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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Alecto DVM-76 είναι μία ασύρματη οπτικοακουστική 

συσκευή παρακολούθησης μωρού, κατάλληλη για ιδιωτική 

εσωτερική χρήση. Μπορείτε είτε να βλέπετε και να ακούτε 

συνεχόμενα, είτε να ορίσετε αυτόματη ενεργοποίηση της 

συσκευής μόλις το μωρό αρχίσει να κλαίει.  

 
Στο εξής, η Hesdo δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός 

τύπου Alecto DVM-76 τελεί σε πλήρη συμμόρφωση προς 

την Οδηγία 2014/53/EU. Τ ο  π λ ή ρ ε ς  κ ε ί μ ε ν ο  τ η ς  

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Ο δ η γ ί α ς  σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς  ε ί ν α ι  

δ ι α θ έ σ ι μ ο  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  

δ ι ε ύ θ υ ν σ η : http://DOC.hesdo.com/DVM-76-DOC.pdf 

 
Η χρήση του παρόντος εξοπλισμού είναι επιτρεπτή σε όλες 

τις χώρες της Ε.Ε. Στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την 

Ουκρανία, επιτρέπεται μόνο η χρήση σε εσωτερικό χώρο.  

 

2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 
2.1 ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ: 

1. Υπέρυθρες LED (για νυχτερινή όραση) 

2. Φακός κάμερας 

3. Αισθητήρας θερμοκρασίας (πίσω μεριά) 

4. Φωτεινή ένδειξη, 

απενεργοποιημένη 

όταν η μονάδα μωρού 

είναι 

απενεργοποιημένη, 

αναβοσβήνει ενόσω η 

μονάδα μωρού 

αναζητά τη μονάδα 

γονέα, παραμένει 

αναμμένη όταν η 

μονάδα μωρού είναι 

συνδεδεμένη με τη 

μονάδα γονέα. 

5. Θύρα φορτιστή 

6. Κουμπί ΖΕΥΓΟΥΣ (για 

να ζευγαρώσετε αυτή 

τη μονάδα μωρού με 

μία (άλλη) μονάδα 

γονέα) 

7. Εσωτερικό μικρόφωνο 

8. Στήριγμα (για 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

http://doc.hesdo.com/DVM-76-DOC.pdf
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προσαρμογή της 

γωνίας κλίσης της 

μονάδας μωρού) 

9. Κουμπί ενεργοποίησης 

10. Κουμπί άνω/κάτω προς 

ρύθμιση του ήχου της 

λειτουργίας αντίστροφης 

ομιλίας 
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2.2 ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 
 

 
 

1. Σε λειτουργία μενού προς διερεύνηση των ρυθμίσεων/ σε 

λειτουργία μεγέθυνσης πιέστε και κρατήστε για να δείτε 

δεξιά/ για multi κάμερα: πηγαίνετε στην επόμενη κάμερα 

2. Σε λειτουργία μενού προς διερεύνηση των ρυθμίσεων/σε 

λειτουργία μεγέθυνσης πιέστε και κρατήστε για να δείτε 

στα αριστερά 

3. μενού/κουμπί OK  

4. Οπτική ένδειξη ήχου 

5. Κουμπί ενεργοποίησης, πιέστε και κρατήστε για 2 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 
μονάδα γονέα 

6. Ένδειξη ενέργειας 

7. Ένδειξη μπαταρίας 

• Συνεχόμενο κόκκινο ενόσω η μπαταρία φορτίζει ή είναι 
επαρκώς φορτισμένη 

• Αναβοσβήνει κόκκινο ενόσω η μπαταρία είναι σχεδόν 
εξαντλημένη  

8. Διαμέρισμα μπαταρίας 

9. Οθόνη 

10. LCD ON/OFF: πιέστε για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη 

11. Κουμπί αντίστροφης ομιλίας προς τη μονάδα μωρού 

12. Αύξηση πρόσληψης ήχου 

13. Μείωση πρόσληψης ήχου 

14. Μικρόφωνο 

15. Μεγέθυνση / σε λειτουργία μενού για διερεύνηση των 
ρυθμίσεων / σε λειτουργία μεγέθυνσης πιέστε και κρατήστε 
για να δείτε προς τα πάνω 

16. Θύρα φορτιστή 

17. Σμίκρυνση / σε λειτουργία μενού πιέστε για να 

διερευνήσετε τις ρυθμίσεις/ σε λειτουργία μεγέθυνσης 
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πιέστε και κρατήστε για να δείτε προς τα  κάτω 
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2.3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ: 

 
Στο άνω μέρος της οθόνης κατά την κανονική 

χρήση φαίνεται η δύναμη σήματος: 

