Használati útmutató
Digitális video babamonitor Wi-Fi® internet megfigyelővel
Modellek: MBP854CONNECT, MBP854CONNECT-2,
MBP854CONNECT-3, MBP854CONNECT-4

A használati útmutatóban leírt funkciók előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Üdvözöljük...

új Motorola Digitális video babamonitor Wi-Fi®
internet megfigyelővel!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Motorola Digitális video babamonitor
Wi-Fi® internet megfigyelővel. Segítségével egy másik helyiségből is
benézhet alvó csecsemőjére, és ellenőrizheti idősebb gyermekeit
játszószobájukban.
Kérjük, őrizze meg az eredeti számlát.
A Motorola termékek garanciájának igénybe vételekor be kell mutatnia a
dátummal rendelkező számla másolatát a garancia jóváhagyásához. A
garancia igénybe vételéhez nem szükséges regisztráció.
Ha a termékekkel kapcsolatos kérdése van, kérjük, hívja az alábbi számot:
+491805 938 802
Az interneten: www.motorolahome.com/help
Ebben a használati útmutatóban mindent megtalál, ami ahhoz kell, hogy
legtöbbet hozza ki termékéből.
Mielőtt használni kezdené a gyermekmonitort, javasoljuk, hogy töltse fel
teljesen a szülői egység akkumulátorát, hogy az akkor is működjön, ha
kihúzza a konnektorból, és átviszi egy másik helyiségbe. Az egységek
beállítása előtt kérjük, olvassa el a biztonsági tájékoztatót: 8.

Minden megvan?
• 1 x szülőegység
• 1 x babaegység (Kamera)
• 1 x tápegység a szülőegységhez
• 1 x Tápadapter(ek) a babaegység(ek)hez
A több kamerás készletekben egy vagy több további kamera egységet
talál a hozzájuk tartozó tápadapterekkel és akkumulátorokkal együtt.

A szülői egység áttekintése
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Kijelző (LCD képernyő)
Videó BE/KI gomb V
Nyomja meg az LCD kijelző BE-/
kikapcsolásához
3. Beszéd gomb T
Nyomja meg és tartsa lenyomva,
hogy beszélni tudjon a babával.
4. Föl gomb +
Normál Mód: Döntés fölfelé
Menü mód: Fel
5. Le gomb Normál Mód: Döntés lefelé
Menü mód: Le
6. Mikrofon
7. Menü gomb M
Nyomja meg a menü opcióinak
megnyitásához
8. OK gomb O
9. Bal gomb <
Normál Mód: Forgatás balra
Menü mód: Bal
10. Jobb gomb >
Normál Mód: Forgatás jobbra
Menü mód: Jobb
1.
2.

21

11. Tápadapter / akkumulátor LED KÉK

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

amikor hálózati csatlakozóhoz van
csatlakoztatva
PIROS ha alacsony a töltöttség.
Egység BE/KI LED (zöld)
Audio szint LED (zöld, narancssárga,
piros)
Bekapcsolás gomb 0
Nyomja meg és tartsa lenyomva az
egység be- és kikapcsolásához.
Hangerőszabályzó
Nyomja meg a -/+ jeleket a hangerő
csökkentéséhez/növeléséhez a
szülőegységen
Nullázó gomb
SD kártyacsatlakozó
Micro USB csatlakozó
Kitámasztó
Hangszóró
Antenna
Az optimális vételhez emelje fel az
antennát

A szülőegység menü ikonjai
Jel szint (4 szint)
Éjszakai mód (a kijelző fekete-fehérre vált)
Beszéd mód
Akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző (4 szint)
Forgatás balra
Forgatás jobbra
Döntés fölfelé
Döntés lefelé
Zoom fokozat ellenőrző (1X, 2X)
Fényerő fokozat ellenőrző (8 fokozat)
Altató ellenőrző (5 választható dal)
Ébresztő beállítása (6h, 4h, 2h, Off)
Hőmérséklet (HH ºC / ºF vagy LL ºC / ºF)
Az ikon és a felirat PIROS lesz > 29ºC / 84ºF, és a kijelzőn a következő
jelenik meg:
(HH ºC / ºF > 36ºC / 97 ºF)
Az ikon és a felirat PIROS lesz < 14 ºC / 57 ºF, és a kijelzőn a következő
jelenik meg:
(LL ºC / ºF < 1ºC / 34 ºF)
Kameravezérlés (szkennelés, megtekintés, hozzáadás, törlés)
Helyi rögzítés (Rögzítés, lejátszás)
Videó időzítőjének beállítása (5 min, 30 min, 60 min)
Idő beállítás (dátum, idő formátum 12/24 óra és idő)
Hangerő fokozat ellenőrző (8 fokozat)
SD kártya érzékelés
Nem érzékel babaegységet

Babaegység áttekintése
1
2
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5V 1.5A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fényérzékelő (az éjszakai üzemmód érzékeléshez)
Kamera lencse
Infravörös LED-ek (az éjszakai látáshoz)
Bekapcsolás / állapotjelző
Mikrofon
PÁROSÍTÁS gomb
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7.
8.
9.
10.
11.

Hangszóró
Antenna
Micro USB csatlakozó
BE / KI kapcsoló
Hőmérséklet érzékelő

Fontos iránymutatások a babamonitor üzembehelyezéséhez
•

•
•

•

•

Annak érdekében, hogy a babamonitor baba-és szülőegységeket együtt tudja használni,
rádió kapcsolatot kell létrehoznia a kettő között, melynek hatótávolságát a környezeti
körülmények is befolyásolják.
Bármilyen nagyméretű fém tárgy, például hűtőszekrény, iratszekrény, vasajtó vagy
vasbeton szerkezet, mely a két egység között helyezkedik el, akadályozhatja a rádió jelet.
A jel erőssége csökkenthet egyéb szilárd szerkezetek, például falak, vagy rádió és
elektromos berendezések, például TV, számítógép, vezeték nélküli vagy mobil
telefonok, fénycsövek vagy fénytompítók miatt is.
Egyéb 2,4 GHz termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek),
Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata vételi zavart okozhat a
készülékben, ezért tartsa a babamonitort legalább 1 méterre az ilyen típusú
termékektől, vagy kapcsolja ki őket, ha úgy véli, ezek okozzák a vételi zavart.
Amennyiben gyenge a jel, próbálja feljebb emelni a szülőegység antennáját, vagy
helyezze a baba- és/vagy szülőegységet a szobák más pontjaira.
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5.

1. Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS:
Fulladásveszély: A kisgyermekek
MEGFULLADHATNAK a kábelektől. A
kábel gyermekektől távol tartandó (több,
mint 1 méteres távolságban). Soha ne
használjon hosszabbítót az AC adapterhez.
Csak a csomagban található AC adaptert
használja.
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A Babaegység BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:
•
•

•
•

Válassza ki azt a helyet a babaegység számára, amely a legjobb rálátást
biztosítja a kiságyban lévő gyermekére.
Helyezze a babaegységet sík felületre, pl. komódra, fiókos szekrényre
vagy polcra vagy szerelje az egységet a falra az állványon alján lévő
kulcslyuk akasztó nyílások használatával.
SOHA ne helyezze a babaegységet vagy annak kábeleit a kiságyba.
Ne helyezze a Baby egységet vagy annak kábeleit a kiságyba vagy a
baba által elérhető helyre (az egység és annak kábelei legyenek több
mint egy méter távolságban).

