Használati útmutató
Wi-Fi® video babamonitor kamera
Modell: MBP85CONNECT

A Használati útmutatóban leírt funkciók előzetes értesítés nélküli változtatás tárgyát képezik.

Üdvözöljük...

új Motorola Wi-Fi® videó gyermekmonitor kamerája
megvásárlása alkalmából!
Köszönjük, hogy az új Motorola Wi-Fi® video babamonitor kamerát vásárolta meg.
Segítségével egy másik helyiségből is benézhet alvó csecsemőjére, és ellenőrizheti
idősebb gyermekeit játszószobájukban. Csak iPhone®/iPad® vagy Android™
eszközéről telepítheti a Kamerát, és annak videóját megnézheti számítógépéről
vagy laptopjáról, illetve az Android™ vagy iPhone®/iPad® eszközéről.
Kérjük, tartsa meg az eredeti, dátummal ellátott vásárlási 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:
+49 (0) 1805 938 802 Európa területén
Email: motorola-mbp@tdm.de

Jelen Használati útmutató minden információt megad ahhoz, hogy a legtöbbet
hozhassa ki készülékéből.
Kérjük, mielőtt üzem behelyezné az egységet, olvassa el a Biztonsági előírásokat
az 5 - 6. oldalon.

A doboz tartalma
• 1 x Wi-Fi® Kamera egység
• 1 x Elektromos adapter
• 1 x Gyors Indítási Útmutató
• 1 x Használati útmutató
A több kamerás készletekben egy vagy több további kamera egységet talál a
hozzájuk tartozó tápadapterekkel együtt.
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Fényérzékelő (az éjszakai üzemmód
érzékeléshez)
Kamera lencse
Infravörös LED-ek (az éjszakai látáshoz)
Bekapcsolás / állapotjelző
Mikrofon

PÁROSÍTÁS gomb
Hangszóró
8. Antenna
9. Micro USB csatlakozó
10. BE / KI kapcsoló
11. Hőmérséklet érzékelő
6.
7.

Fontos útmutatások a Wi-Fi® Kamera egységének telepítéséhez
• Más 2,4 GHz-es termékek használata, mint más vezeték nélküli hálózatok,
Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a
termékben. Tartsa a Wi-Fi® Kamera egységet az ilyen interferencia forrásoktól
távol, vagy kapcsolja ki azokat ha interferenciát okoznak.
• Mindig biztosítsa, hogy legyen egy jó, elérhető Wi-Fi® kapcsolata.
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1. Biztonsági előírások

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

Biztonsági előírások
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Wi-Fi® KAMERA EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:
● Válassza ki azt a helyet a Wi-Fi® kamera egység számára, amely a
legjobb rálátást biztosítja gyermekére a kiságyban.
● Helyezze a Wi-Fi® kamera egységet egy lapos felületre, mint pl. a
komód, asztal, polc vagy az alapon található kulcslyuk nyílás
segítségével a fali állványra.
● SOHA ne helyezze a Wi-Fi® kamera egységet vagy annak kábeleit a
kiságyba.
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Biztonsági előírások

MAGYAR

FIGYELMEZTETÉS
Ez a Wi-Fi® kamera egység megfelel minden az elektromágneses mezőkre
vonatkozó szabványnak, és a készülék, amennyiben a Használati utasításban
leírtaknak megfelelően használják, biztonságos. Ezért az eszköz használata
előtt mindig olvassa elfigyelmesen a Használati utasítást.
• A kis alkatrészek miatt az összeszerelést végezze felnőtt. A kisméretű
alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
• A termék nem játékszer. Ne engedje meg gyerekeknek, hogy játszanak a
készülékkel.
• A Wi-Fi® kamera egység nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt általi
felügyeletet.
• Tartsa meg a használati útmutatót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
• Ne fedje le a Wi-Fi® kamera egységet törülközővel vagy takaróval.
• Tesztelje a Wi-Fi® kamera egységet és annak minden funkcióját, hogy a
használat előtt megismerje a terméket.
• Ne használja a Wi-Fi® kamera egységet víz közelében.
• Ne helyezze a Wi-Fi® kamera egységet hőforrás közelébe.
• Ne nyúljon a csatlakozókhoz éles vagy fém tárgyakkal.

Biztonsági előírások
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2. 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

Nagy sebességű (Wi-Fi®) Internet
• Kameránként, legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség (internet sebességét
a következő címen ellenőrizheti: http://www.speedtest.net)
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Rendszerkövetelmények
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3. Indulás - Eszközök csatlakoztatása
Hogyan működik?

MBP85
CONNECT

Wi-Fi® Router

Nézze meg a kamerát távolról,
bármilyen kompatibilis eszközzel

Hubble
Szolgáltatás

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

3.1

Beállítás

Csatlakoztassa a kamerát a táp adapterhez, majd csatlakoztassa azt a 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 piros és lassan villog

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

Indulás - Eszközök csatlakoztatása
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3.2

Felhasználói fiók és kamera beállítás az Android™
eszközökön

Mire van szüksége
• MBP85CONNECT kamera
• MBP85CONNECT kamera táp adapter
• Egy Android™ 4.2-ás vagy afeletti verziószámú rendszerű eszköz

3.2.1

A MBP85CONNECT kamera bekapcsolása és
csatlakoztatása

• Csatlakoztassa az adaptert egy hálózati csatlakozóhoz, illessze az csatlakozót
a mikro USB aljzatba a kamera hátulján.
• Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb BE állásban álljon.
• A Kamera piros LED-je villogni kezd, miután a Kamera befejezte a rendszer
indítását. Amikor két sípolást hall, az azt jelenti, hogy a Kamera készen áll a
beállításra.

