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LET OP 

Dit is de handleiding van de DBX-85/88
Indien u beschikt over de DBX-85/88 ECO 
dient u de DBX-85/88 ECO handleiding te 
downloaden.
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ATTENTION

This is the manual of the DBX-85/88
If you own the DBX-85/88 ECO you need to 
download the DBX-85/88 ECO manual.

FR
ATTENTION

Ceci est le manuel de l’DBX-85/88
Si vous possédez l’ECO DBX-85/88 vous 
devez télécharger le manuel DBX-85/88 ECO.

D
ACHTUNG

Dies ist das Handbuch des DBX-85/88
Wenn Sie die DBX-85/88 ECO eigenen, 
müssen Sie die DBX-85/88 ECO 
gebrauchanleitung herunterladen.



DBX-88

GEBRUIKSAANWIJZING



BESCHRIJVING

BABY-UNIT:

 1: ingebouwde microfoon
 2: aan/uit drukknop
 3: ingebouwde nachtverlichting
 4: display
 5: verbindings-controlelampje 
 6: drukknop nachtverlichting
 7: temperatuursensor (achter-
 zijde)
 8: oproeptoets ouder-unit

 9: volumetoetsen (+ / -)
10: ingebouwde luidspreker
11: batterijcompartiment (achter-
 zijde baby-unit)
12: pauze toets (slaapliedjes)
13: start / stoptoets (slaapliedjes)
14: keuzetoets (slaapliedjes)
15: aansluiting voor de voedings-
 adapter (linkerzijkant)

OUDER-UNIT:

16: oplaadlampje
17: houder / oplader voor de 
 ouder-unit
18: ingebouwde luidspreker
19: verbindings-controlelampje 
20: MENU-toets
21: insteltoetsen (  / ) voor 
 diverse functies

22: optische geluids-indicatie
23: terugspreektoets
24: aan/uit drukknop
25: display
26: OK toets
27: ingebouwde microfoon
28: batterijcompartiment
 (achterzijde ouder-unit) 

VERBINDINGS-CONTROLELAMPJE (LINK):

licht groen op: verbinding met de andere unit is OK
knippert groen: gedurende minder dan 30 seconden geen verbinding 
  met de andere unit
knippert rood: gedurende langer dan 30 seconden geen verbinding 
  met de andere unit
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INSTALLATIE
BABY-UNIT:

De baby-unit betrekt zijn voeding uit de meegeleverde voedings-
adapter. Om de baby-unit ook mobiel te kunnen gebruiken, bijvoor-
beeld op vakantie, kunt u 4 normale batterijen plaatsen. De adapter 
voor de babyunit is meegeleverd. Batterijen voor de baby-unit zijn niet 
meegeleverd.

1. draai de schroef aan de achterzijde van de baby-unit
 met bijvoorbeeld een munt een kwartslag linksom
 en neem de batterijdeksel af
2. plaats 4 batterijen zoals in het batterijcompartiment staat aange-
 geven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. plaats de batterijdeksel terug op de baby-unit en
 draai de schroef een kwartslag rechtsom om de
 batterijdeksel te borgen
4. verbind de meegeleverde adapter met de baby-unit en doe de adap-
 ter in een 230V stopcontact

OUDER-UNIT:

1. druk het geribbelde vlakje aan de onderzijde licht in en schuif de
 batterijdeksel naar onderen weg
2. plaats de 2 meegeleverde oplaadbare batterijen zoals in het batterij-
 compartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit
4. plaats de ouder-unit in de meegeleverde houder/oplader en doe de 
 adapter hiervan in een 230Volt stopcontact
5. het oplaadlampje (16) op de houder/oplader licht op en de batterijen
 zullen worden opgeladen

Batterij-gegevens:
* formaat: AA / penlite / R06
* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
* vermogen: 1300mAh
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DISPLAY WEERGAVE