FIGYELMEZTETÉS
Ez a digitális videó babamonitor megfelel minden vonatkozó elektromágneses
mezőkre vonatkozó szabványnak, és a készülék, amennyiben a Használati
utasításban leírtaknak megfelelően használják, biztonságos. Ezért az eszköz
használata előtt mindig olvassa el figyelmesen a Használati utasítást.
• Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszerelés közben tartsa
gyermekektől távol az apró alkatrészeket.
• A termék nem játékszer. Ne engedje meg gyerekeknek, hogy játszanak a
készülékkel.
• A babamonitor nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt általi felügyeletet.
• Tartsa meg a használati útmutatót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
• Ne tegye a babaegységet, vagy annak kábeleit a kiságyba vagy a baba által
elérhető helyre (helyezze az egységet több, mint 1 méterre a babától).
• Tartsa a kábeleket gyermekek által el nem érhető helyen.
• Ne fedje le a babamonitort törölközővel vagy takaróval.
• Soha ne használjon hosszabbítót a tápegységekhez. Csak a csomagban
található adaptereket használja.
• Tesztelje a babamonitort és annak minden funkcióját, hogy a tényleges
használat előtt megismerje a terméket.
Biztonsági előírások
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• Ne használja a babamonitort víz közelében.
• Ne helyezze a babamonitort hőforrás közelébe.
• Csak a csomagban található töltőket és adaptereket használja. Ne használjon
egyéb töltőket vagy tápegységeket, mert ezáltal az eszköz és az akkumulátor
megsérülhet.
• Ne nyúljon a csatlakozókhoz éles vagy fém tárgyakkal.
FIGYELEM
Ha nem engedélyezett akkumulátort használ, robbanásveszély áll fenn.
Az utasításoknak megfelelően selejtezze le az akkumulátorokat.
Az egységet úgy kell beállítani és használni, hogy a felhasználó kezén kívüli más
testrészei legalább 20 cm (8 hüvelyk) vagy ennél nagyobb távolságra legyenek.
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2. Első lépések
2.1

A babaegység tápegysége
Tápcsatlakozó dugó

A kamera
bekapcsoló gombja

ON

OFF

1.

Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a babaegységhez (kamera)
a másik végét pedig a egy megfelelő konnektorba.
MEGJEGYZÉS
Csak a csomagban található adaptert használja (5 V DC / 1500 mA).
2.
3.

Állítsa a BE/KI kapcsolót BE állásba. Az áramellátást jelző LED kék fénye
kigyullad.
Állítsa a BE/KI kapcsolót KI állásba a babaegység kikapcsolásához.

2.2

A szülőegység tápegysége

FONTOS
A szülőegység egy beépített akkumulátorral van szerelve (Lithium-ion
akkumulátor 1880 mAh), használat előtt, kérjük töltse legalább 16 órán keresztül.
1.

2.

Csatlakoztassa a tápegység mikro-USB dugóját a szülőegységhez a másik
végét pedig a egy megfelelő konnektorba. Csak a csomagban található
mikro-USB csatlakozós adaptert használja (5 V DC / 1500 mA).
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 BE/KI gombot egy másodpercen
keresztül a szülőegység Bekapcsolásához.

Első lépések
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3.

Amikor a baba- és a szülőegység is be van kapcsolva, a szülőegység
kijelzőjén látható a babaegység által felvett videó.
4. Ha nincs kapcsolat, vagy hatótávolságon kívül van, a videokijelző kikapcsol,
és a készülék 5 másodpercenként hangjelzést hallat. Helyezze a
szülőegységet közelebb a babaegységhez, hogy a kapcsolat újra létrejöjjön.
5. A szülőegység Kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 BE/KI
gombot, amíg a folyamatjelző sáv befejezi a töltést.
MEGJEGYZÉS
Az akkumulátor ikonja
PIROSra vált és a szülő egység 15
másodpercenként sípol, ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Az
akkumulátort újra kell tölteni; annak teljes feltöltése 12 órát vesz igénybe.
Töltés közben
1.

2.
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Kikapcsolt állapotban, és ha az adapter be van dugva, a kijelzőn megjelenik
az adapter logó,majd egy villogó akkumulátor ikon lesz látható 15
másodpercen keresztül. A bal felső sarokban látható kék LED kigyulladása
jelzi, hogy az adapter be van dugva.
Bekapcsolt állapotban, és ha az adapter be van dugva, a kijelző jobb felső
sarkában látható akkumulátor ikon jelzi, hogy az akkumulátor tölt. A bal
felső sarokban látható kék LED kigyulladása jelzi, hogy az adapter be van
dugva.

Első lépések

Regisztráció (Párosítás)

A babamonitor az Ön szülőegységéhez van elő-regisztrálva. Ezért nem kell azt újra
regisztrálni, kivéve ha a babaegység elveszti a kapcsolatot a szülőegységgel.
A babaegység újra-regisztrálásához, vagy új babaegység regisztrálásához
kövesse az alábbi utasításokat:
1. Nyomja meg a M gombot a szülőegységen a menüsor megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg a
del/
add/
view/
scan menü megjelenik.
kijelölésre kerül, és a
3. Nyomja meg a + föl gombot vagy a - le gombot az + add (hozzáad)
kiválasztásához, majd nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
megjelenése után nyomja meg a + FÖL gombot
4. A kamera
vagy a - LE gombot a kívánt KAMERA kiválasztásához és nyomja meg az
O gombot a kamera egység keresésének indításához. A keresés alatt a
zöld hangerőt jelző LED gyorsan villog.
5. Nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva az PÁROSÍTÁS gombot a babaegység
alatt, amíg a szülőegység megtalálja a kamerát, sípol és a kamera által vett
videó megjelenik.
MEGJEGYZÉS
Ha már korábban regisztrált egy Baby egységet akkor a regisztrálva a jelenlegi
Baby egységét az felülírja a régi regisztrációját.

Első lépések
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2.3

3. A babamonitor használata
3.1

Üzembehelyezés

• Helyezze a babaegységet megfelelő helyre (pl. asztalra) és irányítsa a kamera
lencséjét a megfigyelni kívánt területre.
• Igazítsa a babaegység látószögét a kamera föl, le, jobbra vagy balra
forgatásával, amíg elégedett a szülőegység kijelzőjén látható képpel.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze a babaegységet a baba által elérhető helyre! Ha vételi zavar
keletkezik a képben vagy a hangban, próbálja meg máshová helyezni az
egységeket és győződjön meg róla, hogy azok nincsenek egyéb elektromos
készülékek közelében.

3.2

Forgatás és döntés

A kamerát a szülőegységen keresztül távolról lehet irányítani.
1.
2.

3.3

Nyomja meg a + FÖL gombot vagy a LE gombot a kamera fölfelé vagy
lefelé történő döntéséhez.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot a kamera jobbra
vagy balra történő forgatásához.

Éjszakai mód

A babaegység 8 nagyintenzitású infravörös LED-del rendelkezik a sötétben
készítendő képek felvételére. Ha az egység tetején található beépített
fényérzékelő alacsony külső fényt érzékel, a LED-ek automatikusan bekapcsolnak
és a szülőegység kijelzője fekete-fehér képet jelenít meg. Az képernyő felső
részén megjelenik a
ikon.

