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92667 – Οδηγίες Χρήσης
Παρουσίαση
Πνευματικά Δικαιώματα
Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να γίνει αντίγραφο ή να αναπαραχθεί (περιλαμβανομένων των εικόνων) στο
σύνολό του ή ένα μέρος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση από τον κατασκευαστή. Αυτό επίσης ισχύει και μετά τις αλλαγές στην τεκμηρίωση.
Προειδοποιήσεις
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση δείχνει την άμεση απειλή μιας επικίνδυνης κατάστασης. Θάνατος ή Σοβαροί τραυματισμοί μπορεί να
προκληθούν αν αυτή η κατάσταση δεν αποφθεχθεί.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση για να αποφύγετε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

! Προειδοποίηση
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση δείχνει την πιθανότητα μιας επικίνδυνης κατάστασης. Τραυματισμοί και / ή φθορά υλικού μπορεί να
προκληθούν αν αυτή η κατάσταση δεν αποφθεχθεί.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή φθορά υλικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση δείχνει την πιθανότητα φθοράς υλικού. Η φθορά υλικού μπορεί να προκληθεί αν δεν αποφύγετε αυτή την
κατάσταση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση για να αποφύγετε τη φθορά υλικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μια σημείωση δείχνει χρήσιμες πληροφορίες για τον χειρισμό της συσκευής.

Προοριζόμενη χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για παρακολούθηση του μωρού μέσα στο σπίτι. Άλλες ή πρόσθετες χρήσεις είναι ακατάλληλες.

! Προειδοποίηση
Προκλήθηκε κίνδυνος από ακατάλληλη χρήση!
Κίνδυνος μπορεί να προκλήθηκε από ακατάλληλη ή μη κανονική χρήση της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως προορίζεται.
Τηρήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Περιορισμός στην ευθύνη
Όλες οι τεχνικές πληροφορίες, τα δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης έχουν γίνει μέσα από γνώση και είναι
βασισμένες σε προηγούμενες εμπειρίες. Ο κατασκευαστής δεν δέχεται καμία ευθύνη για καταστροφές που έχουν προκληθεί από την μη τήρηση των
οδηγιών, από ακατάλληλη χρήση ή επισκευή, από μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή ή χρήση των ανταλλακτικών.
Ασφάλεια
Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος!
Η επαφή με ανοιχτές γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι θανατηφόρα. Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους
σχετικά με ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα παροχής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλιώς η συσκευή μπορεί να χαλάσει.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο αντάπτορας παροχής ρεύματος, το καλώδιο σύνδεσης ή το βύσμα είναι χαλασμένα.
Μην ανοίγετε το περίβλημα της παροχής ρεύματος για κανένα λόγο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν έρχεστε σε επαφή με συνδέσεις ή
όταν η ηλεκτρονική ή μηχανολογική διάταξη της συσκευής μεταβάλλεται.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία και περιβάλλον σκόνης. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα παροχής ρεύματος αμέσως αν η συσκευή
έρθει σε επαφή με υγρά.
Αποσυνδέστε τον αντάπτορα παροχής ρεύματος πριν καθαρίσετε τη συσκευή και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
Κρατήστε μακριά τα καλώδια από καυτές επιφάνειες ή άλλες πηγές κινδύνου και μην την πετάτε.

! Προειδοποίηση
Κίνδυνος λόγω ακατάλληλης χρήσης!
Κίνδυνος μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη χρήση των μπαταριών.

Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου.
Όταν εισάγετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. Αντίστροφη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στις
μπαταρίες και στη συσκευή.
Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, αφού μπορεί να εκραγούν.
Οι πόλοι των μπαταριών δεν πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους (είτε κατά τύχη είτε με πρόθεση) ή να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά
αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά.
Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά αν τις καταπιούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.
Η διαρροή μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Ιδιαίτερη προσοχή όταν πιάνετε χαλασμένες μπαταρίες ή μπαταρίες
με διαρροή. Κίνδυνος για κάψιμο! Φορέστε προστατευτικά γάντια.
Απομακρύνετε τις μπαταρίες αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για εκτεταμένη περίοδο.
Μην χρησιμοποιείτε άδειες και γεμάτες μπαταρίες μαζί.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε με ασφάλεια τη συσκευή:

Η συσκευή πρέπει να συναρμολογείται μόνο από ενήλικες. Κρατήστε μικρά κομμάτια μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της
συναρμολόγησης.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με κομμάτια ή με την ίδια τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρακολούθησης του μωρού, ο
αντάπτορας παροχής ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης βρίσκονται πάντα μακριά από το μωρό.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή (πχ. με πετσέτα ή κουβέρτα).
Ελαττωματικά στοιχεία μπορούν να αντικατασταθούν με αυθεντικά ανταλλακτικά μόνο. Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά μπορούν να εγγυηθούν
ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Σχεδιασμός και λειτουργικότητα
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Βασικό σχέδιο
To «Baby-Control” αποτελείται από μια μονάδα γονιού και μια μωρού οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ασύρματης σύνδεσης. Η συσκευή αυτή
σας παρέχει με ελεγχόμενο αισθητήρα, ακουστική παρακολούθηση των μωρών και των προσώπων που χρειάζονται την παρακολούθησή σας.
Τα στοιχεία που καταγράφονται από το μικρόφωνο για τη μονάδα του μωρού μεταφέρονται στη μονάδα του γονιού, όπου μπορεί να ακουστεί πάνω από
το μικρόφωνο. Η μονάδα γονιού είναι εξοπλισμένη με τέσσερα LED για να δείχνουν την ένταση του ήχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η οθόνη του μωρού προορίζεται μόνο σαν υποστηρικτικό βοήθημα και δεν είναι υποκατάστατο της ευθύνης και της φροντίδας του γονιού.

Σχεδίαση του δέκτη / μονάδας μωρού:

1. ON / OFF ένδειξη μπαταρίας
2. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
3. Διακόπτης επιλογής καναλιού
4. Ένδειξη μετάδοσης
5. Υποδοχή για τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος
6. Μικρόφωνο

Σχεδίαση του δέκτη / μονάδας γονιού:

7. ON / OFF ένδειξη μπαταρίας
8. Μεγάφωνο
9. Έλεγχος έντασης ήχου ON / OFF
10. Διακόπτης επιλογής καναλιού
11. LED ένδειξη λήψης
12. Υποδοχή για τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος

LED ένδειξη ενέργειας
Μονάδα Μωρού
Το LED ανάβει πράσινο Κανονική λειτουργία με τις μπαταρίες
Το LED ανάβει πορτοκαλί Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται

Λειτουργία χρησιμοποιώντας τη μονάδα παροχή ρεύματος
Το LED ανάβει κόκκινο Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται Συσκευή κλειστή
Το LED «της μετάδοσης» ανάβει κόκκινο Η μονάδα μωρού μεταδίδει
LED που αναβοσβήνει Οι μπαταρίες είναι άδειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι πολλή χαμηλή (το LED αναβοσβήνει κόκκινο)

- Ένας προειδοποιητικός ήχος ακούγεται, από τη μονάδα του γονιού, κάθε 3 δευτερόλεπτα
- Η κατάσταση φόρτισης (άδεια μπαταρία) φαίνεται στην οθόνη της μονάδας του γονιού
- Η συσκευή σταματά αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα

Μονάδα Γονιού
Το LED ανάβει πράσινο Κανονική λειτουργία με τις μπαταρίες
Το LED ανάβει πορτοκαλί Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται,

Λειτουργία χρησιμοποιώντας η μονάδα παροχής ρεύματος
Το LED ανάβει κόκκινο Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται. Συσκευή κλειστή
Το LED «της λήψης» ανάβει κόκκινο H μονάδα γονιού λαμβάνει ( Ο αριθμός των LED δείχνει την ένταση του ήχου)
LED που αναβοσβήνει Οι μπαταρίες είναι άδειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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- Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες αμέσως
- Φορτίστε ξανά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες άμεσα, όταν αυτές είναι άδειες. Για να γίνει αυτό, συνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος

ενώ οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι μέσα στη συσκευή.

