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DVM-275 
 
 

Τροφοδοσία: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Βάση στήριξης μονάδας γονέα: 

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα σε τραπέζι ή 
ντουλάπι χρησιμοποιώντας τη βάση στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα 

. 

Κατά τη χρήση: Πατήστε 1x για να απενεργοποιήσετε την 
οθόνη, πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη

 

 
Κατά τη χρήση της μονάδας γονέα, στην οθόνη εμφανίζονται τα 
ακόλουθα σύμβολα  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  
 

 
Το Alecto DVM-275 είναι ένα ασύρματο σύστημα 

παρακολούθησης ήχου / εικόνας, κατάλληλο για ιδιωτική 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

• Μπορείτε είτε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε 
συνεχώς ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το διακόπτη 
παρακολούθησης μωρού. 

• Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σετ, αφαιρέστε 
οποιοδήποτε προστατευτικό από τη μονάδα γονέα και 
τη μονάδα μωρού. 

 
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο: 

Η εικόνα αυτή συμβολίζει προειδοποίηση. Πρέπει να 
τηρείτε πάντα τις οδηγίες που περιγράφονται στην 
παρούσα τεκμηρίωση για την ασφάλειά σας. 

 
Αυτό το σύμβολο συμβολίζει tips χρήστη. 

 
Ελέγχετε πάντα την ιστοσελίδα Alecto για την πιο πρόσφατη 
έκδοση του εγχειριδίου χρήσης. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Η Hesdo δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Alecto DVM-
275 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53 / ΕΕ. Το πλήρες 
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην 
ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: 
http://DOC.hesdo.com/ DVM-275-DOC.pdf 
Η χρήση αυτού του εξοπλισμού επιτρέπεται σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία 
επιτρέπεται μόνο εσωτερική χρήση. 

Η μονάδα μωρού (κάμερα) τροφοδοτείται 

από τον φορτιστή/ αντάπτορα 5V με το 

ευθύ βύσμα (micro USB) που παρέχεται 

στο κουτί. 

 

 
Βεβαιωθείτε ότι το μωρό δεν μπορεί να αγγίξει το καλώδιο 

της μονάδας μωρού ή του αντάπτορα. Τοποθετήστε το 

μονάδα μωρού τουλάχιστον 1-1,5  

μέτρα μακριά από το μωρό και  

τακτοποιήστε τα καλώδια 

 χρησιμοποιώντας ταινίες ή  

συνδέσμους καλωδίων ειδικά σχεδιασμένους για το σκοπό 

αυτό. 

 
Η μονάδα γονέα (οθόνη) τροφοδοτείται από τη 

μόνιμη και μη εναλλασσόμενη μπαταρία. Αυτή η 

μπαταρία επαναφορτίζεται συνδέοντας τον 

φορτιστή/ αντάπτορα 5V με το κάθετο βύσμα 

(micro USB) στο πίσω μέρος της μητρικής 

μονάδας. 

 
Τοποθετήστε τους προσαρμογείς ρεύματος σε μια πρίζα 
230V. 

 
Χρησιμοποιήστε μόνο τους φορτιστές/ 
αντάπτορες που παρέχονται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές:  

Μοντέλο: DYED05015W1EU 

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

 Έξοδος ρεύματος: 5.0VDC 1.5A 
 

Οι προδιαγραφές και των δύο φορτιστών/ αντάπτορων 

είναι ίδιες. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα αν τυχαία 

χρησιμοποιήσετε τον άλλο φορτιστή/ αντάπτορα. 

 
Τοποθέτηση μονάδας μωρού στον τοίχο: 

Το κάτω μέρος της μονάδας μωρού είναι εφοδιασμένο με με 

βιδωτό τρίποδο. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε ένα 

στήριγμα ή μια βάση τοίχου για να τοποθετήσετε τη μονάδα 

μωρού σε ψηλότερο σημείο ή για να την τοποθετήσετε στον 

τοίχο. Το στήριγμα ή η βάση τοίχου δεν περιλαμβάνονται. 

 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 

 

 
 

 Πατήστε  για πρόσβαση στο μενού. 

Αφού ανοίξετε το μενού: Πατήστε 1x για να πάτε ένα βήμα 
πίσω. 

 
Πατήστε για να μεγεθύνετε κάπως την εικόνα (μεγέθυνση), 
πατήστε ξανά για να επαναφέρετε την κανονική προβολή. 

Μετά το άνοιγμα του μενού: Πατήστε 1x για επιβεβαίωση 
την επιλεγμένη ρύθμιση. 

. 