3.4

Beszéd mód

Nyomja meg a T TALK (beszéd) gombot a szülőegységen, ha babaegység
hangszóróján keresztül szeretne babájához beszélni. Az LCD kijelző felső részén
megjelenik a T ikon.
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3.5

Videó BE/KI

Az LCD kijelző hangmonitor meghagyásával történő BE- és kikapcsolásához
nyomja meg a V gombot.

3.6

Hőmérsékletkijelző (HH °C / °F vagy LL °C / °F)

A babaegység hátoldalán lévő érzékelővel mért hőmérséklet az LCD kijelző felső
részén látható. A felirat PIROS lesz ha a hőmérséklet 29 °C / 84 °F fölé vagy 14 °C
/ 57 °F alá megy. A felirat HH °C / °F-re vált, ha a hőmérséklet 36 °C / 97 °F fölé
megy. A hőmérséklet LL °C / °F-re vált, ha a hőmérséklet 1 °C / 34 °F alá megy.

A babamonitor használata
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4. Szülőegység menü opciók
4.1
1.

4.2
1.
2.
3.

4.3
1.
2.
3.

4.

4.4
1.
2.
3.
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Hangerő
Nyomja meg a hangerő gombot - vagy + a hangerő beállításához, felugrik a
ikon és kiválaszthatja a kívánt hangerőt 0~8 között. (A hangerő
alapértelmezett beállítása a 4-es fokozat.)

Fényerő
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
kijelölésre kerül.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a
A kívánt fényerő 1 ~ 8 közötti fokozat kiválasztásához nyomja meg a + FÖL
gombot vagy a - LE gombot. (A fényerő alapértelmezett beállítása az 5-ös
fokozat.)

Altató
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a kijelölésre kerül.
Az 5 altató egyikének kiválasztásához nyomja meg a + FÖL gombot vagy a
- LE gombot, vagy az 5 dal egymás utáni lejátszásához nyomja meg a
körbe gombot. Ha egyetlen dalt választ ki, az csak egyszer kerül lejátszásra,
ezt követően a lejátszás leáll. (Az alapértelmezett beállításként az altatódal
KI van kapcsolva.)
A lejátszandó altatók hangerejének beállításához nyomja meg az O
gombot.

Zoom
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
kijelölésre kerül.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a
Az 1X vagy 2X zoom kiválasztásához nyomja meg a + FÖL gombot vagy a
- LE gombot. (Az alapértelmezett beállítás az egyszeres zoom.)

Szülőegység menü opciók

1.
2.
3.

4.

Ébresztő
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a kijelölésre kerül.
A kívánt ébresztési idő (6h, 4h , 2h) kiválasztásához nyomja meg a + FÖL
gombot vagy a - LE gombot. (Az ébresztő alapértelmezett helyzetben KI
van kapcsolva.)
Ha kiválasztotta az ébresztő időt, a szülőegység minden 6, 4, vagy 2 órás
időszak után 45 másodpercen keresztül sípol.

4.6

Kamera vezérlés

4.6.1

Kamera csatlakoztatása

A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg a
del/
add/
view/
scan menü megjelenik.
kijelölésre kerül, és a
add (hozzáad)
3. Nyomja meg a + föl gombot vagy a - le gombot az
kiválasztásához, majd nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
4. A kamera
megjelenése után nyomja meg a + FÖL gombot
vagy a - LE gombot a kívánt kamera kiválasztásához és nyomja meg az
O gombot a kamera egység keresésének indításához. A keresés alatt a
zöld hangerőt jelző LED gyorsan villog.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot a babaegység
alján, amíg a szülőegység megtalálja a kamerát, sípol és a kamera által
felvett kép megjelenik.
MEGJEGYZÉS
A kamerát egyszerre csak egy szülőegységhez lehet regisztrálni.
1.
2.

4.6.2
1.
2.
3.
4.

A kiválasztott kamera által vett kép megtekintése

A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg a
del/
add/
view/
scan menü megjelenik.
kijelölésre kerül, és a
view (nézet)
Nyomja meg a + FÖL gombot vagy a - LE gombot az
kiválasztásához, majd nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
A kamera
megjelenése után nyomja meg a + FÖL gombot
vagy a - LE gombot a kívánt kamera kiválasztásához és nyomja meg az
O gombot az adott kamera képének megtekintéséhez.

Szülőegység menü opciók
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4.5

TIPP
A kamerák gyors áttekintésének módja a menüsoron keresztül történő belépés
helyett.
Nyomja meg ismétlődően, közvetlenül az OK gombot a következők
kiválasztásához: kamera
,
scan .

4.6.3

Kamera törlése

A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg a
del/
add/
view/
scan menü megjelenik.
kijelölésre kerül, és a
törlés
3. Nyomja meg a + FÖL gombot vagy a - LE gombot a
kiválasztásához, majd nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
4. A kamera
megjelenése után nyomja meg a + FÖL gombot
vagy a - LE gombot a kívánt kamera kiválasztásához és nyomja meg az
O gombot a regisztráció törléséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a rendszerben csak egy regisztrált kamera van, az nem törölhető.
1.
2.

4.6.4

Váltott videók

A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg a
del/
add/
view/
scan menü megjelenik.
kijelölésre kerül, és a
scan (beolvasás)
3. Nyomja meg a + FÖL gombot vagy a - LE gombot az
kiválasztásához, majd nyomja meg az O gombot a jóváhagyáshoz.
4. A kijelző ezután a különböző regisztrált kamerák képeit mutatja egymás
kb. 12 másodperces váltásokban a következő
után
sorrendben.
TIPP
A kamerák gyors áttekintésének módja a menüsoron keresztül történő belépés
helyett.
Nyomja meg ismétlődően, közvetlenül az OK gombot a következők
kiválasztásához: kamera
,
scan .
1.
2.

4.7
1.
2.
18

Hőmérséklet
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a
kijelölésre kerül.
Szülőegység menü opciók

A ºC vagy ºF kiválasztásához nyomja meg a + FÖL gombot vagy a - LE
gombot.

4.8
1.
2.
3.

Energiatakarékos üzemmód
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot, amíg az V kijelölésre
kerül.
A videó automatikus kikapcsolásának kiválasztásához nyomja meg a +
FÖL gombot vagy a - LE gombot, mely kikapcsol
5, 30 vagy 60 perc elteltével, ha nem töltődik.

4.9

Video

Ezzel a funkcióval videofelvételt készíthet a gyermekéről. A videókat az SD
memória kártyán fogja tárolni, így kérjük, győződjön meg arról, hogy azon
legyen elegendő tárhely.
A menüsor megjelenítéséhez nyomja meg a M gombot.
kijelölésre kerül.
Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a
Nyomja meg a + FEL gombot vagy a - LE gombot a kiválasztáshoz ,
és nyomja meg az O gombot a video rögzítés elindításához, ezután
válassza ki a
lehetőséget, majd nyomja meg a O gombot a
leállításhoz.
kiválasztásához,
4. Nyomja meg a + FÖL gombot vagy a - LE gombot a
majd nyomja meg az O gombot a video visszajátszásához.
MEGJEGYZÉS
A video formátuma AVI melyet számítógépén/okostelefonján/tabletjén is
megtekintheti.