Δυνατό σήμα  

Καλό σήμα  

Μέτριο σήμα 

Κακό σήμα 

Ελάχιστο σήμα  

 
, ,  ή  αποτελεί ένδειξη της κάμερας που 

παρακολουθείτε, όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία κάμερα η 

ένδειξη είναι πάντα   

 

 δείχνει ότι η λειτουργία παρακολούθησης είναι ενεργή 

(εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες 

κάμερες, οι εικόνες παρουσιάζονται η μία μετά την άλλη)  

 
ένδειξη ενεργής λειτουργίας μεγέθυνσης 

 

 
vision 

 
 ένδειξη ότι ο υπέρυθρος φωτισμός είναι ενεργός για 
νυχτερινή παρακολούθηση  

 
ήχος ορισμένος στο 0 (μικρόφωνο απενεργοποιημένο) 

 

, , ,  ή : ένδειξη επιπέδου VOX (αυτόματη 
ενεργοποίηση όταν το μωρό κλαίει), βλέπετε κεφάλαιο 4.3 

 απεικόνιση θερμοκρασίας δωματίου μωρού  

ένδειξη μπαταρίας 

Άδεια μπαταρία 

Γεμάτη μπαταρία 

>  >  >  εναλλαγή ενόσω η μπαταρία φορτίζει 

 
 εμφανίζεται όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, ενώ η 

μπαταρία είναι τοποθετημένη λανθασμένα ή δεν είναι 
τοποθετημένη  

 

 
Εικονίδια στη οθόνη κατά τη διάρκεια ρυθμίσεων: 

 σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε τη φωτεινότητα της 

οθόνης 
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 σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση 
ταΐσματος, σχετικά με αυτό βλέπετε κεφάλαιο 4.3  
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 σε αυτό το μενού μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες 
κάμερες στον δέκτη ή να αποσυνδέσετε παλιές κάμερες, 
βλέπετε κεφ. 5  

 

 σε αυτό το μενού, μπορείτε να καθορίσετε μετά από 

ποιο χρονικό διάστημα η οθόνη πρέπει να κλείσει, σχετικά 

με αυτό βλέπετε κεφ. 4.3  

 

 σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα 

ώστε να ακουστεί ένας ήχος “beep” όταν το μωρό κλαίει 
δυνατά και για πολλή ώρα, ενόσω το ηχείο του μωρού είναι 

απενεργοποιημένο, βλέπετε επίσης κεφ. 4.3  

 

 σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο 
ευαισθησίας της λειτουργίας VOX, βλέπε επίσης κεφ.4.3 

 
Άλλα: 

δεν υπάρχει σύνδεση με κάμερα 
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3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1 ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΩΡΟΥ : 

ΦΟΡΤΙΣΗ: 

1. Συνδέστε έναν από τους προμηθευόμενους φορτιστές 6V 

στην 6V DC υ π ο δ ο χ ή  τ η ς  

μ ο ν ά δ α ς  μ ω ρ ο ύ .  

2. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε 

πρίζα 230V.  

Χρησιμοποιήστε μόνο τον 

προμηθευόμενο φορτιστή με αριθμό 

μοντέλου S003IV0600060. 

 
Όταν χρησιμοποιείται ως οθόνη 

παρακολούθησης μωρού: 

Βεβαιωθείτε ότι το μωρό δεν 

μπορεί να φτάσει τη μονάδα ή το 

καλώδιο. Τοποθετείστε τη 

μονάδα μωρού τουλάχιστον 2 

μέτρα μακριά από το μωρό και 

απομονώστε υπερβολικά μακριά 

καλώδια χρησιμοποιώντας 

ειδικές κολλητικές ταινίες, 

φτιαγμένες γι’ αυτό το σκοπό. 

 
Τοποθέτηση επί τοίχου: 

Κάνετε δύο τρύπες σε 

απόσταση 5.7cm η μία από την 

άλλη και τοποθετείτε βύσματα 

και βίδες. Η κεφαλή της βίδας 

πρέπει να προεξέχει από τον 

τοίχο μερικά χιλιοστά. Κυλήστε 

τη μονάδα μωρού πάνω στις 

βίδες και πιέστε την προς τα 

κάτω. 

 
Συμβουλές για την τοποθέτηση: 

• Για χρήση ως οθόνη παρακολούθησης μωρού: 

Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού τουλάχιστον 2 μέτρα 

μακριά από το μωρό σας και βεβαιωθείτε ότι 

απομακρύνατε ασφαλώς το καλώδιο φόρτισης από το 

μωρό σας. 

• Για μέγιστη εμβέλεια, συμβουλεύουμε να 
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τοποθετήσετε τη μονάδα μωρού στο υψηλότερο 

δυνατό σημείο, μακριά από μεγάλες μεταλλικές 

επιφάνειες. 