 
Κουμπί ομιλίας, πατήστε παρατεταμένα για να μιλήσετε στο 
μωρό. 

 

 
 Κατά τη χρήση ως οθόνη: 

Πατήστε σύντομα και επανειλημμένα για να αυξήσετε ή να 

μειώσετε την ένταση ήχου 

Πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την κάμερα 

προς τα επάνω ή προς τα κάτω (λειτουργία κλίσης) 

Μετά το άνοιγμα του μενού: 

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση 

 
 Κατά τη χρήση ως οθόνη: 

Πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την κάμερα 

αριστερά ή δεξιά (pan function) 

Μετά το άνοιγμα του μενού: 

Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ: 

 
 Πατήστε για να 

ενεργοποιήσετε ή να 

απενεργοποιήσετε τη μονάδα 

μωρού  

 
( Στο κάτω μέρος) πατήστε για 

να συνδέσετε την μονάδα 

μωρού με τη μονάδα γονέα. 

Ανατρέξτε στις σχετικές 

οδηγίες που περιγράφονται 

παρακάτω σε αυτό το 

εγχειρίδιο. 

 
Ισχύς σήματος: 

Στην επάνω αριστερή γωνία, εμφανίζεται η ένταση του σήματος: 

 ισχυρή λήψη  

 καλή λήψη   

 μέτρια λ ήψη  

 κακή λήψη 

 καμία λήψη 

 
Ήχος: 

 ο ήχος είναι ενεργοποιημένος 
 

 Προσοχή, αυτό δεν δείχνει την καθορισμένη ένταση 
ήχου  

 
 Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος (η ένταση είναι 0) 

 
Προσοχή, όταν απενεργοποιείτε τον ήχο ενώ η 

λειτουργία VOX είναι ενεργή (δείτε: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΜΕΝΟΥ) το σύμβολο του ηχείου θα συνεχίσει να 

δείχνει ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος 

 

Νανουρίσματα 

 Η αναπαραγωγή των νανουρισμάτων είναι 

ενεργοποιημένη, το νούμερο δείχνει τον αριθμό τραγουδιού 

(1-4) 

 
Χρονοδιακόπτης ταΐσματος: 

 ο χρονοδιακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος, η 
αντίστροφη μέτρηση εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της 
οθόνης 

 
Ειδοποίηση θερμοκρασίας: 

 η ειδοποίηση θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Θερμοκρασία: 

 (‘π.χ. 22’) 

Υποδεικνύει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο όπου βρίσκεται η 
μονάδα μωρού. Υπάρχει πιθανότητα απόκλισης  ± 1,5 
βαθμών κελσίου 

 
23:07:25 (π.χ. ‘23:07:25’) 

Η ώρα εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Δείτε την ενότητα 'Ρυθμίσεις / Ώρα' για να προσαρμόσετε 
αυτή τη ρύθμιση ώρας. 

 
 

 

 

Μπαταρία: 
Δίπλα στην ένδειξη της κάμερας εμφανίζεται η χωρητικότητα 
της μπαταρίας: 

 

Μπαταρία γεμάτη 
Μπαταρία 2/3 πλήρης 
Μπαταρία 1/3 πλήρης 
Και το κόκκινο αναβοσβήνει: η μπαταρία έχει σχεδόν 
εξαντληθεί, η μονάδα γονέα μπορεί να 
απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. 

  
Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, κάθε λεπτό θα 
ακούγεται μια σειρά ειδοποιήσεων (για περίπου 20 έως 
30 λεπτά). Σε αυτήν την περίπτωση συνδέστε αμέσως 
τον φορτιστή/αντάπτορα, διαφορετικά η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί.  

 
Λειτουργία ζουμ: 

 Η λειτουργία ζουμ είναι ενεργοποιημένη. 
 

ΧΡΗΣΗ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ: 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: 

Πατήστε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της μονάδας 

μωρού για να την ενεργοποιήσετε. Η ένδειξη ακριβώς κάτω 

από το κουμπί  θα ανάψει. Πατήστε ξανά το κουμπί  για 
να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού. Η ένδειξη θα 
σβήσει. 

Η μονάδα μωρού απενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το 
τροφοδοτικό. 
Κάθε φορά που ενεργοποιείται η μονάδα μωρού, ενεργοποιείται 
και η λειτουργία pan / tilt. Η φωτογραφική μηχανή φαίνεται πρώτα 
εντελώς αριστερά, στη συνέχεια τελείως δεξιά και στη συνέχεια 
προς τα κάτω και προς τα επάνω. Τέλος, η κάμερα θα στραφεί 
προς τα εμπρός που είναι η θέση εκκίνησης. 
Τα κουμπιά βέλη στη μονάδα γονέα σάς επιτρέπουν να 
στοχεύσετε την κάμερα στο επιθυμητό σημείο. 
 