1.
2.
3.

4.10
1.
2.
3.

Időbeállítás

Nyomja a < BAL gombot vagy a > gombot, amíg a
kijelölésre kerül, és
nyomja meg az O gombot.
Nyomja meg a < BAL gombot vagy a > JOBB gombot a kamera
mozgatásához a beállítások között.
A dátum, idő formátum és az idő beállításához nyomja meg a + FÖL
gombot vagy a - LE gombot.

Szülőegység menü opciók
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3.

5. Wi-Fi Internet megtekintés
5.1

Minimum rendszerkövetelmények

Web portál
• Windows® 7
• Mac OS® 10.7
• Chrome™ 24
• Internet Explorer® 9
• Safari® 6
• Java™ 7
• Firefox® 18.0
• Adobe® Flash® Player 15.0

Android™ rendszer
• 4.2-es verzió vagy afelett

iPhone®/iPad® iOS
• 7.0-ás verzió vagy afelett

Wi-Fi® követelmények:
• Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség kameránként. Tesztelje
internetkapcsolata sebességét itt: http://www.speedtest.net/
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5.2

Indulás - Eszközök csatlakoztatása

Hogyan működik?

MBP854CONNECT
Kamerá

Wi-Fi® routernek

Nézze meg a kamerát távolról,
bármilyen kompatibilis eszközzel

Hubble
Service

Amikor egy felhasználó el szeretne érni egy kamerát, biztonságos szerverünk
azonosítja őt és engedélyezi a kamerához való hozzáférést.

Beállítás
Csatlakoztassa a kamerát a táp adapterhez, majd csatlakoztassa azt a megfelelő
hálózati csatlakozóba és győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb BE
állásban van. A kamerának annak a Wi-Fi® routernek a hatósugarában kell
lennie, amelyikhez csatlakozni szeretne. Győződjön meg arról, hogy a router
csatlakozási jelszava a teljes alkalmazásbeli beállítás során a rendelkezésére áll.

A LED jelzés állapota:
- Párosítási / Beállítási állapot: A LED piros és zöld és lassan villog
- Nem csatlakozott állapot:

A LED piros és lassan villog

- Csatlakozott állapot:

A LED kék és folyamatosan világít

- Csatlakozásra kész állapot:

A LED kék és lassan villog

MEGJEGYZÉS
Csak egy kompatibilis okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen
keresztül állíthatja be.

Wi-Fi Internet megtekintés
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5.3

Felhasználói fiók és kamera beállítása Android™ eszközökön

Amire szüksége van
• MBP854CONNECT kamera
• Tápadapter a kamerához
• AndroidTM 4.2 vagy újabb verzióval rendelkező eszköz

5.3.1

Kapcsolja be és csatlakoztassa a kamerát

• Csatlakoztassa a tápadaptert egy hálózati aljzatba, és csatlakoztassa a
csatlakozót a micro-USB-foglalatba a kamera egység hátoldalán.
• Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló BE állásba van állítva.
• A kamera piros LED-je villog, miután a kamera bekapcsolt. Amikor egy sípoló
hangjelzést hall, az azt jelenti, hogy a kamera beállításra kész.

5.3.2

Töltse le a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást.

• Lépjen a Google Play™ áruházra a „Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazás megkereséséhez.
• Töltse le a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást a Google Play™
áruházból, és telepítse azt az Android™ eszközre.

5.3.3

Futtassa a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást az
Android™ eszközön.

• Ügyeljen rá, hogy az Android™ eszköz kapcsolódjon a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, adja meg a
fiókinformációkat, figyelmesen olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd
válassza az „Elfogadom a Használati feltételeket” lehetőséget, mielőtt
rákoppintana a Létrehozás elemre. (A1. kép)
MEGJEGYZÉS
Ha már rendelkezik Hubble alkalmazásfiókkal, válassza a Már rendelkezik
fiókkal? lehetőséget a következő lépésrepugráshoz.

A1
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Kamera hozzáadása a fiókhoz
a képernyő jobb felső sarkába kamera hozzáadásához. (A2. kép)

Android™

• Koppintson

MAGYAR

5.3.4

A2
• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (A3. kép)

A3
• Dugja be és kapcsolja be a kamerát, és várjon néhány percet a
bemelegedéshez.
• Koppintson a Tovább gombra, amikor a kamera LED-je elkezd villogni.

Wi-Fi Internet megtekintés
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• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (A4. kép)

A4
• Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a kamera egység bal alsó
szélén található PÁROSÍTÁS gombot. Ezután egy sípoló hangot hall, ami után
egy gépi hang jelzi, hogy a kamera párosításra kész.
• Koppintson a Tovább gombra.
• Az alkalmazás automatikusan megkeresi a kamerát és kapcsolódik ahhoz,
ahogy az alábbi képeken látható. (A5. és A6. kép)
• A kék/piros színű LED a kamerán villogni fog.

A5

24

A6
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Android™

• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot, adja meg a jelszót, majd koppintson a
Kapcsolódás lehetőségre. (A7. és A8. kép)

A8
A7
• Néhány percet vesz igénybe, hogy a kamera kapcsolódjon a Wi-Fi®
hálózathoz és megjelenítse a kapcsolódás állapotát. (A9. és A10. kép)
• Ha a kapcsolódás nem sikerül, koppintson az Újra gombra, és ismételje meg a
lépéseket a következővel kezdve: 5.3.4.

A9
A10
• Koppintson a Kamera megtekintése elemre a kamera egység által rögzített
videó megtekintéséhez. Az állapotjelző LED a kamera egységen piros/kék
színben villog.

Wi-Fi Internet megtekintés
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5.4

Felhasználói fiók és kamera beállítása iPhone®/iPad® eszközön

Amire szüksége van
• MBP854CONNECT kamera
• Tápadapter a kamerához
• iPhone® / iPad® eszköz iOS 7.0 vagy újabb operációs rendszerrel

5.4.1

Kapcsolja be és csatlakoztassa a kamerát

• Csatlakoztassa a tápadaptert egy hálózati aljzatba, és csatlakoztassa a
csatlakozót a micro-USB-foglalatba a kamera hátoldalán.
• Ellenőrizze, hogy a BE/KI kapcsoló BE állásba van állítva.
• A kamera piros LED-je villog, miután a kamera bekapcsolt. Amikor egy sípoló
hangjelzést hall, az azt jelenti, hogy a kamera beállításra kész.

5.4.2

Töltse le a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást.

• Menjen az App Store-ba a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazás
megkereséséhez.
• Töltse le a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, és telepítse az iPhone®/
iPad® eszközre.

5.4.3

Futtassa a Hubble alkalmazást az iPhone®/iPad® eszközön.

