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Tillykke med din nye babyalarm fra Humantechnik 
Vi håber du få stor glæde af enheden. Du bedes læse brugervejledningen igennem, 
og familiarisere dig selv med enheden før du bruger den. 
 
Pakken indeholder: 

x Babyalarm A-2468-0 
x 9V batteri 
x 9V strømforsyning 
x Holder 
x Brugervejledning 

 
Pakken indeholder ikke ekstern mikrofon. 
 
Hvordan babyalarmen virker 
Babyalarmen registrerer lyd fra babyen med dens mikrofon, og sender lyden via 
radiobølger (868,35 MHz), hvorefter de modtages af og sendes ud via højtaler. 
 
Når lyde registreres, så transmitterer systemet i 22 sekunder. Det øger pålideligheden 
og rækkevidden. 
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Opsætning 
 
1. Isætning af batteri 
Der er plads til batterier på bagsiden af enhederne. Du åbner ved at skubbe låget til 
højre. Forbind herefter batteriet til stikket og luk låget igen. 
 

 
 
2. Indstilling af korrekt radiokanal 
Systemet kan indstilles til flere forskellige radiokanaler, således at det enkelte system 
kan sende et klart signal. 
 
Systemet bruger som standard kanal 0. 
 
Det er kun nødvendigt at ændre kanalen når der er flere systemer i brug i samme 
bygning.  
Du skifter kanalen ved at dreje på kanalvælgeren med en skruetrækker. Begge 
enheder i systemet skal stå på samme kanal. 
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3. Indstilling af mikrofonen 
Babyalarmen har en indbygget alarm, der reagerer på lyde fra dit barn. Du kan justere 
mikrofonens følsomhed ved at dreje på knappen på undersiden af enheden. Indstil 
mikrofonen, således at enheden opfanger alle lyde fra dit barn. 
 
Drej knappen mod uret for at skrue ned for følsomheden, og med uret for at skrue op 
for følsomheden. 
 
4. Placering af enheden 
Tænd enheden og placer den tæt på dit barn. Systemet transmitterer muligvis en 
enkelt gang, lige når det tændes. 
 
5. Ekstern mikrofon (A-2971-0) 
Du skal blot forbinde mikrofonen med systemet via det, dertil egnede, stik på 
undersiden af enheden. Mikrofonen kan nu placeres tættere på barnet, hvis den 
indbyggede mikrofon ikke kan registrere barnets lyde. 
 
Bemærk: Den eksterne mikrofon og ledning kan være farlig for barnet. Vær sikker på 
at den er uden for barnets rækkevidde. 
 
Personkaldsknap 
Et tryk på personkaldsknappen vil aktivere alle enheder, der er inden for rækkevidde 
og som er sat til samme kanal. Det gør det muligt at kalde på personer i forskellige 
rum, det kan også bruges til at tjekke at systemet fungerer korrekt. 
 
Brug med strømforsyning 
Du kan også benytte din babyalarm, når den er forbundet til den medfølgende 
strømforsyning. For at tilkoble strømforsyningen skal sætte den ene ende af 
strømforsyningen i enheden, og den anden ende i stikkontakten. 
 
Rækkevidde 
Systemet er designet til at have en rækkevidde på 80 m. under optimale 
omstændigheder. Følgende omstændigheder kan reducere rækkevidden: 

x Hvis signalet skal passere igennem bygninger eller beplantning. 
x Signalforstyrrelser fra TV, computerskærme eller mobiltelefoner. Under 

særlige omstændigheder kan dette forhindre systemet i at virke i det hele 
taget. 

x Placering af enheden i uhensigtsmæssig afstand fra overflader, der reflekterer 
radiobølger. Reflekterede radiobølger kan under uheldige omstændigheder 
forringe eller helt udligne de udsendte signaler. 

x Metalliske genstande reducerer rækkevidden, da signalet har svært ved at 
passere igennem metal. 
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x Specielt i byer kan der være mange andre kilder til radiosignaler, der alle kan 
være skyld i signalforstyrrelser. 

x Flere systemer, der transmitterer på samme frekvens, tæt på hinanden. 
 
Placering af enheden 
Vær opmærksom på nedenstående, når du skal placere din enhed, således at du kan 
få den bedst mulige rækkevidde: 

x Enheden bør ikke placeres tæt på kilder til elektronisk støj, såsom TV, 
computerskærme eller mobiltelefoner. 

x Enheden bør ikke placeres på metalgenstande, da radiosignalet bliver 
forringet. 

x Placer enheden så tæt som muligt på bygningens midte, i medium højde. 
 
Vedligeholdelse 
Babyalarmen er vedligeholdelsesfri. Hvis enheden bliver beskidt kan du blot tørre den 
af med en fugtig, blød, klud. Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller andre 
rengøringsmidler.  
Udsæt ikke enheden for direkte sollys. Enheden bør også beskyttes mod vand, fugt, 
unødvendig varme og kraftige rystelser. 
 
Garanti 
Humantechnik Lisa Babyalarm A-2468-0 er et meget pålideligt produkt. Skulle der 
alligevel ske en driftsforstyrrelse til trods for at enheden er indstillet og anvendes 
korrekt, så bedes du kontakte Tonax på info@tonax.dk eller 86 89 80 29. 
 
Garantien dækker reparation af produktet samt returnering til dig uden 
omkostninger. Det er af afgørende vigtighed, at du sender produktet tilbage i den 
originale emballage, så smid den endelig ikke ud. 
 
Garantien dækker ikke skader som er opstået grundet ukorrekt brug eller forsøg på 
at reparere enheden af folk, som ikke er autoriseret til det (enhedens forsegling er 
brudt) 
 
Batterilevetid 
Under normale omstændigheder (7 transmissioner om dagen) vil batteriet holde i ca. 
1 år. Du kan teste batteriet ved at trykke på personkaldsknappen, hvis ”Send” signalet 
ikke lyser, så skal batteriet skiftes. 
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Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske enheder (gælder for 
landene i den Europæiske Union og andre europæiske lande med et separat 
affaldssorteringssystem) Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, 
at dette produkt ikke må betragtes som almindelig husholdningsaffald, 

men skal afleveres på en genbrugsstation, der modtager elektriske og elektroniske 
enheder.  
Du beskytter miljøet og dine medmenneskers helbred gennem korrekt bortskaffelse 
af dette produkt. Miljø og helbred bringes i fare ved forkert bortskaffelse af 
produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at begrænse forbruget af 
råmaterialer. Du kan få flere informationer om hvordan dette produkt genbruges af 
din lokale kommune, skraldevæsen eller forhandler. 
 
Tekniske data 
Strømforsyning: 9 V-blokbatteri eller via strømforsyning 
Batteriets forventede 
levetid: 

ca. 1 år 

Frekvens: 868.35 MHz 
Driftsområde: 0° C – 40°C 
Højde: 
(inklusive antenne)  

147 mm (201 mm) 

Bredde: 50 mm 
Dybde: 41 mm  
Vægt (inklusive batteri): 
 
 
 

145 g 
 
 

 
 
 

Dette produkt lever op til den Europæiske Unions standarder. 
Du kan få udstedt en erklæring om, at produktet overholder EC-kravene 
hos din forhandler, eller direkte fra producenten. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel 

Benedikte Eg Mølhave


Benedikte Eg Mølhave




 

Genbrugsdirektiver 
(Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver 
genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, 
må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle. Hvis du følger disse 
instruktioner, beskytter du mennesker og miljø.  
 


