SNELSTARTGIDS
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies.

1. Uw Wi-Fi® Camera voor huisdieren instellen
MODEL:
SCOUT85

A. De voeding aansluiten.
Stekker van voedingsadapter

1. De voedingsadapter aansluiten op de microUSB-ingang aan de achterkant van de
Camera.
2. Sluit het andere einde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
3. Zet de AAN/UIT-toets op de stand AAN. De gekleurde LED gaat langzaam
knipperen.

Zet de camera op de stand AAN

B. Installeer de Hubble for Motorola Monitors Applicatie.
Download de Hubble for Motorola Monitors App van de App Store voor iOS apparaten
of van de Google PlayTM Store voor Android TM apparaten.

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR – als dit apparaat wordt gebruikt voor het bewaken van zuigelingen en kinderen, het apparaat het snoer van de adapter minimaal
1 meter van de wieg en het bereik van het kind houden.
Plaats de camera of snoeren nooit in of vlakbij een wieg of kinderbed. Het snoer veilig buiten het bereik van kinderen aanleggen. Nooit verlengsnoeren
gebruiken met voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.
Let op uw huisdier bij gebruik van het elektrische apparaat totdat uw huisdier aan het product gewend is. Dit geldt voor alle elektrische apparaten. Als uw
huisdier de neiging heeft op dingen te bijten, raden wij u aan dit en alle andere elektrische apparaten buiten het bereik van het huisdier te houden.

C. Gebruik met compatibele smartphones, tablets en computers.

Wi-Fi® Camera

Aansluiten op het
Internet via Wi-Fi®

Compatibele
weergave-apparaten

1. Installeer de Hubble App op uw compatibele smartphone of tablet.
2. Volg de instructies van de in-app om uw Hubble account aan te maken en
verbinding te maken met uw Wi-Fi® Camera.
3. Log in op uw account op met uw compatibele smartphone, tablet of via
https://app.hubbleconnected.com/#login op uw PC voor toegang tot de live
camera stream.

Let op de onderstaande minimale systeemvereisten:
Smartphones/Tablets: iOS 7, Android™ 4.2
PC (alleen voor weergave – NIET voor instellingen): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18,
Adobe® Flash® 15, Java™ 7
Wi-Fi® vereisten:
Ten minste 0.6 Mbps uploadbandbreedte per camera. Test uw internetsnelheid op: http://www.speedtest.net/

2. Klantondersteuning
Als u problemen ondervindt met uw Motorola Wi-Fi® Home Video Camera, kunt u contact
opnemen met onze klantenservice.
+49 (0) 1805 938 802 (Europa)
Email: motorola-mbp@tdm.de
of bezoek onze hulp sectie op onze website www.motorola.com
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