• Η θερμοκρασία απελευθερώνετε από την πίσω μεριά 

της μονάδας μωρού. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας 

είναι ελεύθερος, χωρίς να είναι απευθείας εκτεθειμένος 

στο φως του ήλιου και σε θερμότητα από λαμπτήρες 

για παράδειγμα. 

• Η μονάδα μωρού δεν είναι αδιάβροχη. Όταν την 

χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι 

είναι προστατευμένη από υγρασία και άμμο.
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3.2 ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 

 
Φόρτιση: 

Η μονάδα γονέα μπορεί να φορτιστεί απευθείας μέσω τον 

συμπεριλαμβανομένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών ή 

μέσω του προμηθευόμενου φορτιστή. Μόλις συνδέσετε τον 

φορτιστή, θα τροφοδοτήσει την μπαταρία, επιτρέποντας 

κινητή χρήση της μονάδας γονέα.  

 
Μπαταρία: 

1. Ανοίξτε το διαμέρισμα 

της μπαταρία 

αφαιρώντας το καπάκι 

στην πίσω μεριά της 

μονάδας.  

2. Συνδέστε το βύσμα της 

μπαταρίας στο 

διαμέρισμά της, 

σύμφωνα με το σχέδιο 

και εγκαταστήστε την 

μπαταρία. 

 
 
 
 

 
Μαύρο

Κόκκινο

 

3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της 
μπαταρίας επί της μονάδας γονέα. 

 
Ποτέ μην συνδέσετε το βύσμα ή εγκαταστήσετε την 

μπαταρία με πίεση. Εγκαταστήστε μόνο την 

προμηθευόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH 

(3.6V, 800mAh). 

 
Φορτιστής: 

1. Συνδέστε τον άλλον φορτιστή 6V στην DC6V υποδοχή 

επί της μονάδας γονέα.  

2. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε πρίζα 230V. 

 
Χρησιμοποιήστε μόνο τον προμηθευόμενο 

φορτιστή με αριθμό μοντέλου S003IV0600060. 

 

 
Μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία με τη μονάδα 

γονέα είτε απενεργοποιημένη είτε ενεργοποιημένη, αν και 

θα επιτύχετε ταχύτερη φόρτιση με τη μονάδα γονέα 

απενεργοποιημένη.  
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Φόρτιση: 

Η μπαταρία θα φορτίσει μόλις συνδέσετε τον φορτιστή και 

τον τοποθετήσετε σε πρίζα 230V. 

• Για την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία 

τουλάχιστον 15 ώρες, ακόμα κι αν η ένδειξη δείχνει 

ότι έχει φορτίσει πλήρως. 

• Το κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας είναι ηλεκτρονικό 

και δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης, επιτρέποντάς 

σας να αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο συνεχώς. 

• Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τον 

φορτιστή για μία μεγάλη χρονική περίοδο (>2 μήνες), 

παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει 

τον φορτιστή από την πρίζα και ότι έχετε αφαιρέσει 

την μπαταρία από τη μονάδα γονέα. Όταν αρχίσετε 

να το χρησιμοποιείτε και πάλι, βεβαιωθείτε ότι 

φορτίσατε επαρκώς την μπαταρία.  

• Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα σκοντάψει ή πέσει πάνω 

στο καλώδιο του φορτιστή. Μπορείτε να διπλώσετε τα 

μακριά καλώδια με ειδικά διαμορφωμένες ταινίες, 

παρασκευασμένες για αυτή τη χρήση.  

 
Ένδειξη μπαταρίας: 

Άνω μεριά της οθόνης: (μόνο με τη μονάδα γονέα 

ενεργοποιημένη) 

•  : η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη, η 

μονάδα γονέα φορτίζει απευθείας μέσω του 

φορτιστή 

• : η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη 

• : η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια 

• >  >  >  : η μπαταρία φορτίζει 

 
Μεσαία μεριά της οθόνης: (μόνο με τη μονάδα γονέα 

ενεργοποιημένη) 

• :       αυτό το σύμβολο εμφανίζεται πολλές φορές κατά 

την τελευταία ώρα πριν την πλήρη εξάντληση της 

μπαταρίας 

 
Ένδειξη επί της μονάδας γονέα: 

• Αναβοσβήνει κόκκινο: η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια 

• Συνεχές κόκκινο: η μπαταρία φορτίζει ή παραμένει σε 
επαρκές επίπεδο 
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4 ΧΡΗΣΗ 

4.1 ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΩΡΟΥ: 

 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: 

• Πιέστε για ενεργοποίηση 

• Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για 
απενεργοποίηση 

 
Η πράσινη ένδειξη επί της μονάδας μωρού 

αναβοσβήνει, ενόσω προσπαθεί να 

συνδεθεί με τη μονάδα γονέα. Η ένδειξη 

παραμένει αναμμένη, όταν ή σύνδεση είναι 

επιτυχής.  

