Ο∆ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για πλήρη και αναλυτική επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και των
οδηγιών, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης.

ΜΟΝΤΕΛΑ:
MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

1. Εγκατάσταση της Ψηφιακής συσκευής Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού
Α. Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη
Μονάδα Μωρού
Συνδέστε το μικρό βύσμα του
τροφοδοτικού στη Μονάδα
Μωρού και το άλλο άκρο σε
μια κατάλληλη πρίζα.
Χρησιμοποιήστε μόνο το
παρεχόμενο τροφοδοτικό
(5V DC/1.000mA).
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/
OFF) βρίσκεται στη θέση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΟΝ".

Γ. Στερέωση του καλύμματος για τη Μονάδα
Γονέα
Μικρό σταυροκατσάβιδο ή
κατσαβίδι με επίπεδη λάμα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΊΗΣΗ:

Β. Τοποθέτηση του πακέτου μπαταριών για τη
Μονάδα Γονέα
Κόκκινο

Μαύρο

Εισαγάγετε τη γλωττίδα
καλωδίου του
επαναφορτιζόμενου
πακέτου μπαταριών στη
σχισμή επαφής, όπως
εικονίζεται παραπάνω, και
τοποθετήστε το πακέτο
μπαταριών στη θήκη
μπαταρίας.

∆. Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη
Μονάδα Γονέα

Συνδέστε το μικρό βύσμα του
τροφοδοτικού στη μονάδα
γονέα και το άλλο άκρο σε μια
κατάλληλη πρίζα.
Χρησιμοποιήστε μόνο το
παρεχόμενο τροφοδοτικό
(5V DC/600mA).
Συνιστάται φόρτιση
τουλάχιστον 12 ώρες πριν
από την πρώτη χρήση.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ - ∆ιατηρήστε τα καλώδια της Μονάδας και του τροφοδοτικού σε απόσταση πάνω από 1 m από την κούνια και μακριά από το μωρό.
ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την κάμερα ή τα καλώδια μέσα στην κούνια. Στερεώστε τα καλώδια σε απόσταση πάνω από 1 m μακριά από το μωρό.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.

2 Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων
Μονάδα Γονέα
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Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κουμπιά ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Κουμπιά ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/∆ΕΞΙΑ

Πατήστε τα για αλλαγή της κλίσης της κάμερας επάνω ή κάτω. Πατήστε το για προσαρμογή των επιλογών
μενού.
Πατήστε για μετατόπιση της κάμερας αριστερά ή δεξιά. Πατήστε το για πρόσβαση στις διάφορες επιλογές
μενού.

Κουμπί ΜΕΝΟΥ

Πατήστε το για άνοιγμα των στοιχείων μενού ή για έξοδο από το μενού.

O

Κουμπί OK

Πατήστε το για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

V

Κουμπί ΒΙΝΤΕΟ

Πατήστε το για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης LCD.

Κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ

Πατήστε το παρατεταμένα για να μιλήσετε στο μωρό σας.

T

Μονάδα Μωρού
∆ιακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Μονάδας.

Πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας προς τα δεξιά για ενεργοποίηση της Μονάδας. Πιέστε το διακόπτη
τροφοδοσίας προς τα αριστερά για απενεργοποίηση της μονάδας.

3 Γενικές πληροφορίες
Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά...
1. ∆ιαβάστε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Χρήσης ή τον Οδηγό Χρήσης.
2. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:
+49 (0) 1805 938 802 για την Ευρώπη
Email:motorola-mbp@tdm.de

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD.,
επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το
λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
© 2014 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
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