• Ügyeljen rá, hogy az iPhone®/iPad® eszköz kapcsolódjon a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, adja meg a
fiókinformációkat, figyelmesen olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd
válassza az „Elfogadom a Szolgáltatási feltételeket” lehetőséget, mielőtt
rákoppintana a Létrehozás elemre. (i1. kép)
MEGJEGYZÉS
Ha már rendelkezik Hubble alkalmazásfiókkal, válassza a Már rendelkezik
fiókkal? lehetőséget a következő lépésre ugráshoz (i1. kép).

i1
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5.4.4

Kamera hozzáadása a fiókhoz
a képernyő jobb felső sarkában a kamera hozzáadásához.

iOS

• Koppintson
(i2. kép)

i2
• A következő Bluetooth beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (i3. kép)

i3

Wi-Fi Internet megtekintés
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• Koppintson a Beállítások elemre, és aktiválja a Bluetooth funkciót az iPhone®/iPad®
eszközön. (i4. és i5. képek)

i5
i4
• Nyomja meg a KEZDŐOLDAL gombot a kezdőképernyőre való
visszatéréshez, majd koppintson a „Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazásra a beállítás folytatásához.
• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (i6. kép)
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a Bluetooth funkció be volt kapcsolva, akkor
közvetlenül erre a lépésre kerül.

i6
• Várjon néhány percet a kamera egység bemelegedéséig, és koppintson a Tovább
gombra, amikor a kamera LED jelzőlámpa villogni kezd.
28
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iOS

• A következők fognak megjelenni a képernyőn. (i7. és i8. képek)

i7
i8
• Adjon nevet a kamera egység helyének, és koppintson a Folytatás
lehetőségre. (i9. és i10. képek)

i9

Wi-Fi Internet megtekintés

i10
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• A kamera egység megkeresi a Wi-Fi® hálózatot (i11. kép), és megjeleníti az
elérhető hálózatok listáját. (i12. kép)

i12
i11
• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot, és koppintson a Folytatás lehetőségre. (i13. kép)
• Adja meg a Wi-Fi® jelszót, és koppintson a Következő lehetőségre. (i14. kép)

i13
i14
• Néhány percet vesz igénybe, hogy a kamera egység kapcsolódjon a Wi-Fi®
hálózathoz és megjelenítse a kapcsolódás állapotát. (i15. és i16. képek)

30

Wi-Fi Internet megtekintés

MAGYAR

iOS

• Ha a kapcsolódás nem sikerül, koppintson az Újra gombra, és ismételje meg a
lépéseket a következővel kezdve: 5.4.4.

i15
i16
• Koppintson az Élő kamerakép megtekintése elemre a kamera egység által
rögzített videó megtekintéséhez. A LED jelzőfény a kamera egységen kék
színben világít.

Wi-Fi Internet megtekintés
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6. Kamera funkciók
6.1

Kamera egység csatlakoztatása az áramellátásba

• Csatlakoztassa a tápadaptert egy hálózati aljzatba, és csatlakoztassa a
csatlakozót a micro-USB-foglalatba a kamera egység hátoldalán.
• Csúsztassa a BE/KI kapcsolót BE állásba. A bekapcsolás jelzőfény LED zöld
színben gyullad ki. (Megjegyzés: A készülék kikapcsolásához csúsztassa a
BE/KI kapcsolót KI állásba.)
• Futtassa a Hubble alkalmazást az AndroidTM vagy iOS® eszközön.

6.2

A Hubble alkalmazás funkcióinak áttekintése
Menü

• Koppintson a Kamerák

lehetőségre a

kameralista eléréséhez.
a
• Koppintson az Eseménynapló lehetősége
mozgás és hangérzékelés által elindított
videorögzítési lista eléréséhez.
• Koppintson a Fiók lehetőségre
a felhasználói
Profil, az előfizetési Csomag, az Értesítések
beállítás, a Távoli kapcsolódási beállítás és a
Hubble névjegy eléréséhez.
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• Készítsen képet vagy rögzítsen videót a kamerával.
• Koppintson a Videó ikonra
a Videó funkció
aktiválásához. Koppintson és tartsa megnyomva
a piros
gombot a rögzítés elindításához, és
engedje fel a leállításhoz.
• Koppintson a Kamera ikonra
a Kamera
módra váltáshoz. A Kamera nézetben készíthet
fényképeket.
Megjegyzés:
A képek és a videók az okoskészülék belső
memóriájába lesznek eltárolva, és a Képtárból
vagy a Médialejátszóból (AndroidTM eszköz)
érhetők el. A videók visszajátszásához használja a
Hubble alkalmazást.

Altatódal

Koppintson a Dallam menü eléréséhez, és
válasszon egyet az 5 előre beállított dallamból,
amelyet le szeretne játszani a kamera egységen.

Hőmérséklet
mérése

A kamera egység hátulján található hőmérsékletérzékelő által mért hőmérséklet az Android™
készülék képernyőjén lesz megjelenítve. Az érték
piros színű, ha a hőmérséklet a Fiók alatt megadott
Magas/Alacsony hőmérséklet-tartományon kívül esik.

Kétirányú
kommunikáció

Koppintson a funkció aktiválásához. Nyomja meg
egyszer a kör alakú
gombot a beszédhez a kamera
egységen keresztül. Engedje fel a gombot a hangos
visszajelzés meghallgatásához a kamera egységből.

Hangszóró

Koppintson a hangszóró be-/kikapcsolásához.

Pásztázás és
döntés

Érintse meg a jobbra és balra pásztázáshoz,
valamint a felfelé és lefelé döntéshez.

Kamera funkciók
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Kép/Videó

Nagyítás

Csúsztassa el a görgetősávot a képernyő jobb oldalán
a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
Használhatja a széthúzás és az összecsípés
mozdulatokat a képek nagyításához és kicsinyítéséhez.
Az kétujjas nagyítás művelet használatához az eszköznek
támogatnia kell a többérintéses technológiát.

Kamera beállítása A Kamera beállításait a
Beállítások ikonra
koppintással módosíthatja.
• Koppintson a Részletek elemre a Kamera neve,
Felhő előfizetés, Kép módosítása, Időzóna,
Kamera típusa, Firmware verzió és Összes
esemény törlése elemek áttekintéséhez.
• Koppintson az Értesítésekelemre a Hangérzékelés
és Mozgásérzékelés érzékenységének
beállításához, és a Magas hőmérséklet (max. 33
oC vagy 91 oF) / Alacsony hőmérséklet (min. 10o
C vagy 50 oF) riasztás beállításához.
• Koppintson a Beállítások elemre a Mennyezetre
rögzítve, Fényerő és Hangerő elemek
beállításához.
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Kamera
hozzáadása

Belépés a Kamera hozzáadása funkciókhoz.

Összes esemény
törlése

Koppintson az összes esemény törléséhez.

Események
kiválasztása

Jelölje be a jelölőnégyzetet a rögzített
esemény(ek) kijelöléséhez.

Események
szerkesztése

Koppintson ide az esemény(ek) kiválasztásához és
törléséhez.

Események
törlése

Koppintson a kiválasztott esemény(ek) törléséhez.

Kamera funkciók

• Látogasson el az oldalunkra: https://app.hubbleconnected.com/#login
• Adja meg a felhasználó nevét, és jelszavát majd kattintson a
bejelentkezésre ha már létrehozta a fiókját.
• Kattintson az Android™ vagy az iPhone®/iPad® eszközéhez csatlakoztatott
kamera listára, és a Kamera nézet megjelenik a képernyőn. Könnyedén
kapcsolatban maradhat a kedvenc embereivel, helyszíneivel és kedvenceivel
az élő video adatfolyammal.
• Megváltoztathatja a beállításokat a menü utasításainak követésével a
weboldalon.