 
Ένταση ήχου: 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     και     για να ρυθμίσετε 

την υποδοχή ήχου για τη λειτουργία αντίστροφης ομιλίας 

από τη μονάδα γονέα.  

 
Αυτόματη νυχτερινή παρακολούθηση: 

Η μονάδα μωρού διαθέτει εσωτερικά υπέρυθρα LED, τα 

οποία ενεργοποιούνται αυτόματα όταν το δωμάτιο του 

μωρού σκοτεινιάσει και απενεργοποιούνται με την 

επιστροφή του φωτός.  

Τα LED μπορούν να φωτίσουν αντικείμενα σε απόσταση 

περίπου 2 μέτρων.  

Όταν είναι σκοτεινά, ενεργοποιείται η νυχτερινή 

παρακολούθηση LED και εμφανίζονται ασπρόμαυρες 

οι εικόνες στην οθόνη της μονάδας γονέα.  

Προσοχή: υπέρυθρος φωτισμός δεν μπορεί να γίνει 

ορατός από το ανθρώπινο μάτι, πράγμα που σημαίνει ότι 

δεν μπορείτε να διαπιστώσετε αν είναι ενεργός με γυμνό 

μάτι. Ανάλογα με τον τύπο του υπέρυθρου LED, ίσως 

μπορείτε να διακρίνετε μία κόκκινη λάμψη.  

 
4.2 ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 

 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: 

• Πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση 

• Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για 
απενεργοποίηση 
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Ένταση ήχου: 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά VOL+ και VOL- για να 

ορίσετε την ένταση των ήχων από το δωμάτιο του μωρού, 

όπως τους λαμβάνετε μέσω του ηχείου της μονάδας 

γονέα 
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Ενόσω ρυθμίζετε, το επίπεδο του ήχου θα εμφανίζεται 

στην οθόνη, ενώ όταν η ένταση του ήχου είναι καθορισμένη 

στο 0 (αθόρυβο) θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στην άνω 

πλευρά της οθόνης. 

 
Αντίστροφη ομιλία: 

Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί 

TALK για να μιλήσετε στο μωρό σας. Κρατήστε το κουμπί 

πατημένο για όσο μιλάτε και απελευθερώστε το για να 

ακούσετε.K 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη μονάδα 

μωρού, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά      ή         . 

 
Λειτουργία μεγέθυνσης: 

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

μεγέθυνσης (κοντινότερη λήψη της εικόνας) και πατήστε 

στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

μεγέθυνσης. 

Όταν η λειτουργία μεγέθυνσης ενεργοποιηθεί, το εικονίδιο  θα 
εμφανιστεί στην άνω μεριά της οθόνης. 

Με τη λειτουργία μεγέθυνσης ενεργοποιημένη, πατήστε και 

κρατήστε τα κουμπιά  ,   , ή για να κινήσετε την εικόνα 

προς τα δεξιά, τα αριστερά, τα πάνω ή τα κάτω 

(προσοχή: η κάμερα δεν κινείται, απλώς η οθόνη 

επικεντρώνεται σε μία άλλη πλευρά της διαθέσιμης 

εικόνας.)  

 
Απεικόνιση θερμοκρασίας: 

Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης αναγράφεται η 

θερμοκρασία του δωματίου του μωρού. 

 
Η απεικόνιση της θερμοκρασίας ξεκινάει από το  0°C έως το 50 
°C. 

Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία αποτελεί μόνο 

ένδειξη. 

Αυτές οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται μόνο σε 
θερμοκρασίες κάτω των 14°C 

/ και άνω των 30°C. 

 
Multi-κάμερα: (βλέπετε, επίσης, κεφάλαιο 5) 

Αν έχετε συνδέσει περισσότερες κάμερες στη μονάδα 

γονέα, πατήστε το κουμπί     για να δείτε την εικόνα της 

επόμενης κάμερας.  

 
Στην άνω μεριά της οθόνης φαίνεται η κάμερα που 
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παρακολουθείτε ( , ,  ή       ) 

Αν εμφανίζεται  στην πάνω μεριά της οθόνης, τότε οι 

εικόνες όλων των συνδεδεμένων καμερών θα εμφανίζονται 

η μία μετά την άλλη για περίπου 18 δευτερόλεπτα. 

