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FUNCTIEOVERZICHT

Camera-unit:

Gevoeligheids-
instelling (VOX)

Aansluiting 6V
voedingsadapter

Indrukken om een 
andere veiligheids-
code in te stellen

Aan-uit schakelaar

Ingebouwde
microfoon

Infra-rood LED’s
(geven, voor het 
menselijk oog niet 
zichtbaar, infra-rood 
licht af voor de auto-
matische nachtzicht 
functie)

Voedings-LED:
continu aan: ingeschakeld en 
voeding OK
knippert: ingeschakeld maar bat-
terijen bijna leeg

Bereik-LED:
continu aan: er is een actieve verbinding
knippert langzaam: de units zijn binnen bereik
van elkaar maar er is geen actieve verbinding
knippert snel: er is geen verbinding meer tussen
de units
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Monitor-unit:

DOS-680

Aan-uit schakelaar

Riemclip (om de monitor-
unit aan bijvoorbeeld uw 
broekriem op te hangen)

Batterij compartiment

Bereik-LED:
continu aan: er is een 
actieve verbinding
knippert langzaam: de 
units zijn binnen bereik
van elkaar maar er is 
geen actieve verbinding
knippert snel: er is geen 
verbinding meer tussen
de units

Voedings-LED:
continu aan: ingeschakeld en 
voeding OK
knippert: ingeschakeld maar 
de batterijen van de camera-
unit zijn bijna leeg

Monitor toets:
kort indrukken om 
gedurende 60 seconden 
een beeldverbinding te 
forceren of om de
bestaande beeld-
verbinding te beëindigen

Om de helderheid en 
contrast in te stellen

Volume-luider toets;
tevens + toets bij
instellen helderheid
en contrast

Volume-zachter toets;
tevens - toets bij
instellen helderheid
en contrast
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Oplader:

300mADC 7.5V

Iaden-LED:
licht op als de monitor-unit 
in de lader geplaatst is en 
de batterijen opgeladen 
worden
Let op: deze LED dooft 
NIET als de batterijen vol-
ledig geladen zijn

Aansluiting 7,5V
voedingsadapter
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INSTALLEREN

Camera-unit:
1. verbind de 6V voedingsadapter met de aansluiting 6V DC aan de 
 achterzijde van de camera-unit 
2. doe de adapter in een 230V stopcontact

Voor mobiel gebruik kan de camera-unit ook met batterijen gevoed 
worden:
1. open het batterijcompartiment aan de onderzijde van de camera-
 unit
2. plaats 4 batterijen (formaat AAA of potloodcel) zoals aangegeven 
 in het batterijcompartiment
3. sluit het batterijcompartiment
Batterijen voor de camera-unit zijn niet bijgeleverd. Naar wens kunt u 
normale of oplaadbare batterijen plaatsen. De camera-unit heeft ech-
ter geen oplaadfunctie; oplaadbare batterijen dient u dus in een aparte 
lader op te laden.

Oplader:
1. verbind de 7,5V voedingsadapter met de aansluiting 7,5V DC aan 
 de achterzijde van de oplader 
2. doe de adapter in een 230V stopcontact

Monitor-unit:
1. open het batterijcompartiment aan de achterzijde van de monitor-
 unit
2. plaats de 4 meegeleverde oplaadbare batterijen (formaat AAA of 
 potloodcel) zoals aangegeven in het batterijcompartiment
3. sluit het batterijcompartiment
4. plaats de monitor-unit in de oplader; de laden-LED op de oplader 
 licht nu op en de batterijen worden geladen
Laat de monitor-unit gedurende minimaal 15 uur in de oplader staan 
om de batterijen goed op te laden.
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GEBRUIKEN

In/uitschakelen:
 Zowel de camera-unit als de monitor-unit hebben
 aan de linkerzijde de aan-uitschakelaar. Schuif
 deze naar boven om de betreffende unit in te
 schakelen en naar beneden om de betreffende
 unit uit te schakelen.