Munka a számítógépével/laptopjával
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7. Munka a számítógépével/laptopjával

8. Az eszköz leselejtezése (környezet)
A termék életciklusának végén ne a rendes háztartási
hulladékkal együtt dobja ki a készüléket. Vigye a terméket egy
elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító
gyűjtőpontra. A terméken, használati útmutatón és/vagy
csomagoláson látható szimbólum ezt jelzi.
A termék egyes alkotóelemeit újra lehet hasznosítani, ha elviszi
azt egy újrahasznosító pontra. Az egyes elemek vagy anyagok újrahasznosítása
által hozzájárulhat a környezet megóvásához.
Amennyiben további információra van szüksége az Önhöz közeli
gyűjtőpontokkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat.
A helyi törvénykezésnek megfelelően, környezetbarát módon selejtezze le az
akkumulátort.
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9. Tisztítás
A digitális videó bébiőrt tisztítsa egy enyhén nedves puha textíliával, illetve
antisztatikus törlőkendővel. Ne használjon tisztítószereket, illetve más
vegyületeket.

Tisztítás és karbantartás
• Ne használjon hígítót, benzint, vagy más kémiai vegyületet a készülék
tisztításához – ezzel ugyanis maradandó károsodást okozhat a készüléken,
amire a garancia nem vonatkozik.
• Tartsa távol a digitális videó bébiőrt hőtől, párás helyektől, illetve közvetlen
napsütéstől, valamint nedvességtől.
• A készülék tervezése, tesztelése és kivitelezése során a magas szintű
működést és megbízhatóságot tartottuk szem előtt. Ennek ellenére
előfordulhat, hogy a készülék meghibásodik. Kérjük, ebben az esetben ne
próbálja megjavítani a készüléket, inkább vegye fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal.

Tisztítás
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10. Segítség
Kijelző
Nem jelez ki
• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
• Indítsa újra az egységeket. Vegye ki a szülőegység akkumulátorát és húzza ki
mindkét egységet a konnektorból, majd dugja vissza őket.
• Be van kapcsolva az egység?
A szülőegység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI
gombot .
• A megfelelő kamera van kiválasztva?
Amennyiben szükséges, változtassa meg a kamera számát.
• Be van kapcsolva a videó kijelzés?
A bekapcsoláshoz nyomja meg a VIDEÓ BE/KI
gombot.
• Amikor csak akkumulátorról működik az egység, a Kijelző kikapcsol
5, 30 vagy 60 perc elteltével, hogy takarékoskodjon az energiával (a videóbeállításoktól függően). Az egység ettől függetlenül aktív marad és ad
hangjelzéseket. A kijelző bármely gomb megnyomásával újra-aktiválható.

Regisztráció
Ha a baba egység elveszti a kapcsolatot a szülő egységgel
• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
• Ha a babaegység túl messze van, lehet, hogy nincs a szülőegység
hatótávolságán belül; tegye közelebb a két egységet egymáshoz.
• Indítsa újra az egységeket az akkumulátor eltávolítása által, illetve azáltal,
hogy kihúzza őket a konnektorból. Mielőtt újracsatlakoztatná őket várjon kb.
15 másodpercet. Várjon egy percet, hogy a babaegység és a szülőegység
szinkronizálódjon.
• Olvassa el a 2.3 Regisztráció (Párosítás) fejezetben, hogy szükséges-e az
egységek újbóli regisztrációja.
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Segítség

Vétel közben zaj a szülőegységen
• Lehet, hogy a baba- és a szülőegység túl közel vannak egymáshoz. Helyezze
őket távolabb egymástól.
• A hangátvitelben keletkező zavarok elkerülése érdekében győződjön meg
róla, hogy a két egység legalább 1-2 méterre van egymástól.
• Ha a babaegység túl messze van, lehet, hogy nincs a szülőegység
hatótávolságán belül; tegye közelebb a két egységet egymáshoz.
• Győződjön meg róla, hogy egyik egység sincs túl közel egyéb elektromos
berendezéshez, például televízióhoz, számítógéphez, vezeték nélküli / mobil
telefonhoz.
• Egyéb 2.4 GHz termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi®
routerek), Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata vételi
zavart okozhat a készülékben, ezért tartsa a babamonitort legalább 1,5
méterre az ilyen típusú termékektől, vagy kapcsolja ki őket, ha úgy véli, ezek
okozzák a vételi zavart.
• Amennyiben gyenge a jel, próbáljon ki különböző pontokat az egységek
számára a szobában.

Vétel közben zaj az eszközön
• A háttérzaj és a visszhang elkerülésére, biztosítsa a megfelelő távolságot a
Wi-Fi® kamera egység és az eszköz között.
• Más 2,4 GHz-es termékek használata, mint a Bluetooth® rendszerek vagy
mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a termékben. Tartsa a Wi-Fi®
Kamera egységet az ilyen interferencia forrásoktól legalább 1 méterre, vagy
kapcsolja ki azokat ha interferenciát okoznak.

Elveszett kapcsolat
• Ellenőrizze a Wi-Fi® beállításokat. Ha szükséges, csatlakoztassa újra Wi-Fi®jét. Biztosítsa, hogy a Wi-Fi ® kamera egység BE van kapcsolva. Várjon egy
pár percet mielőtt megpróbál a Wi-Fi® hálózathoz csatlakozni.

Ha elfelejtette a jelszavát
Ha nem emlékszik jelszavára, koppintson az Elfelejtett jelszó lehetőségre és adja
meg az email címét. Email címére azonnal egy új jelszó linket fog kapni.
Segítség
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Vételi zavar

Hibakeresés a Wi-Fi® Internet megtekintéshez
Kategória

Probléma
Leírás / Hiba

Megoldás
Kérjük, ellenőrizze felhasználó nevét
és jelszavát.

Fiók

Nem tudok
bejelentkezni még
regisztráció után sem.

Fiók

Kérjük, győződjön meg arról, hogy
Egy hibaüzenetet
kapok a következőkkel: regisztrált nálunk. Koppintson a
Create Account lehetőségre.
„Email ID is not
registered” (az email
azonosítója nincs
regisztrálva).

Fiók

Mi a teendő ha
elfelejtettem a
jelszavamat?

Fiók

1.
Nem kapok új jelszót
pedig használtam a
„Forgot password”
(elfelejtett jelszó) opciót.
2.
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Kattintson a „Forgot Password”
(elfelejtett jelszó) linkre a https://
app.hubbleconnected.com/
#lostpassword weboldal VAGY az
Android™ illetve az iOS
alkalmazásban. Egy emailt elküldjük a
regisztrált email címére.
Talán az email a levélszemét
mappájába került. Kérjük
ellenőrizze a levélszemét
mappáját.
Késedelem lehet az email
kézbesítésben. Kérjük várjon egy
pár percet és frissítse az email
fiókját.

Segítség

1.
A következő üzenetet
kapom: Problémánk van
kamerájához való
hozzáféréshez. Ez az
2.
internet kapcsolat
hiánya miatt lehet.
Kérjük várjon és próbálja
meg ismét.
3.