De volgende symbolen kunnen op het display komen
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indicatie van
de hoeveelheid

lading in de
batterijen

indicatie dat de 
nachtverlichting is 

ingeschakeld

indicatie dat de 
slaapliedjes zijn

ingeschakeld
licht op bij het 

instellen van de
gevoeligheid

weergave van de temperatuur in
de babykamer, het bereik loopt van

7o tot 33o C

weergave van de diverse functies en 
waarschuwingen tijdens gebruik

weergave van de diverse instellingen 
tijdens het programmeren



GEBRUIKEN
Zodra de baby-unit op de adapter is aangesloten en de batterijen in de 
ouder-unit zijn geplaatst en deze in de houder/oplader is geplaatst, is 
de babyfoon gebruiksgereed.
Voor mobiel gebruik, dus zonder de voedingsadapter, is de set pas 
gereed nadat de batterijen in de ouder-unit ongeveer 14 uur geladen 
hebben èn er batterijen in de baby-unit geplaatst zijn.

IN- / UITSCHAKELEN en VERBINDINGSCONTROLE:

Inschakelen ouder-unit:
1. houd de aan/uittoets  (24) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde 
 alle lampjes op de ouder-unit kort oplichten 
2. het LINK-lampje (19) gaat nu in een groene kleur knipperen en gaat 
 ‘zoeken’ naar de baby-unit
3. indien na 30 seconden de baby-unit nog niet gevonden is, gaat het 
 LINK-lampje in een rode kleur knipperen en klinken er om de 
 30 seconden 3 korte beeptonen als waarschuwing dat er geen ver-
 binding is, op het display verschijnt [GEEN CONTACT]

Inschakelen baby-unit:
1. houd de aan/uittoets (2) ingedrukt totdat na ongeveer 1 seconde 
 de nachtverlichting oplicht 
2. het LINK-lampje (5) gaat nu knipperen als indicatie dat er ‘gezocht’ 
 wordt naar de ouder-unit

Verbinding OK:
Zodra de ouder-unit en de baby-unit elkaar ‘gevonden’ hebben, is er 
verbinding en lichten de LINK-lampjes op beide units groen en continu 
op.
Op zowel de ouder-unit als op de baby-unit geeft het display nu de 
temperatuur aan die de baby-unit in de babykamer meet.

Uitschakelen ouder-unit en baby-unit:
De aan/uit druktoets ongeveer een halve seconde indrukken totdat u 
een beeptoon hoort om de betreffende unit uit te schakelen.
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WERKING:

Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt de zender geactiveerd en 
wordt het geluid naar de ouder-unit gezonden.

Ontvangstvolume:
- op de ouder-unit kunt u het ontvangstvolume instellen door herhaal-
 delijk op de toetsen  of  te drukken, ter bevestiging klinkt een 
 toontje
- bij het instellen geeft het display het ingestelde volume weer: 
 [Volume ] maximaal volume
 ... 
 [Volume ] minimaal volume
 [Geluid uit] geluid uit

Terugspreken:
- druk op ouder-unit op toets TALK (23) om terug te praten naar de 
 baby-unit, laat deze knop los om weer te luisteren 
- op de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen VOL+ of 
 VOL- (9)
- bij het instellen geeft het display het ingestelde volume weer: 
 [Volume ] maximaal volume
 ... 
 [Volume ] minimaal volume

Tip: stel dit volume in vóórdat u deze functie daadwerkelijk gebruikt, 
hiermee voorkomt u dat het volume te hard staat waardoor de baby 
mogelijk kan schrikken.

 
Optische geluidsmelding:
- de geluids-indicatie-lampjes (22) op de ouder-unit lichten op als de 
 baby-unit geluid doorstuurt, hoe harder het geluid klinkt dat de baby-
 unit oppikt, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten
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Nachtverlichting:
Zowel op de baby-unit zelf als op afstand via de ouder-unit kan de  
nachtverlichting op de baby-unit in- en uitgeschakeld worden.