 
Αυτόματη νυχτερινή όραση 
Η μονάδα μωρού διαθέτει ενσωματωμένα υπέρυθρα LED. Τα 
LED θα ενεργοποιηθούν αυτόματα όταν το φως στο δωμάτιο του 
μωρού σβήσει και θα απενεργοποιηθούν όταν ανάψει. 

 Τα LED μπορούν να φωτίσουν μέχρι και αντικείμενα σε 
απόσταση περίπου 3-5 μέτρων. 

 Όταν τα LED είναι ενεργοποιημένα, οι εικόνες στη μονάδα 
γονέα θα είναι ασπρόμαυρη.  

 Προσοχή: Το υπέρυθρο φως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό 
από το ανθρώπινο μάτι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
διαπιστώσετε με γυμνό μάτι εάν τα LED έχουν ενεργοποιηθεί.   
 
ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ: 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
Ένταση ήχου: 

Πατήστε τα πλήκτρα   για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. 
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το 
επίπεδο έντασης ήχου(ένταση ήχου 0 = απενεργοποιημένος 
ήχος). 

Ως επιπλέον υπενθύμιση, το σύμβολο   εμφανίζεται όταν ο 
ήχος είναι απενεργοποιημένος. 
 
Ενδείξεις ήχου: 
Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, 5 δείκτες ήχου που 
αναβοσβήνουν δείχνουν αν το μωρό κλαίει. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το μωρό σας όταν η ένταση 
του ήχου είναι απενεργοποιημένη ή σβηστή ή όταν η 
ενδοεπικοινωνία βρίσκεται λίγο πιο μακριά στο δωμάτιο. 
 

Για να μιλήσετε ξανά: 
Πατήστε το κουμπί  για να μιλήσετε στο μωρό σας. Κρατήστε 
πατημένο το κουμπί για όσο διάστημα μιλάτε και αφήστε το 
κουμπί για να ακούσετε. 
Η ένταση ήχου της μονάδας μωρού είναι σταθερή και δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί. 

 Κατά τη χρήση της λειτουργίας ομιλίας, εμφανίζεται στην 
οθόνη το εικονίδιο  . 
 
 
Απενεργοποίηση οθόνης (λειτουργία αναμονής): 
Εάν η φωτεινότητα της οθόνης της μονάδας γονέα σας ενοχλεί τη 
νύχτα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το 

κουμπί . Ο ήχος παραμένει ενεργοποιημένος. Πατήστε ένα 
τυχαίο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη. 

 Δείτε το τμήμα 'VOX' για να απενεργοποιήσετε αυτόματα 
την οθόνη + ήχο όταν το μωρό κοιμάται και να τα ενεργοποιήσετε 
ξανά μόλις το μωρό αρχίσει να κλαίει.  
 
ΕΙΚΟΝΑ: 

Πατήστε παρατεταμένα πλήκτρα   για να στοχεύσετε τη 
κάμερα προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω. 

 Ο ήχος είναι απενεργοποιημένος κατά τον 
προσανατολισμό της κάμερας της μονάδας μωρού. 
ZOOM: (μεγέθυνση) 

Πατήστε σύντομα το κουμπί  για μεγέθυνση. Πατήστε το 

κουμπί  για να επαναφέρετε την κανονική προβολή. 
Το σύμβολο ζουμ εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ 
Ανοίξτε το μενού πατώντας το πλήκτρο . 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί πλοήγησης     για να διαλέξετε 
την επιθυμητή επιλογή. Πατήστε OK για να ανοίξετε την 
επιλεγμένη επιλογή. 

Νανουρίσματα: 
1. Πατήστε σύντομα το κουμπί , και χρησιμοποιήστε τα 

πλήκτρα   για να επιλέξετε 'Lullabies' και πατήστε OK.  

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα    για να επιλέξετε το 
νανούρισμα που επιθυμείτε ή επιλέξτε 'All' για να παίξετε 
επανειλημμένα όλα τα νανουρισμάτα και πατήστε το OK. 

3. Πιέστε 2x  για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην 

OK 

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΘΟΝΗΣ 

X 

  

OK 



17 18 19 20 16 

 

κανονική οθόνη ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει 
αυτόματα. 
 
 

 Η αναπαραγωγή των νανουρισμάτων διακόπτεται 
αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά. Μπορείτε επίσης να 
ανοίξετε το μενού και επιλέξτε STOP για να τα σταματήσετε 
νωρίτερα. 