 
Αυτή η μονάδα δεν πηγαίνει αυτόματα στην κάμερα 

όπου ανιχνεύεται ήχος. 
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Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης: 

Πατήστε σύντομα το κουμπί LCD ON/OFF για να 

απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε το κουμπί LCD 

ON/OFF ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Όταν το 

μωρό αρχίσει να κλαίει, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί 

αυτόματα. 

 
Ηχητικές ενδείξεις: 

Στα αριστερά της οθόνης 4, ηχητικές ενδείξεις ενημερώνουν αν το 

μωρό αρχίσει να κλαίει, αρχίζοντας να αναβοσβήνουν. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό σας, 

ακόμα κι αν ο ήχος είναι ορισμένος σε χαμηλό επίπεδο, 

είναι απενεργοποιημένος ή η οθόνη παρακολούθησης 

κάπως απομακρυσμένη μες στο δωμάτιο.  

 
4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ: 

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού πατώντας το κουμπί MENU 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί       ή      για να επιλέξετε το 

επιθυμητό μενού και χρησιμοποιήστε το κουμπί     ή     για 

να προβείτε σε ρυθμίσεις.   

Ό τ α ν  τ ε λ ε ι ώ σ ε τ ε ,  π α τ ή σ τ ε  τ ο  κ ο υ μ π ί  MENU 

για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να φύγετε από το 

μενού.  

 
Φωτεινότητα: 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε το κουμπί     
ή     για να διαλέξετε ανάμεσα στις επιλογές. 

2. Πατήστε το κουμπί    και    για να αυξήσετε ή 

μειώσετε την φωτεινότητα της οθόνης. 

3. Πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε 

τις ρυθμίσεις σας και να φύγετε από το μενού.  

 
Χρονομέτρηση ταΐσματος: 

Ως υπενθύμιση του ότι είναι ώρα για τάισμα, μπορείτε να 

ρυθμίσετε την οθόνη παρακολούθησης μωρού, ώστε να 

σημάνει συναγερμό/ειδοποίηση μετά από 2, 3, 4, 5 ή 6 

ώρες. 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά    ή     για να κυλήσετε στη ρύθμιση       . 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά      και       για να 
φωτιστεί η ρύθμιση  με κόκκινο και μετά 

πατήστε το κουμπί MENU. 

3. Τώρα χρησιμοποιήστε τα κουμπιά       και      για να 

ορίσετε τον αριθμό των ωρών μέχρι το επόμενο 

τάισμα και πατήστε το κουμπί MENU. 
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Μπορείτε και πάλι να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, 

επαναλαμβάνοντας αυτές τις οδηγίες, αλλά στο βήμα 2 επιλέγετε 

να φωτιστεί με κόκκινο η επιλογή    .
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Προσθέστε κάμερα (μενού ) 
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 5 για λεπτομερή περιγραφή αυτής 
της λειτουργίας. 

 

Αφαίρεση κάμερας (μενού ) 
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 5 για λεπτομερή περιγραφή αυτής 
της λειτουργίας. 

 
Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης: 

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε την 

απενεργοποίηση της οθόνης μετά από καθορισμένη 

καθυστέρηση. Μόλις το μωρό αρχίσει να κλαίει, η οθόνη 

ενεργοποιείται και πάλι. 

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την 
απενεργοποίηση: 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    
και      για να κυλήσετε στην επιλογή       . 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    και    για να ορίσετε την 
καθυστέρηση: 

• X: η οθόνη ΔΕΝ θα σβήσει 

• 5 min: η οθόνη θα σβήσει μετά από 5 λεπτά 

• 30 min: η οθόνη θα σβήσει μετά από 30 λεπτά 

• 1 H: η οθόνη θα σβήσει μετά από 1 ώρα 

3. Πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις σας και να φύγετε από το μενού  

 
Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί ξανά, μόλις το μωρό αρχίσει 

να κάνει θορύβους. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σχετικά με 

την «Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου», 

για να ρυθμίσετε την ευαισθησία. 

 
Όταν η οθόνη απενεργοποιηθεί επειδή δεν ανιχνεύεται 

κανένας ήχος, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να ελέγξετε, 

μπορείτε να πιέσετε το κουμπί LCD ON/OFF για να 

ενεργοποιήσετε προσωρινά την οθόνη. Πιέστε πάλι το 

κουμπί LCD ON/OFF απενεργοποιήσετε την οθόνη. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απενεργοποιήσετε εκ των 

προτέρων την οθόνη, χωρίς να περιμένετε να παρέλθει 

το καθορισμένο χρονικό διάστημα. 