op de baby-unit:
- druk op de baby-unit kort op toets  om de nachtverlichting in te  
 schakelen, op de display’s licht het symbool  op
- nogmaals deze toets kort indrukken om de verlichting uit te
 schakelen, het symbool  dooft

via de ouder-unit inschakelen:
- druk kort op toets MENU, het display geeft [Licht aan?]
- druk kort op toets  om de verlichting in te schakelen
- op de display’s licht het symbool  op

via de ouder-unit uitschakelen:
- druk kort op toets MENU, het display geeft [Licht uit?]
- druk kort op toets  om de verlichting uit te schakelen
- op de display’s dooft het symbool 

De nachtverlichting kan alleen ingeschakeld worden als ook de baby-
unit is ingeschakeld.
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Slaapliedjes:
In de baby-unit zijn 5 verschillende slaapliedjes geprogrammeerd. 
Deze kunnen zowel op de baby-unit als op afstand via de ouder-unit 
ingeschakeld worden.

op de baby-unit:
druk kort op toets:
  [Melodie x] (‘x’ staat voor het cijfer 1-5)
  of [Allemaal] voor alle liedjes achter elkaar
  selecteer het gewenste liedje
  starten / stoppen
 ` pauzeren / 
VOL+ / VOL- instellen volume

op de ouder-unit:
druk kort op toets:
 MENU 
  [Slaapliedjes]
  [Afspelen?]
  afspelen wordt gestart
  [Pauze] (druk  om het liedje opnieuw te starten)
 MENU [Stop liedje?], druk  om te stoppen

ander liedje selecteren:
druk kort op toets:
 MENU 
  [Slaapliedjes]
  [Afspelen?]
  [Kies liedje]
  gebruik de toetsen  en  om een ander slaapliedje 
  te selecteren
  start het afspelen

Tijdens het afspelen van slaapliedjes licht op de display’s het symbool 
 op.

Na 5 minuten stopt het afspelen van de slaapliedjes automatisch en 
dooft het symbool  op de display’s.
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Temperatuur:
In rust wordt op de display’s van zowel de ouder-unit als de baby-unit 
de temperatuur van de babykamer weergegeven.
Bij deze functie kunt u een ondergrens en een bovengrens program-
meren. Wordt een van deze grenzen overschreden, dan klinken op de 
ouder-unit attentietonen en wordt een waarschuwing op het display 
getoond.

instellen onder- en bovengrens (op de ouder-unit):
druk kort op toets:
 MENU [Licht aan?] of [Licht uit?]
  [Temperatuur]
  [Bereik]
  [Minimum x] (x staat voor de minimum temperatuur die 
  op dat moment stond ingesteld)
  /  stel de ondergrens in (tussen 10o en 19o)
  [Vastgelegd], de instelling wordt vastgelegd, na enkele 
  seconden gevolgd door:
  [Maximum x] (x staat voor de maximum temperatuur 
  die op dat moment stond ingesteld)
  /  stel de bovengrens in (tussen 22o en 30o)
  [Vastgelegd], de instelling wordt vastgelegd

in/uitschakelen temperatuur-alarm (op de ouder-unit):
druk kort op toets:
 MENU [Licht aan?] of [Licht uit?]
  [Temperatuur]
  [Bereik]
  [Alarm?]
  indien het alarm uit stond verschijnt nu: [Alarm aan?]
  indien het alarm aan stond verschijnt nu: [Alarm uit?]
  [Vastgelegd], het temperatuur-alarm wordt nu in- of
  uitgeschakeld

Indien de onder- of de boven-grens overschreden wordt, dan verschijnt 
op het display [-TE WARM-] of [-TE KOUD-] en knippert de tempera-
tuurweergave. Is daarnaast het temperatuur-alarm ingeschakeld, dan 
klinken er elke 60 seconden 3 attentietoontjes bij de ouder-unit.
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Attentie-tonen bij geluid-uit:
Indien u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet, geven de geluids-
indicatielampjes (22) aan of en hoe hard de baby-unit geluid oppikt.