Ξεκινώντας
Οδηγίες ασφαλείας

! Προειδοποίηση
Τραυματισμός και φθορά υλικών μπορεί να συμβούν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά.
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους.

Τα υλικά της συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδια. Κίνδυνος κατάποσης!

Στοιχεία που περιλαμβάνονται και διανέμονται
Η συσκευή διανέμεται με τα ακόλουθα standard στοιχεία:

• Μονάδα μωρού
• Μονάδα γονιού
• Αντάπτορας παροχής ρεύματος (2x)
• Επιτραπέζια βάση για την μονάδα μωρού
• Περιστρεφόμενη βάση για τη μονάδα γονιού
• Κλιπ στηρίγματος για τη μονάδα γονιού
• Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελέγξτε την συσκευασία αν είναι πλήρης και αν υπάρχει ορατή ζημιά. Ενημερώστε τον προμηθευτή σας σε περίπτωση ελλείψεων ή βλάβης
στη συσκευασία.

Αποκομιδή των υλικών της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα υλικά της συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με
περιβαντολλογικούς παράγοντες και παράγοντες αποκομιδής και γι’ αυτό μπορούν να ανακυκλωθούν. Με την ανακύκλωση της συσκευασίας
εξοικονομούνται πρώτες ύλες και μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν είναι δυνατόν, κρατήστε την αυθεντική συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε περίπτωση που θα πρέπει να συσκευάσετε ξανά την
συσκευή

Απαιτήσεις τοποθέτησης
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες για να εξασφαλίσετε ασφάλεια και απαλλαγμένη από λάθη λειτουργία.

Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση που αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος σε μια επείγουσα κατάσταση.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό μέρος.
Οι συσκευές πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα επίπεδο, σε οριζόντια επιφάνεια.
Η μονάδα γονιού και η μονάδα μωρού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση το λιγότερο 1 μέτρο.
Η απόσταση μεταξύ της μονάδας μωρού και του αντικειμένου που είναι για παρακολούθηση (πχ του μωρού) πρέπει να είναι το λιγότερο ένα
μέτρο (λόγω της ραδιενέργειας)
Μην τοποθετείτε το “BC-100” σε άμεση απόσταση από υπολογιστές, ηλεκτρικούς φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα
ή λάμπες φθορισμού. Αυτό μπορεί να διαταράξει και να στρεβλώσει το ηχητικό σήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το σήμα είναι αδύναμο, μετακινήστε τον πομπό / δέκτη σε άλλη τοποθεσία ή αλλάξτε τη συχνότητα.
Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα μόνο αν η εναλλακτική συχνότητα δεν είναι μπλοκαρισμένη από άλλον πομπό.
Για να βελτιώσετε την δύναμη της μετάδοσης, προτείνουμε και ο πομπός και ο δέκτης να είναι πάντα τοποθετημένοι σε μια όρθια θέση.

Ηλεκτρική σύνδεση
Οι συσκευές περιέχουν προσαρμογέα παροχής ρεύματος ή αλκαλικές μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

Εισάγοντας τις μπαταρίες

Πιέστε το κάλυμμα των μπαταριών προς τη κατεύθυνση που φαίνεται
Εισάγετε τέσσερις αλκαλικές / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Συνδέοντας τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος
Πρώτα, τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης στην υποδοχή της συσκευής. Έπειτα τοποθετήστε τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος σε μια
πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο τον εσώκλειστο προσαρμογέα παροχής ρεύματος.