 Στο κάτω μέρος του μενού έχετε επίσης τη δυνατότητα 
να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής των 
νανουρισμάτων. 

 Λάβετε υπόψη ότι τα νανουρίσματα μεταδίδονται στη 
μονάδα γονέα μέσω του μικροφώνου της μονάδας μωρού. 
Στην περίπτωση αυτή, ίσως θελήσετε να ρυθμίσετε τον ήχο 
της μονάδας γονέα στο επίπεδο 0 (= απενεργοποιημένος 
ήχος). 

 Μόλις και για όσο  διαρκεί η αναπαραγωγή των 

νανουρισμάτων, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. 
 

Οπτική: 
Όταν συνδέονται πολλές μονάδες μωρών με τη μονάδα 
γονέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να 
επιλέξετε ποια κάμερα θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη. 
1. Πατήστε κουμπί , χρησιμοποιήστε   για να 
διαλέξετε ' View ' και πατήστε OK.  

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρα  για να επιλέξετε ποια 
κάμερα θα θέλατε να δείτε ή επιλέξτε SCAN για να 
εμφανίζονται διαδοχικά όλες οι κάμερες 5 δευτερόλεπτα και 
πατήστε OK. 

   Προσοχή: Η μονάδα ΔΕΝ θα σας δείξει αυτόματα την 
κάμερα της μονάδας μωρού στην οποία ανιχνεύονται 
ήχοι/κλάμα. 
 

Θερμοκρασία: 
Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε μια ελάχιστη και 
μέγιστη τιμή που αν ξεπεραστεί θα λαμβάνετε ειδοποίηση 
θερμοκρασίας, να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ειδοποίησης ή να επιλέξετε αν η θερμοκρασία να 
εμφανίζεται με βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ. 
1. Πατήστε το κουμπί  , χρησιμοποιήστε   για να 
επιλέξετε ' Temperature' και πατήστε OK. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  , για να επιλέξετε την 
επιθυμητή ρύθμιση: 
• "Low Temperature" για την ελάχιστη θερμοκρασία 
• "High Temperature" για τη μέγιστη θερμοκρασία 
Ορίστε αυτές τις επιλογές με τα πλήκτρα   
• '° C' για εμφάνιση σε βαθμούς Κελσίου 
• '° F' για προβολή σε βαθμούς Φαρενάιτ 
• "OFF" για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση 
θερμοκρασίας 
• 'ON' για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση θερμοκρασίας, 
Πατήστε OK για να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση. 

3. Πιέστε το κουμπί 2x   για έξοδο από το μενού και 
επιστροφή στην κανονική οθόνη ή περιμένετε 10 
δευτερόλεπτα να γίνει αυτόματα. 
Λειτουργία ειδοποίησης θερμοκρασίας 
 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση θερμοκρασίας, το 
σύμβολο του θερμομέτρου εμφανίζεται στο επάνω μέρος της 
οθόνης. Όταν ξεπεραστεί το όριο MAX ή MIN, το σύμβολο 
ανάβει με κόκκινο χρώμα ενώ εμφανίζεται η ένδειξη 'Hi' ή 'Lo'. 
 
Επιπλέον, η ειδοποίηση " Temperature alarm" εμφανίζεται 
στη μέση της οθόνης ενώ προειδοποιητικοί ήχοι εκπέμπονται 
για μερικά δευτερόλεπτα. 
 

  Οι ειδοποιήσεις θα ακουστούν μόνο μια φορά, αλλά το 
σύμβολο του θερμομέτρου παραμένει κόκκινο μέχρι να πέσει 
η θερμοκρασία μέσα στα όρια που έχετε ρυθμίσει. 
 

 Χρονόμετρο ταΐσματος 
 Η μονάδα γονέα DVM-275 μπορεί να σας ειδοποιήσει όταν 
έρθει η ώρα για το επόμενο γεύμα.  

1. Πατήστε το κουμπί , χρησιμοποιήστε    για να 
επιλέξετε " Feeding timer " και πατήστε OK. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα    για να επιλέξετε έναν 
από τους 4 προκαθορισμένους χρόνους (2 ώρες, 3 ώρες, 4 
ώρες ή 5 ώρες) και πατήστε OK. 

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ' Settings' για να 
προγραμματίσετε τις ώρες γευμάτων μεταξύ 1 δευτερολέπτου και 
23: 59: 59h, και στη συνέχεια πατήστε OK. 

4. Πιέστε το κουμπί 2x  για έξοδο από το μενού και για 
επιστροφή στην κανονική οθόνη ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα 
μέχρι να γίνει αυτόματα. 

Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά 
γωνία της οθόνης. 

Μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος ή καθορισμένος χρόνος, η 

συσκευή θα σας ειδοποιήσει ενώ το εικονίδιο στο επάνω μέρος 
της οθόνης θα είναι κόκκινο. 

 Η ειδοποίηση θα ακουστεί μόνο μια φορά, αλλά ο χρόνος 
που παρήλθε και το κόκκινο εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης 
θα παραμείνουν ως οπτική υπενθύμιση. Θα πρέπει να τα 
απενεργοποιήσετε ανοίγοντας το μενού, επιλέγοντας την επιλογή 
'Cancel' και στη συνέχεια πατώντας OK ή πατώντας δύο φορές το 

πλήκτρο  . 
 

VOX: 
Όταν το μωρό κοιμάται ήσυχα και η μονάδα μωρού δεν 
καταγράφει θόρυβο, θα μπορούσατε να ρυθμίσετε τις συσκευές 
έτσι ώστε ήχος της μονάδας γονέα να απενεργοποιηθεί αυτόματα 
και να την ενεργοποιηθεί ξανά μόλις το μωρό αρχίσει να κλαίει. 
Ρύθμιση: 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας αυτόματης 
ενεργοποίησης ως εξής: 

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί , χρησιμοποιήστε ,για να 
επιλέξετε 'VOX' και πατήστε OK. 
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε μία από τις 
ακόλουθες επιλογές:  
• 'OFF': Η λειτουργία VOX είναι απενεργοποιημένη: μεταδίδονται 
όλοι οι ήχοι από το δωμάτιο του μωρού ακόμη και αν το μωρό 
κοιμάται 
• ' Low': Η λειτουργία VOX είναι ενεργοποιημένη με χαμηλή 
ευαισθησία: οι ήχοι μεταδίδονται μόνο όταν το μωρό κλαίει δυνατά 
• ' Middle': Η λειτουργία VOX είναι ενεργοποιημένη με μέτρια 
ευαισθησία: η μονάδα μωρού μεταδίδει όταν το μωρό κλαίει 
κανονικά 
• ' High ': Η λειτουργία VOX είναι ενεργοποιημένη με υψηλή 
ευαισθησία: η συσκευή μεταδίδει συνεχώς   

3. Πατήστε το κουμπί OK και πατήστε 1x  το κουμπί  για έξοδο 
από το μενού και για επιστροφή στην κανονική οθόνη ή 
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να συμβεί αυτόματα. 
Η λέξη 'VOX' εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης όσο αυτή 
η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. 
Λειτουργία: 
• Ο ήχος της μονάδας γονέα είναι απενεργοποιημένος περίπου 
30 δευτερόλεπτα αφού η μονάδα μωρού δεν μεταδίδει κανένα 
θόρυβο. Η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη. 
• Μόλις η μονάδα μωρού εντοπίσει θορύβους, ανάλογα με τη 
ρύθμιση ευαισθησίας, ο ήχος ενεργοποιείται ξανά και ακούγεται 
μέσω της μονάδας γονέων. 
• Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος και πατήσετε το κουμπί 

, η οθόνη θα είναι επίσης απενεργοποιημένη. Εάν το μωρό 
αρχίσει να κλαίει, τόσο ο ήχος όσο και η οθόνη θα 
ενεργοποιηθούν. 
• Όταν το μωρό κοιμηθεί ξανά, ο ήχος απενεργοποιείται 
αυτόματα, αλλά η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη. Πιέστε το 

κουμπί  αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την οθόνη. 
 

  Ρυθμίσεις: 
Μέσω του μενού μπορείτε την μονάδα μωρού σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας. 

1. Πατήστε το κουμπί  , χρησιμοποιήστε    για να 
επιλέξετε ' Settings ' και πατήστε OK. 
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να διαλέξετε την 
επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε OK: 

• " Language ": χρησιμοποιήστε  για να επιλέξετε γλώσσα 
και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
σε αγγλικά, ολλανδικά, γαλλικά και γερμανικά. 

• ' Time ': χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   και για να επιλέξετε τις 
ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

 και για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 
• " Frequency’": για να να έχετε καθαρή εικόνα, μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη συχνότητα της εικόνας ανάλογα με τη συχνότητα του 

τροφοδοτικού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε 
'50Hz' ή '60Hz' και πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

• ‘Brightness Setting’: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να 
ρυθμίσετε φωτεινότητα της οθόνης και πατήστε OK για 
επιβεβαίωση. 