De DBX-88 biedt u nu de mogelijkheid om bij de ouder-unit attentie-
toontjes te laten klinken zodra de baby-unit een zodanig hard geluid 
detecteert dat op de ouder-unit de rode geluids-indicatie-lampjes 
oplichten. Op het display verschijnt tevens de tekst [-- GELUID --].

in/uitschakelen geluid-alarm (op de ouder-unit):
druk kort op toets:
 MENU 
  
  [Geluidmelder]
  indien het alarm uit stond verschijnt nu: [Melder aan ?]
   indien het alarm aan stond verschijnt nu: [Melder uit ?]
  [Vastgelegd], het geluid-alarm wordt nu in- of uitge-
   schakeld

Gevoeligheid:
De gevoeligheid bij welk volume de luidspreker moet inschakelen, is 
instelbaar op de ouder-unit.

instellen gevoeligheid (op de ouder-unit):
druk kort op toets:
 MENU 
  
  [Gevoeligheid]
  [Niveaul ] (het aantal blokjes staat voor de gevoelig-
   heid wat op dat moment is ingesteld)
  /  wijzig de gevoeligheid
   [Niveau ]: lage gevoeligheid, de luidspreker 
     schakelt pas in bij een relatief hoog 
     geluidsnivo
   [Niveau ]: hoge gevoeligheid, de luidspreker 
     schakelt reeds bij zwakke geluiden in
   [Niveau ]: de luidspreker is continu ingeschakeld
  [Vastgelegd] de gevoeligheids-instelling wordt vast-
   gelegd
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Oproeptoon naar ouder-unit:
- druk op de baby-unit kort op toets PAGE (8) om bij de ouder-unit 
 oproeptonen te laten klinken, tevens verschijnt de tekst [Oproep] op 
 de display’s
- deze tonen hebben bij de ouder-unit een vast volume en klinken 
 onafhankelijk van de volume-instelling
- indien bij de ouder-unit het geluid was uitgezet, dan wordt deze
 tijdens het oproepsignaal ingeschakeld en blijft ingeschakeld
- de oproeptoon kunt u beëindigen door bij de baby-unit nogmaals 
 kort op  toets PAGE of bij de ouder-unit kort op een willekeurig toets 
 te drukken

U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de baby-
kamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is.
Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproeptonen te 
laten klinken.
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GEBRUIKSTIPS

BATTERIJ-INDICATIE:

Zowel de ouder-unit als de baby-unit zijn uitgerust met een batterij-
indicatie in het display.

  batterij vol
  batterij 2/3 vol
  batterij 1/3 vol
  batterij leeg

Baby-unit:
* indien de baby-unit door de adapter gevoed wordt, is het batterij-
 symbool gedoofd
* wordt de baby-unit door batterijen gevoed, dan licht op het display 
 het batterijsymbool op en geeft tevens de lading weer:
* kort nadat het batterij-leeg symbool ( ) oplicht, zal de baby-unit
 uitschakelen, op de ouder-unit klinken nu attentietoontjes en ver-
 schijnt de tekst [GEEN CONTACT]; nadat de batterijen zijn 
 vervangen (of de adapter wordt aangesloten), is de baby-unit weer 
 bruikbaar

Ouder-unit:
* zodra de ouder-unit in de houder/oplader staat, verloopt het batterij-
 symbool als indicatie dat de batterijen geladen worden, zijn de bat-
 terijen vol dan stopt het verlopen en wordt het batterij-vol symbool 
 weergegeven
* is de ouder-unit uit de houder/oplader genomen, dan geeft dit sym-
 bool de lading van de batterijen aan
* kort nadat het batterij-leeg symbool ( ) oplicht, zal de ouder-unit
 uitschakelen, op de baby-unit verschijnt de tekst [GEEN CONTACT]; 
* nadat de ouder-unit op de houder/oplader is geplaatst om de bat-
 terijen op te laden, is de ouder-unit weer bruikbaar
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BEREIK, CONTROLE EN WAARSCHUWING:

Het bereik van de babyfoon kan, afhankelijk van lokale omstandig-
heden, tot maximaal 300 meter bedragen.