15  

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικών 
ειδοποιήσεων: 

Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο (ένταση 

στο 0), αλλά το μωρό κλαίει για περισσότερο από 1 λεπτό, 

η οθόνη παρακολούθησης εξακολουθεί να έχει τη 

δυνατότητα να σας ενημερώσει εκπέμποντας 

ειδοποιητικούς ήχους κάθε λεπτό. 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά      ή       για να κυλήσετε στην επιλογή       . 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά       και      για να 
διαλέξετε ανάμεσα σε: 

3.  ό τ α ν  φ ω τ ί ζ ε τ α ι  κ ό κ κ ι ν ο :  η  

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ε ί ν α ι  ε ν ε ρ γ ο π ο ι η μ έ ν η   

 όταν φωτίζεται κόκκινο: η λειτουργία είναι 

απενεργοποιημένη  

4. Πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις σας και να φύγετε από το μενού. 

 
Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου: (VOX) 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση του ηχείου της 

μονάδας γονέα, όταν το μωρό κοιμάται ήσυχα και η μονάδα 

μωρού δεν ανιχνεύει κανέναν ήχο, και την ενεργοποίησή του 

μόλις το μωρό αρχίσει να κλαίει. 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου που θα 

λειτουργεί ως έναυσμα για την ενεργοποίηση του ηχείου: 

1. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά     και      για φτάσετε στην επιλογή         . 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά      και       για να 

αυξομειώσετε το επίπεδο της ευαισθησίας.  

3. Πατήστε το κουμπί MENU για να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις και να φύγετε από το μενού.  

4. Στο άνω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε τα 

επίπεδα που διαλέξατε: 

• v1: χαμηλή ευαισθησία, το ηχείο θα ενεργοποιηθεί 

μόνο με την ανίχνευση δυνατών ήχων 

• v2 - v4: ενδιάμεσα βήματα, προτείνουμε να 

κάνετε πρακτικές δοκιμές για να βρείτε το 

επιθυμητό σε εσάς επίπεδο ευαισθησίας 

• v5: μέγιστη ευαισθησία, το ηχείο παραμένει 

ενεργοποιημένο 

 

5 MULTI ΚΑΜΕΡΑ 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 4 μονάδες μωρού (κάμερες) στην 

DVM-76 μονάδα γονέα. Ξεχωριστές κάμερες είναι διαθέσιμες 

μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης της Alecto μέσω 

διαδικτύου www.alecto.nl Order nr.: DVM-75C 
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Βλέπετε παράγραφο 4.2 (Multi-κάμερα) για οδηγίες 

σχετικά με την εναλλαγή ανάμεσα στις εικόνες των 

επιπρόσθετων καμερών. 

 
5.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ: 

1. Συνδέστε τον προμηθευόμενο φορτιστή με την νέα 

κάμερα και ενεργοποιήστε την κάμερα (δείτε επίσης 

την παράγραφο 3.1 αυτού του εγχειριδίου). 

2. Πατήστε το κουμπί MENU της μονάδας γονέα και 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     ή     για να διαλέξετε 

την επιλογή   . 

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά       και       για να διαλέξετε την 
επιλογή . 

4. Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τα 

κουμπιά     και     για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε 

να δώσετε στην κάμερα, έπειτα πατήστε το κουμπί  

MENU. 

5. Μια κλεψύδρα θα εμφανιστεί στην οθόνη ως ένδειξη 

αναζήτησης της νέα κάμερας από τη μονάδα γονέα. 

6. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί PAIR της μονάδας 

μωρού μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα της νέας 

κάμερας στην οθόνη της μονάδας γονέα μετά από 

10 δευτερόλεπτα. 

Η νέα κάμερα είναι πλέον συνδεδεμένη και έτοιμη για χρήση. 

 
5.3 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ: 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποσυνδέσετε 

ελαττωματικές κάμερες ή κάμερες που δεν 

χρησιμοποιούνται πια: 

1. Πατήστε το κουμπί MENU της μονάδας γονέα και 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     ή      για να διαλέξετε 

την επιλογή   . 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά      και      για να διαλέξετε την 

επιλογή . 

3. Πατήστε το κουμπί MENU.  Τώρα θα εμφανίζονται 

στην οθόνη οι αριθμοί όλων των συνδεδεμένων 

καμερών. 

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά        και        για να 

διαλέξετε την κάμερα που θέλετε να αποσυνδέσετε. 

5. Πατήστε το κουμπί MENU, τα σύμβολα X και V 

θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     και     για να 

διαλέξετε την επιλογή V για να αποσυνδέσετε την 

κάμερα (ή διαλέξτε το X για να ακυρώσετε την 
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αποσύνδεση) 

7. Πατήστε το κουμπί MENU για να επιβεβαιώσετε την 
αποσύνδεση. 



