή την επιλογή επαναφέρετε τις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις της βρεφικής μονάδας. έχετε 

υπόψη ότι όλες οι βρεφικές μονάδες θα πρέπει να 

συνδεθούν ξανά. 

3. Τέλος, πιέστε  2x ή 3x το για να βγείτε από το μενού 

και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη ή περιμένετε 10 

δευτ/τα για να γίνει αυτόματα. 

Μπορείτε να αγοράσετε χωριστές κάμερες από τον 

αντιπρόσωπο της DVM-140 ή μέσω διαδικτύου στοt 

www.alectobaby.nl 

 
Για να αφαιρέσετε κάμερα: 

1. ανοίξτε το μενού στη γονική μονάδα, επιλέξτε ‘Settings’ και 

μετά OK button. έπειτα επιλέξτε ‘Camera’. και πάλι OK. 

2. Με τα      ή      επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να 

σβήσετε ( στήλη ‘Delete Camera’) και πιέστε OK  

3. Ζητείται επιβεβαίωσή, επιλέξτε ‘YES’ και μετά το  

πλήκτρο OK  

4. Η βρεφική μονάδα αφαιρέθηκε. 

 
Χρησιμοποιήστε το ‘View’ στο ‘Menu operated functions’ για να 

αλλάξετε μεταξύ των εγγεγραμμένων καμερών ή για να δείτε 

διαδοχικά εικόνα από όλες. 
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TIPS AND WARNINGS 

ΓΕΝΙΚΑ: 

• Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παρουσία 

advised that this babyphone is never capable to meet 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

• Αφαιρείτε το καλώδιο από τις μονάδες, μόνο όταν έχει 

πρώτα αποσυνδέσει από το ρεύμα. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ: 

• Η βρεφική μονάδα μεταδίδει ήχο και εικόνα στη γονική 

με ψηφιακά μπλοκ. Η γονική μονάδα μετατρέπει αυτά τα 

σήματα και κατανοητό ήχο και εικόνα.  

SPEC 

Εμβέλεια: 

IFICATIONS 

Μέχρι 50 μέτρα εντός, 

μέχρι 300 μέτρα εκτός 

WARRANTY 

Για το Alecto DVM-140 έχετε εγγύηση 24 μηνών (μπαταρία: 

12 μήνες) από την ημέρα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτή 
Ενηλίκου ή γονέα. 

• Διαβάστε καλά και ακολουθείστε τις οδηγίες 

χρήσης. 

• Μην εκθέτετε τις μονάδες σε υγρασία. 

• Μην καλύπτετε τις μονάδες ή τον αντάπτορα και μην τα 

εκθέτετε σε πηγές θερμότητας.  

• Χρησιμοποιείται μόνο τον παρεχόμενο αντάπτορα. 

• Μην εγκαθιστάτε το σετ κατά τη διάρκεια καταιγίδας. 
• Μην αγγίζετε γυμνά καλώδια εκτός εάν δεν είναι 

συνδεδεμένα στο ρεύμα. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

• Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με υγρό πανί; Μην 

χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Αποσυνδέστε από το 

ρεύμα πριν το καθάρισμα. 

Γι’ αυτό μπορεί να υπάρχει μικρή καθυστέρηση μεταξύ 

Του χρόνου της κίνησης και ήχου και της ένδειξης αυτών 

στην οθόνη. 

• Εκτός από αυτό, οι ήχοι και εικόνες της γονικής μονάδας 

δεν είναι ακριβώς ταυτόχρονοι.  

 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

• Η συσκευασία αυτού του προϊόντος μπορεί να 

ανακυκλωθεί σε ανακύκλωση χαρτιού. Παρόλα αυτά 

you to 

Μπαταρία γονικής μονάδ: 

Αντάπτορας κάμερας: 

 
Αντάπτορας Monitor: 

 

 
Συχνότητα: 

Lithium Polymer battery pack 

3.7V, 1800mAh, model NV604464 

Model: CYHA050100VWEU  

Input: 100-240V~50/60Hz 0.5A 

Output: 5.0VDC 1A 

Model: CYHA050150VWEU 

Input: 100-240V~50/60Hz 0.5A 

Output: 5.0VDC 1,5A 

2407 MHz - 2475 MHz 

Εγγυόμαστε τη δωρεάν επισκευή της συσκευής σε περίπτωση 

αστοχίας κατασκευής ή υλικού, κατά την κρίση του εισαγωγέα ή 

προμηθευτή. 

 
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα, 

πρώτα ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν δεν βρείτε 

απάντηση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή την  

Alecto μέσω Internet www. alecto.nl 

Χρήση άλλου μπορεί να προκαλέσει βλάβη. ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ: Διατηρήστε τη συσκευασία για προστασία κατά τη  Διαμόρφωση: FDSK / FHSS  
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τα καλώδια κάποια βλάβη και  • Η συσκευή είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη. Αυτό σημαίνει  μεταφορά. RF έξοδος: <20dBm Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ: σε περίπτωση κακής 

Είναι τοποθετημένα με ασφάλεια. 

