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AMPLICALL40

AMPLICALL50

Čestitamo za nakup vašega Geemarc AMPLICALL 50 prenosnega
alarma.
AMPLICALL 50 je prenosen aparat ki lahko sprejema neomejeno
število signalov iz oddajnikov npr. AMPLICALL 30/40. Alarm lahko
opozarja s bliskavico, zvonjenjem ali vibriranjem, tako da
uporabniku omogoči da se odzove na pomoč drugi osebi ali otroku.
AMPLICALL 50 je odličen sprejemnik z možnostjo povezovanja
raznih tipov oddajnikov, ki so v območju dobrega ter čistega
sprejema in imajo enostavno namestitev ter uporabo.
Paket vključuje: 1 AMPLICALL 50 in 3 AAA baterije.
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NASTAVITVE
Pred uporabo prenosnega alarma odprite pokrov na zadnji strani in
v predalček vstavite 3 baterije (velikost, AAA tip 1,5V katere so
priložene). Pri tem se prepričajte da so vstavljene pravilno, tako kot
kaže skica v predalčku in zaprite pokrov.
Premaknite tipko za vklop (ON).
LED lučka za vklopljen aparat začne utripati (utripa počasi –
normalno / utripa hitro – prazna baterija).
AMPLICALL 50 lahko nosite s seboj v roki ali s priponko za pas, ki
je priložena.

OBMOČJE DELOVANJA
Prenosni alarm je zasnovan da deluje v območju signala do 30m,
kar je dovolj za večino stanovanjskih objektov.
Doseg in kvaliteta signala se lahko spreminja glede na stanje
baterije in števila ovir, npr. stene, pohištvo in podobno.
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PROCES POVEZOVANJA NAPRAV
Pritisnite in držite tipko za povezovanje naprav dokler ne slišite
kratkega piska in prižiga prve rdeče LED lučke, s čemer veste da
je aparat v načinu povezovanja naprav.
Sedaj lahko povežete prvo napravo npr. AMPLICALL 30/40 na
prvo rdečo LED lučko.
Pritisnite in držite tipko za povezovanje naprav na AC50 in tipko
za alarm na drugi napravi (npr. AC 30/40). Obe tipki držite dokler
se ne prižge srednja rdeča LED lučka in ko zaslišite dolg pisk, ki
potrdi da je povezava uspešno vzpostavljena.
Če želite povezati še druge naprave, pritisnite tipko za
povezovanje naprav in namesto prve rdeče LED lučke se bo
prižgala druga. Sedaj ponovite prejšnji postopek.
Enak postopek velja tudi za tretjo in četrto rdečo LED lučko.
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PROCES PREKINITVE POVEZAVE
Pritisnite in držite tipko za povezovanje naprav vsaj 5 sekund, da se
prižgejo vse rdeče LED lučke, s čemer veste da je aparat v načinu
prekinitve povezave.
Če želite prekiniti povezavo s prvo napravo, najprej pritisnite tipko za
povezovanje naprav, tako da bo prva rdeča LED lučka začela utripati,
druga pa bo svetila. Nato pritisnite in držite tipko za povezovanje
naprav, dokler se prva lučka ne izklopi in zaslišite pisk, ki potrdi da je
povezava s prvo napravo prekinjena.
Če želite prekiniti povezavo s drugo ali tretjo napravo, povezavo s
prvo pa želite ohraniti; pritisnite tipko za povezovanje naprav, tako da
prva rdeča LED lučka začne utripati, potem ponovno pritisnite tipko da
začne utripati druga ali pritisnite dvakrat da začne utripati tretja. Ko
ste na željeni povezavi, zopet pritisnite in držite tipko za povezovanje
naprav, dokler se lučka ne izklopi in ko zaslišite pisk, ki potrdi da je
povezava s prvo napravo prekinjena.
V primeru da želite obdržati prve tri povezave, prekiniti pa želite le
četrto; ko utripa prva rdeča LED lučka, štirikrat pritisnite tipko za
povezovanje naprav, tako da bodo prve tri lučke začele utripati.
Potem pritisnite in držite tipko za povezovanje naprav, dokler se ne
izklopijo vse tri LED lučke in ko zaslišite pisk, ki potrdi da je povezava
s četrto napravo prekinjena.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
Aparat se ne vklopi:
- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.
- Preverite povezavo za omrežno napajanje.
Aparat oddaja visoke frekvence (piska):
- Preverite če sta Amplicall 50 in Amplicall 30/40 vsaj 3 metre narazen.
- Znižajte glasnost.
Aparat ne oddaja alarma oziroma samo občasno:
- Preverite če sta napravi pravilno povezani. Ponovite postopek
povezovanja naprav.
- Preverite če sta oba aparata vključena.
- Preverite če je jakost zadostna.
- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.
- Preverite povezavo za omrežno napajanje.
- Preverite če sta aparata v območju delovanja.
- Nastavite časovni zamik na manj in zaznavnost zvoka na več.
Kvaliteta zvoka se je poslabšala:
- Preverite če so baterije polne in pravilno nameščene.
Rdeča LED lučka utripa:
Zamenjajte baterije ali priključite aparat na omrežno napajanje.
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VARNOSTNE INFORMACIJE
SPLOŠNO
- Ne odpirajte aparata (razen za zamenjavo baterij). Za popravilo kontaktirajte
proizvajalca.
- Ena od funkcij Amplicall 50 je pomoč pri nadzoru vašega otroka, kar pa ni
nadomestilo za nadzor odrasle osebe.
- Ta aparat ni igrača.
- Vaš nadzor se prenaša po javnih frekvencah. Vaš pogovor se lahko sliši
preko drugega aparata ki deluje na enakih frekvencah.
- Električne aparate in kable vedno hranite tako da so nedosegljivi otrokom.
- Poskrbite da se otroci ne spotaknejo ali zapletejo v kable.
ČIŠČENJE
- Aparat čistite z mehko krpo.
-Nikoli ne uporabljajte loščil ali čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino
ali elektroniko v notranjosti.
- Pred čiščenjem izklopite aparat iz mrežnega napajanja.
OKOLJE
- Aparata ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.
- Vedno poskrbite da je okoli aparata zagotovljena zračna pretočnost.
- Aparat nikoli ne dajte v vodo ali ga izpostavite previsoki vlagi.
- Aparata nikoli ne izpostavite ognju ali podobnim nevarnim situacijam.
BATERIJE
- Odstranjevanje in zamenjavo baterij lahko opravi oziroma nadzoruje samo
odrasla oseba.
- Bodite pozorni da so baterije vstavljene pravilno (glejte skico v predalčku).
- Vedno odstranite prazne baterije.
- Ne uporabite baterij za ponovno polnjenje.
- Ne uporabite starih (praznih) in novih baterij naenkrat.
- Ne uporabite baterij različnih proizvajalcev.
- Baterij ne odvrzite med navadne odpadke. Bodite pozorni na predpise o
ravnanju z nevarnimi odpadki.
- Odstranite baterije če aparata ne uporabljate dalj časa.
- Uporabite samo baterije istega ali podobnega tipa kot je priporočeno

™

www.geemarc.com

