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AMPLICALL30 AMPLICALL50 

Čestitamo za nakup naprave Geemarc AMPLICALL 40/30. 

AMPLICALL 30 je prenosna »baby« enota, katera posluša otroške 
glasove in jih pošilja na sprejemno enoto. To pomeni, da ko se 
nahajate v drugem prostoru kot vaš otrok, lahko spremljate njegovo 
počutje oziroma stanje.

AMPLICALL40 vsebuje brneči zvonec, in ko ga priključimo se 
izključi notranji mikrofon. Eden od namenov naprave 
AMPLICALL40 je zaznavanje hišnega zvonca.

Paket vključuje: 
- 1 AMPLICALL TM30/40 enota
- 3 AAA baterije
- 1 zunanjo brenčalo (samo AMPLICALL TM40)
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NASTAVITVE

Za delovanje prenosnega nadzora, odprite predel ki je namenjen 
baterijam (na zadnji strani naprave). Vstavite vanj 3 baterije 
(velikosti AAA, 1.5V), ter pri tem pazite na pravilno lego (tako kot je 
označeno na dnu predalčka). Nato jih nazaj zaprite s pokrovčkom, 
ki je temu namenjen.
Prestavite stikalo vklop/izklop na položaj »ON«, da prične naprava 
delovati.
POZOR: Ko LED lučka utripa rdeče, pomeni da je čas za menjavo 
baterij.

MONTAŽA
Postavite napravo AMPLICALL30 v prostor, kjer je vaš otrok, tko da 
bo lahko naprava iz prostora povzemala zvoke vašega otroka. 
AMPLICALL TM30 se lahko obesi na steno, s pomočjo obešalnega 
kavlja, lahko se jo pričvrsti na steno (glej spodaj) ali enostavno 
položi na mizo.

MONTAŽA NA ZID:
1. Horizontalno pritrdimo dva vijaka v steno z medsebojno razdaljo
42.5mm.

2. Nasadimo AMPLICALL30 na že nameščene vijake na steni, ter jo
nekoliko potisnemo navzdol.

Alternativno Lahko uporabite tudi omrežni adapter (ni priložen). 
Enostavno ga priklopite v priključek na levi strani naprave, drugi del 
pa v mrežno vtičnico.
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RAZDALJA

Postavite napravo vsaj 1 meter stran od vašega otroka, ter tako 
zagotovite da je naprava izven njegovemu dosegu. V nobenem 
pogoju ne postavljajte oz. puščajte katerega koli dela naprave na 
otroški posteljici. Za najboljše delovanje, naprave ne postavite dlje 
od 4 metrov od vašega otroka.

S premikanjem gumba lahko zbiramo med štirimi različnimi časi 
zakasnitve. Je zelo uporabna funkcija, saj lahko nastavite 
zakasnitev in tako dobite signal kasneje, kot jo je naprava zaznala. 
Morda želite dobiti kasnejši poziv o budnem položaju otroka, da ne 
reagirate prekmalu. Če želite prejeti takojšnji signal jokanja 
vašega otroka, potem nastavite zakasnitev na minimum oz. 0.75s. 

Če vaš otrok joka s prekinitvami, nastavite na 5 sekund, in 
naprava vas bo obvestila čez 5 sekund po zaznanem prvem joku.

Če pa vaš otrok joka neredno in s prekinitvami ter želite biti ta čas 
sproščeni in čakati na morebitno ponehanje nastavite zakasnitev 
na 10 do 30 sekund.

POSTOPEK POVEZOVANJA
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UPORABA AMPLICALL30
Ko naprava zaznava zvok/jok ali če pritisnete gumb za alarm, vas bo 
zunanja (z notranjo povezana) naprava obvestila z zvokom.

Naprava ima uporabne lastnosti in deluje na enak način kot 
AMPLICALL TM30. Priložen ji je tudi dodatek in sicer brenčalo. Če 
namestite brenčalo na napravo AMPLICALL in ga prilepite na zvonec, 
bo naprava izklopila notranji mikrofon in bo za zaznavanje uporabljala 
brenčalo.

UPORABA AMPLICALL40

PREKINITEV POVEZAVE Z AMPLICALL20, 
AMPLICALL50 ali CL2L

1. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za povezovanje/testiranje na
sprejemni enoti (AMPLICALL TM20, AMPLICALL TM50ali 
CL2L) , dokler  ne zasveti LED lučka, kar pomeni da je naprava 
prekinila povezavo.

2. Pritisnite gumb za povezovanje/testiranje na sprejemniku
(AMPLICALL TM20, AMPLICALL TM50 ali CL2L), da prva LED 
lučka sveti. Pritisnite in držite gumb za povezovanje/testiranje 
dokler prva LED lučka ne ugasne in naprava odda pisk. 
AMPLICALL TM30 je tako prekinila povezavo.
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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
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