 Λάβετε υπόψη ότι κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όταν 
επιλέγετε υψηλή φωτεινότητα της οθόνης. Σε περίπτωση χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή όταν η τροφοδοσία παρέχεται 
μπαταρία, συνιστάται χαμηλότερη ρύθμιση φωτεινότητας.  
 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ρύθμιση  μεγαλύτερης φωτεινότητας 
όταν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή αντάπτορα. 
• " Camera ": Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 4 μονάδες μωρών 
(κάμερες) στη μονάδα γονέα DVM-275. Η επόμενη ενότητα 
περιγράφει τον τρόπο εγγραφής και κατάργησης πρόσθετων 
μονάδων μωρών.  
• " Default Setting": διαλέξτε αυτή την επιλογή για να κάνετε reset 
την μονάδα μωρού. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι μονάδες μωρών 
πρέπει να επανεγκραφούν μετά από αυτό το reset. 

3. Τέλος, πιέστε 2x ή 3 φορές το κουμπί  για να βγείτε από το 
μενού και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη ή να περιμένετε 
10 δευτερόλεπτα μέχρι να συμβεί αυτόματα. 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΜΕΡΕΣ 
Για να συνδέσετε μια νέα κάμερα: 
1. Συνδέστε το τροφοδοτικό της νέας κάμερας (μονάδας μωρού) 
και τοποθετήστε τον αντάπτορα σε πρίζα 230V. Ελέγξτε αν ο 

δείκτης κάτω από το κουμπί ανάβει. 
2. Ανοίξτε το μενού στη μονάδα γονέα, επιλέξτε ' Settings ', 
πατήστε OK και στη συνέχεια επιλέξτε ' Camera '. Πατήστε OK. 
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να προσθέσετε μια νέα 
κάμερα (στη στήλη ‘Add Camera’) και πατήστε OK. 
4. Η μονάδα γονέα θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση από 30 έως 
0. Μέσα σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα πατήστε το πλήκτρο PAIR 
στο κάτω μέρος της μονάδας μωρού. Μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα η μονάδα γονέα και η νέα μονάδα μωρού θα 
ανιχνεύσουν η μία στην άλλη και η νέα μονάδα μωρού θα 
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη της μονάδας γονέα. 
 
Μπορείτε να προμηθευτείτε μονάδες μωρού και κάμερες μέσω 
του προμηθευτή του DVM-275 ή μέσω του διαδικτύου 
www.alectobaby.nl 
Για να καταργήσετε μια παλιά κάμερα: 
1. Ανοίξτε το μενού της μονάδας γονέα, επιλέξτε ' Settings ', 
πατήστε OK και στη συνέχεια επιλέξτε 'Camera '. Πατήστε OK. 
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε την κάμερα 
που θέλετε να αφαιρέσετε (στήλη " Delete Camera") και πατήστε 
OK 
3. Η μονάδα γονέα ζητά τώρα επιβεβαίωση, επιλέξτε "ΝΑΙ" και 
πατήστε OK. 
4. Η μονάδα μωρού έχει αποσυνδεθεί από την μονάδα γονέα.  
Δείτε το στοιχείο 'Προβολή' στην ενότητα 'Λειτουργίες μενού' για 
εναλλαγή μεταξύ των εγγεγραμμένων μονάδων μωρού ή για 
προβολή όλων των εικόνων διαδοχικά. 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΑ: 
• Η ενδοεπικοινωνία αυτή έχει σκοπό να σας προσφέρει ψυχική 
ηρεμία, ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ όμως την παρουσία ενήλικα στον 
χώρο.  
• Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε 
όλες τις ενδείξεις. 
• Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού ή τη μονάδα γονέα σε 
υγρό περιβάλλον. 
• Οι συσκευές πρέπει να μην υπερθερμαίνονται. Μην καλύπτετε 
ποτέ τις συσκευές ή τους μετασχηματιστές /αντάπτορες/ 
φορτιστές και ποτέ μην τις τοποθετείτε δίπλα σε πηγή 
θερμότητας. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή/ αντάπτορα που παρέχεται 
στο κουτί. Η χρήση άλλου φορτιστή/ αντάπτορα θα βλάψει τα 
ηλεκτρονικά.  
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του φορτιστή/ αντάπτορα δεν έχουν 
ζημιά και βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα σκοντάψει ή να πέσει 
εξαιτίας των καλωδίων. 
• Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τις συσκευές ή τους 
μετασχηματιστές /αντάπτορες/ φορτιστές. Μόνο εξειδικευμένο 