Zodra en zolang de ouder-unit en de baby-unit contact met elkaar heb-
ben, lichten op beide units het LINK-lampje continu en in een groene 
kleur op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of een van 
de units is uitgezet of uitgevallen), dan gaan de LINK-lampjes in een 
groene kleur knipperen. Wordt de verbinding niet binnen 30 seconden 
hersteld, dan gaan de LINK-lampjes in een rode kleur knipperen en 
verschijnt de tekst [GEEN CONTACT] in het display. Op de ouder-unit 
klinken elke 30 seconden 3 korte attentie toontjes.
Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zullen 
de LINK-lampjes weer continu en in een groene kleur oplichten en ver-
dwijnt de tekst [GEEN CONTACT].

Ook indien de units worden aangezet, zullen eerst de LINK-lampjes 
gedurende een tiental seconden groen knipperen. In deze tijd ‘zoeken’ 
de units naar elkaar. Zodra ze elkaar ‘gevonden’ hebben, zullen de 
link-lampjes continu oplichten.

TEMPERATUUR-WEERGAVE:

De temperatuur-sensor steekt aan de achterzijde uit de baby-unit.  
Deze sensor mag niet afgedekt worden of in direct zonlicht staan om 
een zo nauwkeurige indicatie te verkrijgen. Ook plaatsing op of tegen 
een verwarming beïnvloedt de temperatuur indicatie.

Het bereik loopt van 7o C tot 33o C. Is de temperatuur hoger of lager, 
dan geeft het display [ -- ] weer.

Let op dat de temperatuur slechts indicatief wordt weergegeven.
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RIEMCLIP:

De ouder-unit is uitgerust met een riemclip; hiermee kunt u de ouder-
unit bij u dragen en toch uw handen vrij houden.
Deze riemclip kunt u afnemen door met een kleine 
schroevedraaier het borglipje vlak boven de batterij-
deksel opzij te drukken en de riemclip naar boven
weg te klikken.

FABRIEKSINSTELLINGEN:

Met een eenvoudige handeling zijn alle instellingen terug te zetten 
zoals ze waren toen de babyfoon de fabriek verliet.

Baby-unit:
1. schakel de baby-unit uit
2.  schakel de baby-unit in door deze toets gedurende ruim een 
  seconde ingedrukt te houden totdat de nachtverlichting 
  oplicht, laat nu deze toets los
3. VOL- druk nu binnen 4 seconden toets VOL- in totdat op het dis-
  play de tekst [Reset] verschijnt
4. een beeptoon klinkt en de baby-unit is gereset.

Ouder-unit:
1. schakel de ouder-unit uit
2.  schakel de baby-unit in door deze toets gedurende ruim een 
  seconde ingedrukt te houden totdat de geluids-indicatie 
  lampjes oplichten, laat nu deze toets los
3.  druk nu binnen 4 seconden toets  in totdat op het display 
  de tekst [Reset] verschijnt
4. een beeptoon klinkt en de ouder-unit is gereset.

Fabrieksinstellingen baby-unit: Fabrieksinstellingen ouder-unit:
- luidsprekervolume: niveau 3 -  luidsprekervolume: niveau 1
- slaapliedje: melodie 1 - gevoeligheid: niveau 5
- Temperatuur ondergrens: 14oC - geluid-alarm: ingeschakeld
- Temperatuur bovengrens: 23oC - temperatuur alarm: uitgeschakeld
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ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES 
EN TIPS

ALGEMEEN:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger  
voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

Controleer elke keer vòòr gebruik de correcte werking van de baby-
foon. Naast de bereik- en verbindingscontrole van de DBX-88 is het 
regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het 
gebruik aan te raden.

De DBX-88 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het 
detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder 
die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op 
de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergun-
ning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toege-
past worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd 
een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

PLAATSING:

Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een  
minimale afstand van 2 meter tussen de baby en de baby-unit. Zorg  
ook dat de baby het adaptersnoer niet kan aanraken.

Bij voorkeur de babyfoon niet op met cellulose behandelde opper-
vlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achter-
laten.

Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op 
een vochtige plaats.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de 
aan/uit drukknop uitschakelen.
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VOEDING:

Adapters:
Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebrui-
ken. Het aansluiten van een andere voedingsadapter dan de bijgele-
verde adapter kan de elektronica van de DBX-88 beschadigen.