Instellen gevoeligheid:
 Met de gevoeligheidsinsteller aan de
 bovenzijde van de camera-unit kunt u
 instellen bij welk geluidsnivo de
 monitor-unit het beeld van de camera
 moet vertonen.
 Draai deze naar links voor een lage 
 gevoeligheid (inschakeling bij veel geluid)
 of naar rechts voor een hoge gevoeligheid
 (inschakeling bij weinig geluid).
 De achterzijde van de draairegelaar is 
 voorzien van een schaalverdeling.

Instellen volume:
 Gebruik bij de monitor-unit de toetsen  en

 om het volume in te stellen.

Geforceerd kijken:
 Ook als er geen geluid wordt geproduceerd kunt u de
 camera-unit inschakelen.
 Druk op toets  om de camera-unit 
 gedurende 60 sec. in te schakelen.
 Gebruik ook deze toets om een beeld-
 verbinding indien gewenst te beëindigen.

gevoeligheid
laag                      hoog

DOS-680
luider zachter

DOS-680

toets

aan/uit
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Instellen helderheid en contrast:
 De helderheid en het contrast van het beeld op de monitor-unit 
 kunt u als volgt instellen:
 1. zorg dat er een beeldverbinding is
 2. druk 1x op toets 
 3. gebruik de toetsen  en  zodat de gewenste
  instelling ‘BRIGHTNESS’ of ‘CONTRAST’ geel-
  kleurig oplicht
 4.  druk op toets  en gebruik de toetsen  en 
  om de instelling te wijzigen
 5. druk op toets , het instellen wordt beëindigd

Automatisch nachtzicht:
 In de camera-unit zitten 6 infra-rood LED’s 
 ingebouwd. Deze LED’s worden auto-
 matisch ingeschakeld als het bij de
 camera-unit duister wordt en automatisch
 uitgeschakeld als het weer licht wordt.
 Deze LED’s kunnen objecten verlichten
 tot een afstand van ongeveer 2 meter.

Let op dat infra-rood licht niet door het
menselijk oog waargenomen kan worden. U kunt dus niet met het 
blote oog zien dat deze LED’s zijn ingeschakeld. Wel kan, afhankelijk 
van het type infra-rode LED, een lichte rode goed zichtbaar zijn.

DOS-680

toets

Infra-rood LED’s
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BEREIK- EN VOEDINGS-INDICATIE

zowel de camera-unit als de monitor-unit hebben een bereik- en een 
voedings-indicatie.  De volgende condities worden hiermee aangege-
ven:

Camera-unit:
Voedings-LED:
 de LED is gedoofd:
  de camera-unit is uitgeschakeld
 de LED licht continu op:
  de voedingscondities (batterijen 
  of adapter) zijn OK
 de LED knippert:
  de batterijen zijn bijna leeg; deze svp nu vervangen of opladen

Bereik-LED:
 de LED licht continu op:
  de beeld/geluidverbinding is OK
 de LED knippert langzaam:
  er is geen actieve beeld/geluidverbinding maar de units zijn
  binnen bereik van elkaar
 de LED knippert snel:
  er is geen verbinding meer tussen de units (de units staan te 
  ver uit elkaar of de monitor-unit is uitgezet) 

Monitor-unit:
Voedings-LED:
 de LED is gedoofd:
  de monitor-unit is uitgeschakeld
 de LED licht continu op:
  de voedingscondities bij de camera-unit
  zijn OK 
 de LED knippert:
  de batterijen van de camera-unit zijn bijna 
  leeg; deze svp nu vervangen of opladen

voedings-LED bereik-LED

DOS-680

voedings-indicatie
van de camera-unit

bereik-LED

bereik-
indicatie

batterij-
indicatie
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Bereik-LED:
 de LED licht continu op:
  de beeld/geluidverbinding is OK
 de LED knippert langzaam:
  er is geen actieve beeld/geluidverbinding maar de units zijn
  binnen bereik van elkaar
 de LED knippert snel:
  er is geen verbinding meer tussen de units (de units staan te 
  ver uit elkaar of de monitor-unit is uitgezet) 

Bereik-indicatie:
Linksboven in het display wordt met een antenne-ikoon ( ) de ont-
vangstkwaliteit weergegeven:

 : goede ontvangst
 : redelijke ontvangst
 : slechte ontvangst
 : geen ontvangst

Batterij-indicatie:
Rechtsboven in het display wordt met een batterij-ikoon ( ) de bat-
terijlading weergegeven:

 : batterij vol
 : batterij 2/3 vol
 : batterij 1/3 vol, svp nu opladen
 : batterij leeg

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:
• Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
• Plaats of gebruik de video monitor nooit in een natte of vochtige ruimte of 
 omgeving.
• Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de monitor-unit, 
 de camera-unit, de oplader en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze 
 niet direct naast een warmtebron.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een 
 ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
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• Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze 
 draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
• De monitor-unit, de camera-unit, de oplader en/of de voedingsadapter(s) 
 nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te 
 gebeuren.

Installatie:
• De voedingsadapter alleen aan de monitor-unit of aan de oplader aan-
 sluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
• Installeer de video monitor niet tijdens een onweersbui.
• Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters 
 zijn losgekoppeld van de voeding.

Plaatsing:
• Bij voorkeur de camera-unit of de oplader niet op met cellulose behandelde 
 oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Afluisteren/aftappen:
• Het afluisteren/aftappen van deze Digitale Video Monitor signalen is vrijwel 
 onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de video monitor 
 te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

Vertraging in beeld en geluid:
• De camera-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de 
 monitor-unit. De monitor-unit maakt van deze signalen weer een herken-
 baar beeld en een verstaandbaar geluid. Tussen het moment van bewe-
 gen en geluid maken en het terugzien / terughoren op de monitor-unit zit 
 daardoor een kleine vertraging.
• Ook het geluid en het beeld op de monitor-unit lopen niet synchroon met
 elkaar.

Veiligheidscode:
• Vanaf de fabriek worden zowel de zender als de 
 ontvanger voorzien van een veiligheidscode
 waardoor uw signaal niet door andere video
 monitoren bekeken kan worden. In het geval de
 monitor-unit niet meer reageert op de signalen van
 de camera-unit kunt u door het drukken op toets  de
 sets opnieuw synchroniseren (op elkaar afstemmen).
 Na enkele seconden is de set weer gebruiksgereed.

toets
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Onderhoud:
• Reinig de video monitor uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen 
 chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dienen de adapters 
 losgekoppeld te worden.

Bereik:
• Het bereik van de Video monitor bedraagt tot 100 meter in het open veld 
 en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandig-
 heden.
•  Komen de units buiten bereik van elkaar dan gaan de bereiken-LEDs in 
 een snel ritme knipperen.

Milieu en afdanken:
• De verpakking van deze video monitor kunt u als oud papier
 inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij
 transport, het apparaat  adequaat verpakt kan worden.
• Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
 plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor 
 bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk 
 afval.
• Wordt de video monitor vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij 
 zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. 

WiFi storingsvrij:
• Dit Digitale Video Observatiesysteem is niet gebaseerd op het 

WiFi protocol en is zodoende gewaarborgd tegen storingen van 
WiFi apparatuur.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De Alecto DOS-680 voldoet aan de essentiële voorwaarden
en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn
1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op
de website www.alecto.info

Gebruik in Frankrijk:
In Frankrijk is het niet toegestaan deze monitor buitenshuis te gebruiken.
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SPECIFICATIES
Bereik:  tot 50m binnenshuis
  tot 100 meter buitenshuis
Voeding monitor-unit: 4x 1,2V NiMH batterij, formaat AAA (incl.)
 camera-unit: 4x 1,5V alkaline batterij, formaat AAA (excl.)
  voedingsadapter, 6V 400mA,  (incl.)
 oplader: voedingsadapter, 7,5V 300mA,  (incl.)
Frequentie: 2.4GHz, digital frequency hopping
Beeldresolutie: 640*480m pixel, 15 frame/sec
CMOS sensor: OV7670, 640*480
Display:  2.0” TFT LCD display

GARANTIE
Op de Alecto DOS-680 heeft u een garantie van 24 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.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze 
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan 
de leverancier van deze video monitor of de serviceafdeling van Alecto op 
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, 
lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele 
onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen in de monitor-
unit, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, 
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. 

Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere 
verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

V2.0