• Μην ανοίγετε τις μονάδες ή τον αντάπτορα. Μόνο 

εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να το κάνει αυτό, 

Ότι δεν θα λαμβάνετε σήμα από άλλες συσκευές ούτε άλλες 
συσκευές μπορούν να λάβουν σήμα από τη δική σας. 

• Σε περίπτωση που θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, 
επιστρέψτε την στον προμηθευτή 

; ώστε να ανακυκλωθεί όπως προβλέπεται. 

LCD οθόνη: 

 
Διάρκεια φόρτισης μπαταρ: 

resolution 480x272pixels 

4,3 inch / 10,9 cm 
4 ώρες (*) 

Χρήσης, λάθος σύνδεσης, διαρροής ή κακής τοποθέτησης των 
μπαταριών, χρήσης μη επίσημων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών, 
αμέλειας, καθώς και σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 

Η μπαταρία αρχίζει να φορτίζει μόλις συνδέσετε τη γονική 

μονάδα στο ρεύμα. 

• Μπορείτε να αφήνετε τη μονάδα πάντα συνδεδεμένη στο 

ρεύμα; δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης. 

• Παρόλα αυτά, εάν σε χρησιμοποιείται το σετ για περίοδο 

άνω των 2 μηνών, προτείνουμε να αποσυνδέσετε από το 

ρεύμα και να αφαιρέσετε τη μπαταρία της γονικής 

μονάδας. Όταν χρησιμοποιήσετε και πάλι το σετ, 

φορτίστε πρώτα σωστά τη μπαταρία. 

• Εάν η συσκευή τοποθετηθεί κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία, το σήμα ήχου ή εικόνας μπορεί να επηρεαστεί λίγο. 

Εάν συμβεί αυτό μετακινήστε τη μονάδα ή απομακρύνετε 

την πηγή παρεμβολών ένα αυτό είναι δυνατόν. 

. 

 
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: 

• Η υποκλοπή είναι σχεδόν αδύνατη. Χρειάζεται να είναι 

κάποιος πολύ κοντά και να διαθέτει ειδικό ακριβό 

εξοπλισμό. 

 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 

• Η συσκευή έχει εμβάλει μέχρι 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο 

και μέχρι 50 μέτρα εντός. Η εμβέλεια μπορεί να 

επηρεάζεται από τοπικούς παράγοντας. 

• Εάν οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας η εικόνα αρχικά θα 

παγώσει για λίγο και μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη ‘NO 

Link’ και κάθε λεπτό θα ακούγονται ήχοι. Μόλις 

αποκατασταθεί η σύνδεση οι ήχοι θα σταματήσουν. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

• όχι εικόνα, όχι ήχος: 

– είναι ενεργοποιημένες οι μονάδες? (είναι 

φορτισμένες?) 

– είναι σε σωστή εμβέλεια μεταξύ τους? 

- μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία (VOX)? 

– είναι οι μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους? 

– έχετε επιλέξει τη σωστή κάμερα από τη γονική 
μονάδα? 

– μήπως ο ήχος είναι στο 0 (απενεργοποιημένος)? 

– μήπως κλείσατε την οθόνη πιέζοντας το κουμπί  

 ? 

• Εάν όλα τα άνω είναι καλά, αποσυνδέστε τις συσκευές 

από το ρεύμα, αφαιρέστε τη μπαταρία της γονικής 

μονάδας, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε τα και 

πάλι. Ενεργοποιήστε τις μονάδες. 

• Εάν και πάλι δεν λαμβάνετε ήχο και εικόνα 

επικοινωνήστε με τον προμηθευτή  

Διάρκεια μπαταρίας : μέχρι 10 ώρες (*) 

Υ γ ρ α σ ί α  Λειτουργίας: 10°C - 40°C 

Θερμοκρασία φύλαξης: -10°C - 70°C 

Κατάλληλο για: 4 κάμερες 

 
Προσοχή: 

Οι μονάδες δεν είναι αδιάβροχες και προορίζονται για 

εσωτερική χρήση. 

 
*: οι άνω αναφερόμενοι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται 

από τη χρήση, την κατάσταση και ποιότητα των μπαταριών. 

υγρασία, φωτιά, πλημμύρα, κεραυνό ή φυσική καταστροφή. 

Επίσης δεν ισχύει η εγγύηση σε περίπτωση επισκευής ή 

παρέμβασης στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο 

πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση εσφαλμένης μεταφοράς 

χωρίς σωστό πακετάρισμα και τέλος όταν η συσκευή δεν 

συνοδεύεται από την κάρτα εγγύησης ή την απόδειξη αγοράς. 

Αποκλείεται ρητά κάθε περαιτέρω ευθύνη, ειδικά για τυχόν 

επακόλουθες ζημιές. 
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