GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Az összes funkció teljes magyarázatáért kérjük, olvassa el a Használati útmutatót.

1. A digitális videó babamonitor üzembehelyezése
MODELLEK:
MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

A. A babaegység tápegységének csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápegység
kisméretű dugóját a
babaegységhez a másik végét
pedig a egy megfelelő
konnektorba.
Csak a csomagban található
adaptert használja (5V DC/
1000mA).
Állítsa a BE/KI kapcsolót "BE"
állásba.

C. A szülőegység fedelének rögzítése

Kisméretű csillag vagy
laposfejű csavarhúzó

B. A szülőegység akkumulátorának üzembehelyezése

Piros

Fekete

Csatlakoztassa az újratölthető
akkumulátor kábeleit a
csatlakozóhoz a képen látható
módon, majd helyezze az
akkumulátort az
akkumulátortartó rekeszbe.

D. A szülőegység tápegységének csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápegység
kisméretű dugóját a
szülőegységhez a másik végét
pedig a egy megfelelő
konnektorba.
Csak a csomagban található
adaptert használja (5V DC/
600mA).
Az első használat előtt, ajánlott
legalább 12 órán keresztült
tölteni.

FIGYELMEZTETÉS:
FULLADÁSVESZÉLY - Az egységet és az adaptert tartsa a kiságytól több, mint 1 méteres távolságban, és a baba által elérhetetlen helyen.
SOHA ne helyezze a kamerát vagy annak kábeleit a kiságyba. Rögzítse a kábelt a gyermektől több mint 1 méteres távolságra.
Soha ne használjon hosszabbítót az AC adapterhez. Csak a csomagban található AC adaptert használja.

2. A gombok alapvető műveletei
Szülőegység
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BE / KI gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva az egység be- és kikapcsolásához.

FÖL/LE gomb

Nyomja meg a kamera fölfelé vagy lefelé történő döntéséhez. Nyomja meg a menü beállításainak
megváltozatásához.

JOBB/BAL gomb

Nyomja meg a kamera jobbra vagy balra történő fogatásához. Nyomja meg a menü opcióinak eléréséhez.

MENÜ gomb

Nyomja meg a menü opcióinak megnyitásához vagy a kilépéshez.
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OK gomb

Nyomja meg a kiválasztott opció megerősítéséhez.
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VIDEO gomb

Nyomja meg az LCD kijelző be- és kikapcsolásához.

BESZÉD gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy beszélni tudjon babájához.
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Babaegység
BE / KI kapcsoló

Állítsa a kapcsolót jobbra az egység bekapcsolásához. Állítsa a kapcsolót balra az egység kikapcsolásához.

3. Általános információk
Ha a készüléke nem működik megfelelően...
1.
2.

Olvassa el ezt a Gyors indítási útmutatót vagy a Használati útmutatót.
Keresse fel ügyfélszolgálatunkat:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
Email: motorola-mbp@tdm.de
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