Amikor „remote
A kamera
megtekintése mode” (távoli módban)
vagyok, a video 5 perc
után megáll. Hogyan
nézhetem ennél
hosszabban?

MAGYAR

Csatlakozási
problémák

Kérjük, pár perc múlva próbálja
meg ismét. Ez adódhat bármilyen
az internet kapcsolatban fellépő
probléma miatt.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
indítsa újra a kameráját, és
ellenőrizze, hogy ez megoldja-e a
problémát.
Kérjük, indítsa újra vezeték nélküli
Routerét.

Amikor a saját otthoni hálózatán
kívülről próbál hozzáférni
Kamerájához (az interneten keresztül)
videója 5 perc után túllépi az időt.
Rákattinthat újra a kamerára és az
Android™/iOS alkalmazás újra
megkezdi az adatfolyam továbbítást.
Ha web-böngészőjéből próbál
hozzáférni, megnyomhatja az Reload
gombot a kamera videó
megtekintésének megkezdéséhez.

Funkciók

A hangjelzés beállítási
küszöbérték nem
megfelelő.

Üzembehely Mikor új kamerát új
ezés
kamerát adok a
fiókomhoz és nem
találok hozzá adni való
kamerát.

Segítség

Beállíthatja a hang érzékenység
indítását a kamera beállítások menü
alatt.
Ha olyan kamerát próbál hozzá adni
mely korábban már hozzá lett adva az
Ön vagy más fiókjához , először
Önnek vissza kell állítania a kamerát.
Ezt a a kamera alján található
PÁROSÍTÁS gomb nyomva tartásával
lehet megtenni 5 másodpercre.
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Általános

Mik a támogatott
böngészők a
számítógépemről/
Mac®-emről való
hozzáféréshez?

Javasoljuk, hogy a Google
Chrome™ 24-et vagy annál
magasabb verziót használjon. Habár a
következő böngészőket is támogatja:
Internet Explorer® 9.0 vagy afelett
(számítógéphez), Safari® 6.0 vagy
afelett (Mac-hez) vagy Firefox® 18.0
vagy afelett (mindkettőhöz).

Általános

Mi a lényege a LED
villogásnak?

A villogó LED a következő állapotokat
jelzik:
Lassú villogás: 1. A kamerája beállítás
módban van. Ebben a módban adhat
hozzá fiókjához kamerákat. A
dobozból kivéve a kamera beállítás
módban van. A beállítás módra való
visszaállításhoz, nyomja meg és tartsa
lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot a
kamera alján, míg egy sípolást nem
hall.
Lassú villogás: 2. A Kamera vagy
csatlakozik a routerhez vagy
elvesztette azzal a kapcsolatot. Kérjük,
győződjön meg arról, hogy a kamera a
Wi-Fi ® hatótávolságán belül van.
A LED folyamatosan világít: A kamera
a Wi-Fi ® hálózathoz van kapcsolódva.

Csatlakozási
problémák
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Nem tudom elérni a
kamerámat.

Ellenőrizze, hogy a kamera a Wi-Fi ®
hatótávolságán belül van-e. ha
kameráján a LED lassan villog,
próbálja a kamerát közelebb vinni a
routerhez a jobb Wi-Fi ® csatlakozás
érdekében, és próbálja meg ismét.

Segítség

Kérjük, nullázza a Kamerát beállítási
módban és próbálja újra. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a PÁROSÍTÁS
gombot a kamera alján, míg egy
sípolást nem hall. Várjon egy percet a
kamera újraindulásához. A villogó
kamera LED azt jelzi, hogy az beállítás
módban van. Most indítsa újra a
beállítást ismét az okostelefonjáról.

Csatlakozási
problémák

Még ha ugyan azon a
Wi-Fi ® hálózaton
keresztül is próbálom
elérni a kamerámat,
akkor is távoliként
találom meg a
kamerámat. Egyszerre
csak 5 percre tudom
elérni azt.

Kérjük, ellenőrizze a vezeték nélküli
router beállításait. Például a Buffalo
márkájú routerek esetében, van egy
un. vezeték nélküli szigetelés opció.
Kérjük, tiltsa le ezt az opciót.

Kamera

Amikor megpróbálom
megnézni a
kamerámat, egy
üzenetet kapok, hogy
frissítsem a firmware-t.
Mit tegyek?

Kérjük, frissítse firmware-ét. Ehhez
nagyjából 5 percre van szüksége. A
kamera funkcióinak javításához,
időnkét frissítéseket adunk ki.

Segítség
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Üzembehely A készülékek
ezés
beállításakor
Android™ és iOS
készülékeknél, nem
találom a kamerámat az
utolsó lépésnél, és a
beállítás sikertelen.

Általános

Milyen támogatott
platformokról tudom
elérni a kamerámat?

Minimum rendszerkövetelmények:
Windows ® 7*
*Java böngésző plug-in szükséges
Mac OS 10.7 verzió
Chrome™ 24. verzió
Internet Explorer ® 9. verzió
Safari ® 6. verzió
Java™ 7. verzió
Firefox ® 18.0 verzió
Adobe ® Flash ® Player 15.0
Android™ 4.2
iPhone ® /iPad ® iOS 7.0 verzió

Általános

Egy távoli kamera
elérése során nem
hallok semmilyen
hangot.

Koppintson a hangszóró ikonra a
video adatfolyamban a hanghoz.
Alapértelmezettként, az audio nincs
bekapcsolva amikor egy távoli
kamerát próbálok elérni.

Általános

Mit jelent a „Local
Camera” (helyi
kamera) és a „Remote
Camera” (távoli
kamera)?

Amikor ugyan abból a hálózatból
próbálja próbálja (otthoni) elérni a
kamerát amelyikben az konfigurálva
van, az a helyi kamera. Amikor nincs
otthon és próbálja elérni a kamerát,
azt nevezzük távoli kamerának.
Amikor nincsen otthon, használhat
3G, 4G vagy 4G LTE illetve Wi-Fi ®
kapcsolatot.
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Segítség

Hogyan töltsem le az
alkalmazást az
Android™ és az iOS
eszközökre?

Android™:
- Nyissa meg a Google Play Store
alkalmazást az Android™ eszközén
- Válassza ki a keresést
- Írja be: „Hubble for Motorola
Monitors”
- Az eredmények között megtalálja a
Hubble alkalmazást
- A telepítéshez, válassza ki
iOS eszköz:
- Nyissa meg az App StoreSM
alkalmazást
- Válassza ki a keresést
- Írja be: „Hubble for Motorola
Monitors”
- Az eredmények között megtalálja a
Hubble alkalmazást
- Válassza ki a telepítéshez

Üzembehely Amikor a videó
ezés
megszakad, az
alkalmazás megpróbál
újra csatlakozni ennek
eredménye a hang
elvesztése és az
akadozó videó.

Ki kell kapcsolni az automatikus
lezárás funkciót az okos eszközén
annak biztosítására, hogy biztosítsa a
folyamatos video/audio
adatfolyamot.

Funkciók

Ha helyi üzemmódban fér hozzá,
akkor két felhasználót támogat, két
felhasználó felett minden adatfolyam
a távoli szerveren keresztül megy. Ez
lehetővé teszi a kamera korlátlan
számú felhasználó általi hozzáférését.

