Használati útmutató a Baby Control Digital légzésfigyelő
vezeték nélküli kiegészítő egységéhez (BC-480)
A kiegészítő egység a "D"-vel kezdődő gyári számú központi egységekhez
használható: Dxxxxxx.
A „Wireless module” egységet helyezze a központi egység erre kialakított helyére, és
csatlakoztassa az 5 pólusú csatlakozót. Ezzel a készülék üzemkész.
Bekapcsolás/kikapcsolás: a hordozható egységen levő szürke gomb megnyomásával
történik.
Bekapcsolást követően a készülék azonnal veszi a kiságynál levő egység jeleit, ha az
is be van kapcsolva. Kapcsolat hiányára hangjelzés figyelmeztet.
Bekapcsolást követő ismételt gombnyomásra a készülék halk kattanó hanggal jelzi,
amikor a kiságynál levő egységen a zöld LED villan.
Ha a légzésfigyelő központi egységen be van kapcsolva a hangérzékelés (menü - PH> E), akkor a baba hangját (sírás, gőgicsélés) a hordozható egység két rövid
csipogással jelzi.
Amennyiben ki akarja kapcsolni a hangérzékelést, a központi egységen menü PH->d
-t állítson be. A PH (phone) menüpontot úgy tudja elérni a központi egységen, hogy
bekapcsolás után addig nyomva tartja a bekapcsoló gombot, amíg a PH nem villog a
kijelzőn. Ezt követően ha elengedi a nyomógombot, 1,2,3,4, E, d villan fel. E (enable)
engedélyezi a hangérzékelést, „d” (disable) pedig tiltja azt.
A számok kiválasztásával a hangérzékelés küszöbszintjét állíthatja be: az 1-es
küszöbszint azt jelenti, hogy a halk hangokat is érzékelni fogja a készülék, míg a 4-es
csak az erősebb hangokat.
A hordozható egység beépített Li akkuval működik, ezért időnként fel kell tölteni. A
feltöltés mini-USB csatlakozón keresztül történik, laptopról, számítógépről, vagy
külön ilyen célú mini-USB-s töltőről. A töltés folyamatát piros LED jelzi, ha
feltöltődött az akku, akkor a LED elalszik.
Ha bekapcsolást követően a hordozható egység hosszasan csipog, az azt jelzi, hogy
töltés szükséges. Amennyiben nagyon le van merülve az akku, ezt követően a
készülék kikapcsol.
Abban az esetben, amikor hosszabb ideig nem használja a hordozható egységet, az
akku megóvása érdekében időnként töltőre kell tenni. Hosszú üzemszünet esetén
elegendő kb. félévente tölteni.
Akkor, ha csak a légzésfigyelőt használja, és hosszú időn keresztül nincs szüksége a
vezeték nélküli kiegészítőre, célszerű a központi egységben levő „Wireless module”
csatlakozóját lehúzni, mert így kíméli az elemeket.
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