Batterijen:
In de ouder-unit mogen alleen OPLAADBARE batterijen geplaatst wor-
den. Plaats alleen batterijen met de volgende specificaties:
* formaat: AA / penlite / R06
* soort: NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride), oplaadbaar
* vermogen: 1300mAh of meer

In de baby-unit dienen NORMALE batterijen geplaatst te worden. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur alkaline batterijen, van eenzelfde type en 
merk.

Houder/oplader voor ouder-unit:
Het oplaadlampje ‘CHARGING’ (15) licht op zodra en zolang de ouder-
unit in de houder/oplader staat. Deze indicatie blijft opgelicht, ook als 
de batterijen volledig geladen zijn.

De ouder-unit kan continu in de houder/oplader blijven staan. De laad-
stroom wordt elektronisch geregeld.

UITBREIDING:

De technologie van de DBX-88 laat het toe om meerdere DBX-88 
babyfoons tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken; elke 
ouder-unit en baby-unit zijn voorzien van een eigen unieke code die 
het onmogelijk maakt dat de DBX-88 signalen van een andere baby-
foons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw DBX-88 oppik-
ken. 

Het is niet mogelijk om uw DBX-88 met losse baby-units of losse 
ouder-unis uit te breiden. 
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STORINGSTABEL

In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is,  
dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:
1. neem de batterijen uit de ouder-unit en uit de baby-unit
2. neem de voedingsadapters uit het stopcontact.
3. wacht enkele minuten
4. plaats de batterijen en sluit de voedingsadapters weer aan
Is de storing nu nog niet verholpen, neem dan contact op met de 
ALECTO servicedienst op 073 6411 355.

STORING

LINK-lampjes
knipperen groen

LINK-lampjes 
knipperen rood

+
attentie beeptonen
uit de ouder-unit

Geen geluid bij 
ouder-unit

Pieptoon bij
ouder-unit

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING

Het contact tussen ouder-unit en baby-unit is
zojuist weggevallen.
Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een sto-
ring van buiten af, wacht even af of de verbinding
vanzelf hersteld wordt.
Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk de 
ouder-unit en de baby-unit op het maximale bereik 
van elkaar, verklein de afstand.

De verbinding tussen ouder-unit en baby-unit is 
langer dan 30 seconden weggevallen.
- controleer of de ouder-unit of de baby-unit aan
 staan
- controleer de voeding (adapter of batterijen)
- controleer de afstand tussen ouder-unit en 
 baby-unit, verklein deze desgewenst

- het volume staat uit, zet deze aan
- de gevoeligheid staat te laag ingesteld, verhoog 
 deze

Het volume staat te hard waardoor ‘feedback’ 
(rondzingen) optreedt.
- verlaag het volume bij de ouder-unit
- vergroot de afstand tussen ouder-unit en
 baby-unit

17



ONDERHOUD
* Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; 
 gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen 
 laadcontacten van de ouder-unit en van de houder/oplader mogen 
 desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medici-
 nale alcohol (96%) gereinigd worden.
* Vóór het reinigen dienen de adapters losgekoppeld te worden.

MILIEU
* De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren. 
* Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit
 product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien,
 maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de
 recycling van elektrische en elektronische apparatuur. 
* Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaat-
 selijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor 
 bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw 
 huishoudelijk afval.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op
de website WWW.ALECTO.INFO
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GARANTIEBEWIJS
Naam:     Bewaar hier uw 
Adres:     kassa- of aankoop
Postcode:    bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:

Op de Alecto DBX-88 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na 
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze 
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. 
Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. 
Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier 
van deze babyfoon of de serviceafdeling van ALECTO op telefoon-
nummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd 
geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebe-
horen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, over-
stroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen 
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat 
zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is 
van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
(oplaadbare) batterijen en de antenne vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolg-
schade, is uitgesloten.
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Service Help

INT: +31 (0) 73 6411 355
NL: 073 6411 355
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