Segítség

Egyszerre hány
felhasználó érheti el a
kamerát?
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Általános

Csatlakozási
problémák
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Interferenciát
tapasztaltam más
webkamera
eszközeimmel.

A video adatfolyam teljesítménye az
internetes sávszélességtől függ, ha 2
vagy több video adatfolyamot
biztosító eszköz van ugyanarra a
routerre kötve.

Segítség

MAGYAR

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

Olvassa el ezt az Használati útmutatót vagy a Gyors indítási útmutatót.
Keresse fel ügyfélszolgálatunkat:
+491805 938 802
Az interneten: www.motorolahome.com/help

Csere akkumulátor rendelésére keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott jótállása
(„Jótállás”)
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola védjeggyel ellátott, a Binatone
Electronics International LTD („BINATONE”) által szabadalmi engedély alapján
gyártott termékeket.

Mire vonatkozik ez a jótállás?
Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a
Motorola védjeggyel ellátott termék („Termék”), vagy a termékkel együtt
eladott tanúsított kiegészítő („Kiegészítő”), rendes fogyasztói használat esetén
az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyag- és szerelési hibáktól
mentes. Ez a Jótállás kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem
ruházható.

Kire vonatkozik?
A Jótállás csak az első fogyasztóra vonatkozik, át nem ruházható.

Mit tesz a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben
lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentesen
megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem
felelnek meg a jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/
megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.

Általános információk
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Milyen egyéb korlátozások érvényesek?
BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EZEN
KÍVÜL A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK VAGY
CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ
JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ, MELY HELYETTESÍT
BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A
MOTOROLA VAGY A BINATONE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, BÁRMELY
AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT
HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES
VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY
PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB
PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ
HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN,
VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.
Egyes törvények nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk
kizárását, illetve a hallgatólagos jótállások hosszának korlátozását, ezért lehet, hogy a
fenti kizárások nem érvényesek Önre. Jelen jótállás meghatározott jogokat biztosít
Önnek, ezenkívül a különböző törvénykezésektől függően egyéb jogokkal is
felruházhatja Önt.
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Fogyasztói kiegészítők
Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
kiegészítők

MAGYAR

Érintett Termékek
Fogyasztói termékek

A Jótállás időtartama
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás
dátumától számított két (2) év.
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás
dátumától számított kilencven (90) nap.
A fogyasztónak történő visszaszolgáltatástól
számítva az alábbi opciók közül a hosszabb:
az eredeti jótállásból fennmaradó idő vagy
kilencven (90) nap.

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta
rendszeres karbantartásra és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik
a Jótállás.
Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek
teljes töltése teljes töltöttség esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve melyek
szivárognak.
Helytelen & nem rendeltetésszerű használat Az alábbi okokból fakadó hibákra és
sérülésekre nem vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárolás, helytelen használat vagy
rongálás, baleset vagy hanyagság, pl. fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.) a
termék felületén, amely a helytelen használatból ered, (b) vízzel, rendkívül magas
páratartalommal, homokkal, piszokkal vagy hasonlókkal való érintkezés, rendkívül
magas hőmérséklet, vagy élelmiszer (c) a Termékek vagy Kiegészítőinek
kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy Kiegészítőinek kitétele
rendellenes használatnak vagy körülményeknek, vagy (d) egyéb, nem a
MOTOROLA vagy BINATONE hibájából bekövetkező cselekmény.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A
jótállás nem vonatkozik a Motorola védjeggyel el nem ellátott vagy nem
hitelesített Termékek, Kiegészítők vagy egyéb perifériák használata miatt
előforduló hibákra vagy károkra.
Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik azokra a
hibákra vagy károkra, melyek nem a MOTOROLA, BINATONE vagy azok
felhatalmazott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből, igazításból,
telepítésből, karbantartásból, változtatásból vagy módosításból fakadnak.
Általános információk

49

Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és
Kiegészítőkre, (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét eltávolították,
módosították vagy letörölték; (b) melyek ellenőrző szelvénye beavatkozásról
tanúskodik; (c) melyek sorozat száma nem egyezik; és (d) melyek nem
megfelelő vagy nem Motorola burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek.
Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy
Kiegészítők azon káraira, hibáira és elégtelenségeire, melyek a Termékek vagy
Kiegészítők kommunikációs szolgáltatóknál történő regisztrációjából, vagy az
általuk kínált szolgáltatás használatából fakadnak.

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének módja?
Szolgáltatásokért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi
telefonszámot:
+491805 938 802
Az interneten: www.motorolahome.com/help
Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a
BINATONE egyik felhatalmazott szervizközpontjába küldeni a Termékeket vagy
Kiegészítőket.
A szolgáltatás igénybevételéhez csatolnia kell: (a) a Terméket vagy Kiegészítőt;
(b) a Termék vásárlásra vonatkozó igazolást (számla), amelyen szerepel az eladó
neve és címe, a vásárlás dátuma és időpontja; (c) amennyiben a csomagolás
tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet, melyen szerepel a Termék
sorozatszáma; (d) a probléma leírását; és legfőképpen (e) az Ön címét és
telefonszámát.
Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt
Termékekkel vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás
teljes egészét képezik, mely hatálytalanít minden korábbi megállapodást vagy
nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy
promóciós anyagot vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja által
tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.
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12. Műszaki specifikáció
Babaegység
Frekvencia

2.4GHz - 2.48GHz

Képérzékelő

színes CMOS 1M Pixelek

Lencse

f 2.5mm, F 2.8

Infravörös LED

8 darab

Elektromos adapter

Ten Pao International Ltd.
S009GV0500150
bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA;
Kimenet: 5,0V DC, 1500mA
FIGYELMEZTETÉS
Csak a csomagban található tápegységgel használja.
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Szülőegység
Frekvencia

2.4GHz - 2.48GHz

Kijelző

4.3” átlójú TFT LCD

Kijelző színek

16,7M szíes LCD

Fényerő beállítás

8 fokozat

Hangerő beállítás

8 fokozat

Elektromos adapter

Ten Pao International Ltd.
S009GV0500150
bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA;
Kimenet: 5,0V DC, 1500mA
FIGYELMEZTETÉS
Csak a csomagban található tápegységgel használja.

Akkumulátor

Motorola BF6X
3,7V, 1880 mAh Lithium-Ion Polimer, újratölthető
akkumulátor
FIGYELMEZTETÉS
A szülőegységhez ne használjon nem újratölthető
akkumulátort. Ha nem megfelelő típusú akkumulátort
használ, robbanásveszély áll fenn. Az utasításoknak
megfelelően selejtezze le az akkumulátorokat.
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Gyártja, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a
termék hivatalos licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a
Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy jegyzett védjegyei.
és használatuk a licenc részét képezi. Az Apple logó és a Safari az Apple Inc. az
USA-bán és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc.
szolgáltatás védjegye, az Android, a Google Play és a Chrome a Google Inc
védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye. Az Internet Explorer és a Windows a
Microsoft cégcsoport védjegyei. A Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett
védjegye. Az Adobe és a Flash vagy bejegyzett védjegyek, vagy az Adobe
Systems Incorporated védjegyei. A Java az Oracle és/vagy társvállalatainak
bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy az illetékes tulajdonos tulajdona.
© 2015 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.
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