προσωπικό έχει εξουσιοδοτηθεί να το κάνει αυτό. 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 
Η μπαταρία θα αρχίζει να φορτίζει μόλις συνδέσετε τη μονάδα 
γονέα στο τροφοδοτικό και το τοποθετήσετε σε πρίζα 230 V. 
• Μπορείτε να αφήσετε τον φορτιστή/ αντάπτορα συνδεδεμένο. 
Το κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας ελέγχεται ηλεκτρονικά και 
δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης. 
• Αν όμως δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (> 2 μήνες), σας συνιστούμε να αφαιρέσετε τον 
φορτιστή/ αντάπτορα από την πρίζα και να αφαιρέσετε την 
μπαταρία από τη μονάδα γονέα. Όταν ξαναχρησιμοποιείτε τη 
συσκευή, πρέπει πρώτα να φορτίσετε σωστά την μπαταρία. 
• Η μπαταρία ΔΕΝ μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. 
Εάν η μπαταρία πρέπει χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε 
με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Alecto μέσω www.alecto.nl 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
• Συνδέετε ή αποσυνδέετε το μετασχηματιστή/ φορτιστή/ 
αντάπτορα από / προς τη μονάδα μωρού ή τη μονάδα γονέα 
ΜΟΝΟ όταν τον έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα. 
• Μην εγκαταστήσετε ποτέ την μονάδα μωρού κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων. 
• Μην αγγίζετε μη-μονωμένα καλώδια φορτιστή/ αντάπτορα, 
εκτός εάν τον έχετε βγάλει από την πρίζα. 
 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ: 
• Αυτή η ενδοεπικοινωνία είναι ψηφιακά κωδικοποιημένη. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε ποτέ σήματα από άλλες συσκευές, 
ούτε θα να λαμβάνετε το σήμα από ξένες μονάδες μωρών σας 
π.χ. τους γείτονές σας. 
• Σε περίπτωση που οι μονάδες μωρών ή η μονάδα γονέα είναι 
τοποθετημένες κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το σήμα 
(εικόνες ή ήχος) μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς. Εάν συμβεί κάτι 
τέτοιο, δοκιμάστε μια διαφορετική τοποθεσία για τη μονάδα 
μωρού ή την μονάδα γονέα ή μετακινήστε την πηγή της 
παρεμβολής. 
 
ΥΠΟΚΛΟΠH / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚH ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣH: 
• Η παρακολούθηση / λήψη ξένων σημάτων μέσω της 
ενδοεπικοινωνίας αυτής είναι σχεδόν αδύνατη. Για να σας 
παρακολουθήσει κάποιος, όχι μόνο θα πρέπει να είναι εντός της 
εμβέλειας της ενδοεπικοινωνίας, αλλά  θα πρέπει επίσης να έχει 
πολύ δαπανηρό εξοπλισμό. 
 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 
• Η ενδοεπικοινωνία έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε ανοιχτό 
πεδίο και έως 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο. Η εμβέλεια 
επηρεάζεται από τις τοπικές συνθήκες. 
• Εάν οι μονάδες είναι εκτός εμβέλειας, η οθόνη θα "παγώσει" για 
αρκετά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μήνυμα 
"NO Link" ενώ κάθε λεπτό θα εκπέμπονται ειδοποιήσεις. Μόλις η 
μονάδα μωρού και η μονάδα γονέα επιστρέψουν η μια στην 
εμβέλεια του άλλου, οι ειδοποιήσεις θα σταματήσουν. 
 
 
KAΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ: 
• Η μονάδα μωρού μεταδίδει τις εικόνες και τον ήχο στη μονάδα 
γονέα σε ψηφιακά μπλοκ. Η μονάδα γονέα μετατρέπει αυτά τα 
μπλοκ σε μια αναγνωρίσιμη εικόνα και έναν κατανοητό ήχο. 
Επομένως, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ της στιγμής 
της κίνησης & της παραγωγής ήχων, και της εκπομπής τους από 
την μονάδα γονέα.  
• Εκτός αυτού, οι ήχοι και οι εικόνες στη μονάδα γονέα δεν είναι 
εντελώς συντονισμένοι. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 
• Καθαρίστε τις συσκευές με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Πριν από κάθε καθαρισμό, 
πρέπει να αποσυνδέσετε τους φορτιστές/ αντάπτορες. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ): 
• Η συσκευασία αυτής της ενδοεπικοινωνίας μπορεί να 
απορριφθεί όπως τα απορρίμματα χαρτιού. Ωστόσο, σας 
συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία ώστε να 
μπορείτε να προστατεύσετε επαρκώς τις συσκευές κατά την 
μεταφορά τους.  
• Σε περίπτωση αντικατάστασης της ενδοεπικοινωνίας, 
παρακαλούμε να την επιστρέψετε στον προμηθευτή σας. Θα 
εγγυηθούν ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 
• Καμία εικόνα, Χωρίς ήχο: 
- Είναι η μονάδα γονέα ή/και η μονάδα μωρού 
απενεργοποιημένες; (μπαταρία φορτισμένη, μπαταρία γεμάτη;) 
- Είναι η μονάδα γονέα εντός εμβέλειας της μονάδας μωρού; 
- Μήπως η εικόνα και ο ήχος είναι απενεργοποιημένα επειδή 