19  

6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ: 

• Διαβάστε εξονυχιστικά το εγχειρίδιο χρήστη και 

ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 

• Ποτέ μην τοποθετήσετε τη μονάδα μωρού ή τη 

μονάδα γονέα σε περιβάλλον με υγρασία. 

• Βεβαιωθείτε για την επαρκή διάχυση της θερμότητας. 

Ποτέ μην καλύπτετε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα 

μωρού και/ή τους φορτιστές σε άμεση επαφή με 

πηγές θερμότητας. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο τους προμηθευόμενους 

φορτιστές. Η σύνδεση με διαφορετικού είδους 

φορτιστές θα προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια φόρτισης δεν φέρουν 

βλάβες και βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα σκοντάψει ή 

πέσει εξαιτίας τους. 

• Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα γονέα, 

τη μονάδα μωρού ή/και τους φορτιστές. Μόνο 

εξειδικευμένο προσωπικό νομιμοποιείται να 

επιληφθεί της αποσυναρμολόγησης του 

εξοπλισμού.  

 
6.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

• Συνδέστε τον φορτιστή με τη μονάδα γονέα ή τη 

μονάδα  μωρού, μόνο όταν ο φορτιστής έχει 

αποσυνδεθεί από την πρίζα. 

• Ποτέ μην εγκαταστήσετε το DVM-65 κατά τη διάρκεια 
καταιγίδας.  

• Ποτέ μην αγγίξετε μη απομονωμένα καλώδια 

φόρτισης, εκτός αν ο φορτιστής είναι 

αποσυνδεδεμένος από την πρίζα. 

 
6.3 ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ: 

• Η οθόνη παρακολούθησης είναι ψηφιακά 

κωδικοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι δε θα λάβετε ποτέ 

σήμα από άλλες συσκευές, ούτε μπορεί το σήμα από 

τη μονάδα μωρού σας να ληφθεί από τους γείτονες, 

για παράδειγμα. 

• Σε περίπτωση που η μονάδα μωρού ή η μονάδα 

γονέα είναι τοποθετημένη εντός ή κοντά σε μαγνητικό 

πεδίο, το σήμα (εικόνα και ήχος) ενδέχεται να 

επηρεαστεί ελαφρώς. Αν αυτό συμβεί, δοκιμάστε να 

τοποθετήσετε τον εξοπλισμό σε διαφορετικό σημείο ή, 

αν είναι δυνατόν, μετακινήστε την πηγή παρεμβολών. 
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6.4 ΚΡΥΦΑΚΟΥΣΜΑΤΑ/ΥΠΟΚΛΟΠΗ: 

• Κρυφάκουσμα/υποκλοπή του σήματος από αυτή την 

οθόνη παρακολούθησης είναι σχεδόν αδύνατη. 

Αφενός πρέπει κάποιος να βρίσκεται εντός της 

εμβέλειας της οθόνης παρακολούθησης, αφετέρου να 

διαθέτει έναν εξαιρετικά ακριβό εξοπλισμό 

υποκλοπής.  

 
6.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

• Καθαρίστε την οθόνη παρακολούθησης μόνο με 

νωπό πανί, ποτέ μην χρησιμοποιήσετε χημικά 

καθαριστικά. Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέστε 

τους φορτιστές.  

 
6.6 ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 

• Η οθόνη παρακολούθησης μωρού έχει εμβέλεια μέχρι  

300μ. σ ε  α ν ο ι χ τ ό  π ε δ ί ο  κ α ι  μ έ χ ρ ι  50μ. σε 

εσωτερικό χώρο. Αυτή η εμβέλεια εξαρτάται από 

τοπικές συνθήκες. Όταν οι μονάδες βγουν η μία εκτός 

της εμβέλειας της άλλης, η οθόνη θα «παγώσει» για 

μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από την 

ένδειξη  

6.7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟ: 

• Η μονάδα μωρού μεταφέρει εικόνα και ήχο στη 

μονάδα γονέα μέσω ψηφιακών τετραγώνων. Η 

μονάδα γονέα μετατρέπει αυτό το σήμα σε 

αναγνωρίσιμες εικόνες και κατανοητούς ήχους. 

Επομένως, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση μεταξύ 

της στιγμής κίνησης ή αναπαραγωγής ήχου και της 

απεικόνισης στην οθόνη της μονάδας γονέα. 

• Πέρα από αυτό, οι ήχοι και οι εικόνες της μονάδας 

γονέα δεν είναι ακριβώς ταυτόχρονοι. 

 
6.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 

• Το περιτύλιγμα της οθόνης παρακολούθησης μπορεί 

να πεταχτεί. Παρόλα αυτά, σας συμβουλεύουμε να 

αποθηκεύσετε το περιτύλιγμα για να προστατέψετε 

δεόντως τις συσκευές κατά τη μεταφορά.  