Ο ι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη μονάδα γονιού αυτόματα ξεκινούν να φορτίζουν όταν ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος συνδεθεί. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το σύμβολο της φόρτισης αναβοσβήνει όπως φαίνεται στην “ένδειξη LED”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης εξαρτάται από τον τύπο της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που χρησιμοποιείται και την χωρητικότητά
της.

Λειτουργία
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Μονάδα μωρού
Τοποθετήστε τον πομπό στο δωμάτιο που είναι να γίνει η παρακολούθηση του μωρού.
Για να ανοίξετε τη μονάδα, βάλτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη σωστή πλευρά της συσκευής σε “MIC LOW” ή” MIC HI” για χαμηλή /
υψηλή ευαισθησία μικροφώνου.
Μετακινήστε το διακόπτη επιλογής καναλιού σε “CH1” ή “CH2” για να καθορίσετε το κανάλι που είναι να χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος του μικροφώνου δεν είναι καλυμμένο.
Ο πομπός είναι ενεργοποιημένος με αισθητήρα και μεταδίδει μόνο τα επίπεδα φωνής που είναι αρκετά υψηλά.

Μονάδα γονιού
Για να ανοίξετε τη μονάδα, γυρίστε το συνδυασμό του ON / OFF διακόπτη δεξιόστροφα.
Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ON / OFF για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
Μετακινήστε το διακόπτη της επιλογής καναλιού στην ίδια θέση που επιλέξατε για τη μονάδα μωρού.
Για πρακτικούς λόγους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιπ για να συνδέσετε τη μονάδα γονιού στη ζώνη σας (ή σε μια άλλη βολική θέση).

Καθαριότητα και Φροντίδα
Οδηγίες Προστασίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτρικό ρεύμα
Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα:

Κλείστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα της μονάδας παροχής ρεύματος πριν την καθαρίσετε.

! Προειδοποίηση
Κίνδυνος εξαιτίας διαρροής της μπαταρίας
Διαρροή της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς (ερεθισμό της επιδερμίδας) και φθορά στη συσκευή.

Φορέστε προστατευτικά γάντια.

Καθαρισμός
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί ελαφρές καθαριστικές ουσίες μόνο.
Μετά τον καθαρισμό του BC-100 με ένα νωπό πανί, στεγνώστε το αμέσως με ένα στεγνό πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την τοποθέτηση για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών.

Οδηγίες Προστασίας

! Προειδοποίηση
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε κινδύνους για την ασφάλεια και υλικές ζημιές.

Επιδιορθώσεις ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστεί. Ακατάλληλες
επιδιορθώσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό κίνδυνο στον χειριστή και να βλάψουν τη συσκευή.

Αιτίες λαθών και διόρθωση
Ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν και να διορθωθούν μικρά λάθη της συσκευής:
Λάθος Πιθανή Αιτία Λύση

Η ένταση είναι πολύ χαμηλή Αυξήστε την ένταση του ήχου
Κανένας ήχος από τη μονάδα γονιού Η απόσταση μεταξύ της μονάδας μωρού και του

μωρού / ατόμου είναι πολλή μακρινή
Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας
μωρού και του μωρού / ατόμου
Αλλάξτε το κανάλι

Παρεμβολή από άλλες συσκευές Εντοπίστε και μετακινήστε τις πηγές
παρεμβολών

Η απόσταση είναι πολλή μακρινή Μειώστε την απόσταση
Διαφορετικά κανάλια έχουν τοποθετηθεί Βάλτε και τις δύο μονάδες στο ίδιο κανάλι

Καμία σύνδεση μεταξύ της μονάδας γονιού και
της μονάδας μωρού

Οι μπαταρίες στη μονάδα μωρού είναι αδύναμες Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Η μονάδα μωρού και γονιού είναι πολύ κοντά
μεταξύ τους

Αυξήστε την απόσταση το λιγότερο ένα μέτρο
Ήχος ανατροφοδότησης (σφύριγμα)

Η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή Χαμηλώστε την ένταση του ήχου
Η συσκευή είναι κλειστή Ανοίξτε τη συσκευή
Ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος δεν είναι
συνδεδεμένος σωστά

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας παροχής
ρεύματος είναι κατάλληλα τοποθετημένος στη
συσκευή και την πρίζα

Οι μπαταρίες είναι άδειες Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Καθόλου ρεύμα Ελέγξτε το κουτί ασφαλειών

Το LED ελέγχου δεν ανάβει

Η συσκευή είναι ελαττωματική Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αν το πρόβλημα παραμένει και μετά από τα παραπάνω βήματα.