δεν εντοπίζεται ήχος; (φωνή) 
- Είναι η μονάδα μωρού και η μητρική γονέα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους; 
- Είναι συμβατή η κάμερα που επιλέξατε με τη μονάδα γονέα; 
- Μήπως η ένταση ήχου της μονάδας γονέα είναι ρυθμισμένη στο 0 
(απενεργοποιημένη); 

- Απενεργοποιήσατε μήπως μονός/η σας την οθόνη πατώντας  ; 
• Αν δεν συμβαίνουν τα παραπάνω, αφαιρέστε τους 
φορτιστές/αντάπτορες από τις πρίζες, αφαιρέστε την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη μονάδα γονέα, περιμένετε 
τουλάχιστον ένα λεπτό και στη συνέχεια επανασυνδέστε τα πάντα. 
Τώρα, ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού. 
• Εάν δεν λαμβάνετε ακόμα εικόνα ή ήχο, επικοινωνήστε με την 
εξυπηρέτηση πελατών της Alecto μέσω του διαδικτύου στη 
διεύθυνση www.alecto.nl 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εμβέλεια: μέχρι 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο έως 300 μέτρα σε 
εξωτερικούς χώρους 
Μπαταρία μονάδας γονέα: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου 3.7V, 
1500mAh 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ/ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Φορτιστες/ Αντάπτορες: Μοντέλο: DYED05015W1EU  
Εισαγωγή: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.5A 
 Έξοδος: 5.0VDC 1.5A 
Συχνότητα:  2407 MHz - 2475 MHz 
Διαμόρφωση: FSK 
 Έξοδος RF: <20dBm 
Οθόνη LCD: FSK 
Ανάλυση 480x272pixels, 5 ίντσες / 12,7 εκατοστά 
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας:  8 έως 12 ώρες (*) 
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας: έως 6 ώρες (*) 
Ανοχή Υγρασίας/ Θερμοκρασίας: 10 ° C - 40 ° C 
Θερμοκρασία αποθήκευσης:  -10 ° C έως 70 ° C 
Οθόνη κατάλληλη για: 4 κάμερες 
 

 Προσοχή: Η μονάδα γονέα και η μονάδα μωρού δεν είναι 
αδιάβροχες. Κατάλληλες μόνο για εσωτερική χρήση. 
 
*: Οι χρόνοι που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικοί και 
εξαρτώνται από τη χρήση, την κατάσταση και την ποιότητα των 
μπαταριών. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Για το Alecto DVM-275 έχετε εγγύηση 24 μηνών από την 
ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
εγγυόμαστε την ελεύθερη αποκατάσταση ελλαττωματικών 
συσκευών με ελαττώματα που έχουν προκληθεί κατά την διάρκεια 
της κατασκευής. Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε τελική 
αξιολόγηση από τον εισαγωγέα. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα, ανατρέξτε 
πρώτα στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν το εγχειρίδιο δεν παρέχει 
οριστική απάντηση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της 
ενδοεπικοινωνίας ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών 
της Alecto μέσω του διαδικτύου: www.alecto.nl 
 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΧΣΥΕΙ: Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, 
λανθασμένων συνδέσεων, διαρροών ή / και εσφαλμένων 
τοποθετημένων μπαταριών, χρήσης εξωγενών εξαρτημάτων ή 
εξαρτημάτων, αμέλειας και σε περίπτωση ελαττωμάτων που 
προκαλούνται από υγρασία, πυρκαγιά, πλημμύρες, κεραυνούς και 
φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων 
τροποποιήσεων ή / και επισκευών που εκτελούνται από τρίτους. Σε 
περίπτωση εσφαλμένης μεταφοράς της συσκευής χωρίς επαρκή 
συσκευασία και όταν η συσκευή δεν συνοδεύεται από αυτή την 
κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
τα καλώδια σύνδεσης, τα βύσματα και τις μπαταρίες. 
Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οτιδήποτε άλλο, ιδιαίτερα 
επακόλουθες ζημιές. 
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Help 
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