• Ελαττωματικές ή εξαντλημένες μπαταρίες 

πρέπει να απορρίπτονται σε τοπικούς 

κάδους χημικών αποβλήτων ή σε σημεία 

συλλογής μπαταριών. Ποτέ μην πετάτε τις 

μπαταρίες ως κανονικά απορρίμματα.  

• Σε περίπτωση που η οθόνη παρακολούθησης 

 . 



21  

αντικατασταθεί, παρακαλούμε επιστρέψτε την στον 

προμηθευτή, ο οποίος θα εγγυηθεί για την 

επεξεργασία της με τρόπο φιλικό προς το 

περιβάλλον. 
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6.9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 

• Έλλειψη εικόνας, ήχου: 

– Είναι απενεργοποιημένες οι μονάδες; (οι 

μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες;) 

– Είναι η μονάδα γονέα εντός της εμβέλειας της 
μονάδας μωρού; 

– Είναι η μονάδα μωρού απενεργοποιημένη, διότι 

δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος; 

– Ίσως η οθόνη της μονάδας γονέα είναι 
απενεργοποιημένη με το κουμπί LCD ON/OFF; 

– Είναι η ένταση της μονάδας γονέα ρυθμισμένη στο 0 
(αθόρυβο); 

• Αν όλα τα παραπάνω λειτουργούνε σωστά, τότε 

αφαιρέστε τους φορτιστές από την πρίζα, αφαιρέστε 

την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη μονάδα 

γονέα, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό και μετά 

επανασυνδέστε τα πάντα. Τώρα, ενεργοποιήστε και 

πάλι τη μονάδα γονέα και μωρού. 

• Αν εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε εικόνα και ήχο, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση 

πελατών της Alecto μέσω internet www.alecto. nl 

 

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εμβέλεια: μέχρι 50 μέτρα σε 

εσωτερικό χώρο   

                                   μέχρι 300 μέτρα σε 

εξωτερικό χώρο  

Ισχύς μονάδας γονέα: 3.6V NiMH μπαταρία, 800mAh 

6VDC 600mA φορτιστής 

                    (incl.) 

μοντέλο: S003IV0600060 

Ισχύς μονάδας μωρού: 6VDC 600mA φορτιστής 

(incl.)  

μοντέλο:S003IV060006

0 

Συχνότητα: 2407.5MHz ~2475MHz 

(FHSS) / 21 κανάλια 

Ισχύς TX: < 20 dBm 

Οθόνη: 2.8” έγχρωμη LCD 

οθόνη QVGA 

220*176 pixels 

Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας μονάδας γονέα: 

+/- 10 hours (*)  

Αυτονομία μπαταρίας μονάδας γονέα: 6~10 hours 

(*)  



23  

Αισθητήρας θερμοκρασίας: 0°C - 50°C 

Ακρίβεια: ± 2°C (bij 25°C) 

 
*: τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα αποτελούν μόνο 

ενδείξεις και εξαρτώνται από τη χρήση, κατάσταση και 

ποιότητα των μπαταριών. 
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8 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Για την Alecto DVM-76 έχετε εγγύηση 24 μηνών από την 

ημερομηνία αγοράς. Για αυτό το διάστημα, εγγυόμαστε 

την ανέξοδη επιδιόρθωση όλων των ελαττωμάτων που 

προέρχονται από ανθρώπινα ή υλικά λάθη. Όλα αυτά 

υπόκεινται στην τελική κρίση του προμηθευτή.   

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ελάττωμα, 

πρώτα συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη. Αν το 

εγχειρίδιο παρέχει αόριστες απαντήσεις, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή αυτής της οθόνης 

παρακολούθησης ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

της Alecto μέσω Internet www. alecto.nl 

 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΗΖΕΤΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, λάθος 
συνδέσεων, διαρροών ή λάθους εγκατάστασης των μπαταριών, 
χρήσης μη αυθεντικών κομματιών, αμέλειας και σε περίπτωση 
ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από υγρασία, φωτιά, πλημμύρα, 
κεραυνό ή φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μη 
εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων ή/και επιδιορθώσεων από 
τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση ακατάλληλης μεταφοράς της 
συσκευής, χωρίς το ανάλογο περιτύλιγμα και όταν η συσκευή 
δεν συνοδεύεται από την παρούσα εγγύηση και απόδειξη 
αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει συνδεόμενα καλώδια, βύσματα 
και μπαταρίες. Κάθε περαιτέρω ευθύνη, ειδικά αφορούσα σε 
επακόλουθες ζημιές, εξαιρείται.  

http://www/
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