NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Nastavení digitální audio dětské chůvičky
MODELY:
MBP161TIMER
MBP161TIMER-2

B. Instalace baterie rodičovské jednotky a napájení

A. Napájení dětské jednotky

STEJNOSM. ZÁSUVKA

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

1. Vložte zástrčku
stejnosm. proudu
napájecího adaptéru
s větší zástrčkou
stejnosm. proudu do
stejnosm. zásuvky na
zadní straně
rodičovské jednotky,
jak je uvedeno na
obrázku.
2. Druhý konec
napájecího adaptéru
zapojte do vhodné
zásuvky elektrické
sítě.

THIS SIDE UP

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

STEJNOSM.
ZÁSUVKA

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí uškrcení: Děti se
mohou kabelem ZAŠKRTIT. Tento
kabel udržujte mimo dosah dětí
(více než 1 metr). Nikdy
nepoužívejte prodlužovací kabely
s AC adaptéry. Používejte pouze
dodávané AC adaptéry.

K jednotce se dodává nabíjecí baterie a měla by být
namontována tak, aby bylo možné jednotku rodiče
přesouvat beze ztráty spojení s dětskou jednotkou
(jednotkami). Před prvním použitím nebo když
rodičovská jednotka ukazuje, že je baterie málo nabitá,
rodičovskou jednotku nabijte.
1. Odtáhněte kryt prostoru pro baterie.
2. Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř
prostoru pro baterii.
3. Baterii vložte do prostoru pro baterii nápisem THIS
SIDE UP (TOUTO STRANOU NAHORU) otočeným
nahoru.
4. Nasuňte kryt prostoru baterie, až zapadne na své
místo.
5. Vložte zástrčku stejnosm. proudu napájecího
adaptéru s menší zástrčkou stejnosm. proudu do
stejnosm. zásuvky na boku rodičovské jednotky.
6. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné
zásuvky elektrické sítě.
Rozsvítí se kontrolka nabíjení.

C. Stojánek na jednotce rodiče
Jednotka rodiče se dodává se stojánkem připojeným k zadní straně jednotky. Chcete-li
rodičovskou jednotku umístit na stůl, stojánek jednoduše vysuňte, jak je zobrazeno na
obrázku.
POZNÁMKA
Rodičovskou jednotku pokládejte na rovný povrch.
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2. Základní vysvětlení ikon displeje
Jednotka rodiče

Stav zapojení

– Zobrazuje se, když je jednotka rodiče spojena s jednotkou dítěte.
– Bliká, když se spojení mezi jednotkou dítěte a rodiče ztratí nebo když je jednotka rodiče mimo
dosah dětské jednotky.

Stav baterie

–
–
–
–

Zvukové upozornění

– Zobrazuje se, když je zvukové upozornění ZAPNUTO.
– Bliká, když se zvukové upozornění spustí.

Vypnutí zvuku

– Zobrazuje se, když je zvuk reproduktoru vypnutý.

Noční osvětlení

– Zobrazuje se, když je noční osvětlení ZAPNUTO.

Ukolébavka

– Zobrazuje se, když hraje ukolébavka.

roluje, když se baterie nabíjí.
zobrazuje se, když je baterie plně nabitá.
zobrazuje se, když je baterie téměř vybitá a je nutno ji dobít.
zobrazuje se, když je baterie vybitá a je nutno ji dobít.
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3. Obecné informace

Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku k některému z modelů uvedených na straně 1.
Obraťte se na oddělení péče o zákazníky:

+49 (0) 1805 938 802 v Evropě
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE“).
Na co se tato záruka vztahuje?
Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“)
prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka
a není přenositelná.
Na koho se vztahuje?
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.
Co společnost BINATONE udělá?
Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli
výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky,
příslušenství či díly.
Jaká další omezení existují?
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ
ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE
SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI
ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ,
INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S
NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.
Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo
výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší. Výrobky,
na které se záruka vztahuje Délka platnosti záruky Spotřební výrobky Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku. Spotřební
příslušenství Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku. Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo
výměně Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.
Výrobky, na které se záruka vztahuje
Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky
Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství
Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství po opravě Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba
nebo výměně
je delší.
Výjimky
Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena.
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.
Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako
například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné
vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo
vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat,
jsou ze záruky vyloučeny.
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Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení
jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky vyloučeny.
Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testování, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla
jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.
Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými
plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola
jsou ze záruky vyloučeny.
Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat,
jsou ze záruky vyloučeny.
Jak získat záruční servis nebo další informace?
Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:

+49 (0) 1805 938 802 v Evropě
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE.
Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o
prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e)
vaši adresu a telefonní číslo.
Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli
předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a
prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

PROHLÁŠENÍ CE
Tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webové stránky www.motorolamonitors.com

Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International LTD., oficiální držitel
licence tohoto výrobku. MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používají se na základě licence.
Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. © 2015 Motorola Mobility
LLC. Všechna práva vyhrazena.
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