Αποκομιδή
Αποκομιδή συσκευών

Μην πετάξετε τη συσκευή στα σκουπίδια του σπιτιού σας. Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2002/96/EC για την Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE)
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Δώστε τη συσκευή σε μια εγκεκριμένη εταιρία ανακύκλωσης συσκευών ή σε τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ακολουθήστε όλους τους κανόνες
εφαρμογής.
Αποκομιδή μπαταριών
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια του σπιτιού σας. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να επιστρέψουν τις μπαταρίες
σε δημόσια σημεία συλλογής που έχουν στηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Αυτή η νόμιμη υποχρέωση εξασφαλίζει ότι οι μπαταρίες πετάγονται με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.

Παράρτημα
EU Δήλωση Συμμόρφωσης
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 99/5/EC Ραδιο &
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Την πρωτότυπη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο http://www.hama.com

Χαρακτηριστικά
Γενικές πληροφορίες
Συχνότητα 40665MHz – 40695 MHz
Μέγιστη εμβέλεια εξωτερικά 300μ
Διαστάσεις 5.6 cm x 7.3 cm x 10.2 cm
Βάρος 114g
Παροχή ρεύματος μέσω προσαρμογέα
Είσοδος 230V AC / 50Hz
Έξοδος 9V DC / 100mA
Παροχή ρεύματος μέσω μπαταριών

4 x LR06 / AA (αλκαλικές μπαταρίες)Μονάδα μωρού, μονάδα γονιού
4 x LR06 / AA (επαναφορτιζόμενες)

Προφυλάξεις ενάντια στην ραδιενέργεια
Έως σήμερα επιστημονικές έρευνες για ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία που προκαλούνται από υψηλής και χαμηλής συχνότητας
ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αποδεικνύουν ότι έχουν μια ξεχωριστή σχέση αίτιου. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ενδείξεις για πιθανούς
κινδύνους για την υγεία. Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε όλες τις διαθέσιμες τεχνικές επιλογές για να κρατήσετε την
έκθεση σε υψηλές και χαμηλές συχνότητες στο ελάχιστο – ειδικά με τα μωρά και τα βρέφη, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα.

Τοποθετήστε τη συσκευή το λιγότερο ένα μέτρο μακριά από το κρεβάτι του παιδιού.
Ιδιαίτερα, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τη μονάδα παροχής ρεύματος όσο το δυνατόν γίνεται πιο μακριά από το παιδί.

Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας
Εκτός από τα βήματα που έχουν γίνει από τον κατασκευαστή για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μπορείτε επίσης να μειώσετε την κατανάλωση
ενέργειας χρησιμοποιώντας τη συσκευή συνετά.

Βγάλτε τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
Μετά την πλήρη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, αμέσως βγάλτε τον προσαρμογέα παροχής ρεύματος από την πρίζα για να μην
μπει σε λειτουργία αναμονής.
Για να κρατήσετε τη μετάδοση στο ελάχιστο, βάλτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη μονάδα μωρού στο “MIC HI” αν είναι δυνατόν.
Όποτε αυτό είναι δυνατόν, φορτίστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο αν αυτές είναι άδειες. Αυτό βοηθάει να αποφευχθεί μια πρόωρη
πτώση του ρεύματος εξόδου, το οποίο μπορεί να τις κάνει να πρέπει να επαναφορτίζονται πιο συχνά.


