MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA
Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

1. Programar o seu monitor vídeo para bebé
MODELOS:
MBP421,
MBP421/2,
MBP421/3,
MBP421/4

A. Fonte de alimentação da unidade do bebé

TOMADA FÊMEA CC
FICHA CC

1. Introduza a ficha CC do
adaptador de alimentação
com a ficha CC mais
pequena na tomada CC na
área lateral da unidade do
bebé, conforme
apresentado.
2. Ligue a outra extremidade
do adaptador de
alimentação a uma tomada
de corrente eléctrica
adequada.

B. Instalação da bateria na unidade do progenitor

TOMADA
FÊMEA
da bateria
FICHA
da bateria

AVISO:
PERIGO DE ESTRANGULAMENTO Mantenha a unidade e o cabo do
adaptador a mais de 1 metro de distância
do berço e fora do alcance do bebé.
NUNCA coloque a câmara ou os cabos
dentro do berço. Prenda o cabo a mais
de 1 metro de distância do alcance do
bebé.
Nunca utilize cabos de extensão com
adaptadores de corrente alternada
(CA). Utilize apenas os adaptadores CA
fornecidos.

O equipamento é fornecido com uma bateria
recarregável que deve ser instalada, de modo a que a
unidade do progenitor possa ser movida sem perder a
ligação e a imagem da(s) unidade(s) do bebé. Carregue
a unidade do progenitor antes de a utilizar pela primeira
vez ou quando a unidade do progenitor indicar que a
bateria tem pouca carga.
1. Desprenda o prendedor para cinto/suporte.
2. Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora.
3. Introduza a ficha do conjunto da bateria na tomada no
interior do compartimento da bateria e coloque o
conjunto da bateria no compartimento.
4. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria
e volte a instalar o prendedor para cinto/suporte.
5. Introduza a ficha CC do adaptador de alimentação
com a ficha CC maior na tomada CC na área lateral
da unidade do progenitor.
6. Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação
a uma tomada de corrente eléctrica adequada.
7. O indicador de carregamento acende-se.
Nota: a bateria deverá estar completamente carregada
antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

C. Prendedor para cinto/suporte na unidade do progenitor

Posição de
prendedor para cinto

Posição
de secretária

1. O prendedor para cinto/suporte é instalado na parte traseira da unidade de
progenitor e prende-se nas ranhuras de bloqueio existentes em cada lado.
NOTA
Este só pode ser instalado de uma forma, conforme indicado pela referência UP (para
cima) e pelas setas na parte interior do prendedor.
2. A unidade é fornecida com o acessório instalado na posição de prendedor para cinto.
3. Pode converter para a posição de secretária, bastando para isso apenas puxar a parte
traseira do prendedor ligeiramente para fora e, em seguida, rodá-la meia volta,
conforme apresentado no diagrama à esquerda.

2. Explicação básica dos ícones apresentados no ecrã
Unidade do progenitor
Estado da ligação
Estado de
visualização actual
Zoom

é visualizado quando é detectada uma força de sinal forte entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor.
,
ou são visualizados quando é detectada uma força de sinal média entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor.
é visualizado quando foi perdida a ligação entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor.
é visualizado quando a unidade do progenitor está a procurar uma unidade do bebé.
Apresenta o número de qual a unidade do bebé que está a ser visualizada.
É apresentado quando a câmara na unidade do bebé tem o zoom activo.

Volume desligado

É apresentado quando o volume está desligado.
Pode ligar ou desligar a função de activação sonora para monitorizar o seu bebé sempre que existe som no quarto do bebé.
Activação sonora
É apresentado quando a activação sonora está ligada. Quando a unidade do bebé detecta um som no quarto do bebé, a
imagem de vídeo do bebé será apresentada na unidade do progenitor.
movimenta-se quando a bateria está a carregar.
é apresentado quando a bateria está completamente carregada.
Estado da bateria
é apresentado quando a bateria está fraca e tem de ser carregada.
é apresentado quando não tem uma bateria instalada mas utiliza alimentação CA, ou se a bateria não estiver instalada
correctamente.
Pode
seleccionar o ecrã para ver imagens de uma unidade do bebé específica, ou para ver todas as unidades do bebé no
Selecção da câmara
modo de busca.
Brilho

Pode alterar o brilho do ecrã.

Sensibilidade

Pode alterar o nível de sensibilidade sonora da unidade do bebé. Monitoriza a unidade do bebé através da detecção de
actividades sonoras no quarto do seu bebé.

Emparelhamento

O sistema é fornecido com unidade(s) do bebé já emparelhada(s) com a unidade do progenitor.

3. Informação geral
Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...
1.
2.

Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
Contacte o serviço de apoio ao cliente:
+49 (0) 1805 938 802 na Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
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