3.2.2

Töltse le a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást

• Menjen a Google Play™ Store-ba és keressen rá a „Hubble for Motorola
Monitors” alkalmazásra.
• Töltse le a Hubble for Motorola Monitors aalkalmazást a Google Play™ Storeból és telepítse azt Android™ eszközére.
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Indulás - Eszközök csatlakoztatása

• Győződjön meg arról, hogy Android™ eszköze csatlakozik a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást és adja meg Hubble for
Motorola Monitors fiókjának információit, majd válassza az „I agree to the
Terms of Use” (elfogadom a szolgáltatás feltételeit) lehetőséget és
koppintson a Create lehetőségre. (A1. kép)
Megjegyzés: Ha már rendelkezik Hubble for Motorola Monitors fiókkal, kérjük
válassza a Already have a Account? lehetőséget a következő lépéshez.

A1

Indulás - Eszközök csatlakoztatása
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Futtassa a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást
Android™ készülékén

Android™

3.2.3

3.2.4

Adja hozzá Kameráját a fiókjához

• Hozzon létre egy új fiókot és jelentkezzen be.
• Koppintson a Add Camera lehetőségre. (A2. kép)
• Koppintson a Continue lehetőségre. (A3. kép)

A2

A3

• A beállítási utasítások a következő képernyőn jelennek meg. (A4. kép)

A4
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Indulás - Eszközök csatlakoztatása

MAGYAR

• Tartsa nyomva a PAIR gombot 3 másodpercig a MBP85CONNECT kamera
oldalán, ezután sípolást fog hallani, majd egy hangot, amely a „Ready to
Pairing” üzenetet adja a kamera egységből. Koppintson a Search for
Camera lehetőségre.

A5

Indulás - Eszközök csatlakoztatása

Android™

• Az alkalmazás automatikusan megkeresi és csatlakoztatja a kameráját az
alábbi képen láthatóak szerint (A5 és A6. kép), a kék/piros LED a kamerán
villog.

A6
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• Válasszon Wi-Fi® hálózatot, és koppintson a Continue gombra, majd írja be
a kiválasztott hálózat jelszavát, és koppintson az OK gombra. (A7, A8. kép)

A7

A8

• A kamerának néhány percre lesz szüksége ahhoz, hogy a Wi-Fi® hálózathoz
csatlakozzon mielőtt a csatlakozási állapotot megjelenítené (A9, A10. kép).
Ha a csatlakozás sikertelen, próbálja az Retry gombot, és ismételje meg az
3.2.4. pont lépéseit.

A9
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A10
Indulás - Eszközök csatlakoztatása
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• Koppintson az Watch Live Camera a kamera video megtekintéséhez. A
kamera kék LED-je villogni fog. (A11. kép)

Android™

• Koppintson a Hubble logóra, hogy vissza lépjen a Kamera fülre az elérhető
kamerák listájához. (A12. kép)

A11

Indulás - Eszközök csatlakoztatása

A12
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3.3

A felhasználói fiók és a kamera beállítás:
Munka az iPhone®/iPad® eszközzel

Mire van szüksége
• MBP85CONNECT kamera
• MBP85CONNECT kamera táp adapter
• iPhone®/iPad® iOS 7.0 verzió és fölfelé

3.3.1

A MBP85CONNECT kamera bekapcsolása és
csatlakoztatása

• Csatlakoztassa a MBP85CONNECT adaptert egy hálózati csatlakozóhoz,
illessze az adapter csatlakozóját a mikro USB aljzatba a MBP85CONNECT
kamera hátlapján.
• Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb BE állásban álljon.
• A kamera piros LED fénye felvillan, amikor a kamera befejezi a rendszerindítási
folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a kamera készen áll a beállításra.

3.3.2

Töltse le a Hubble for Motorola Monitors App alkalmazást

• Menjen az App Store-ba és keressen rá a „Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazásra.
• Töltse le a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást és telepítse iPhone®/iPad®
készülékére.
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• Győződjön meg arról, hogy az iPhone®/iPad® csatlakozik a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a Hubble for Motorola Monitors App alkalmazást és adja meg
fiókjának információit, olvassa el a szolgáltatás feltételeit, majd válassza az „I
agree to the Terms of Service” (elfogadom a szolgáltatás feltételeit)
lehetőséget mielőtt a Create lehetőségre. (i1. kép)
Megjegyzés: Ha már rendelkezik Hubble for Motorola Monitors fiókkal, kérjük
válassza a Already have a Account? lehetőséget a következő lépéshez.

i1

Indulás - Eszközök csatlakoztatása
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Futtassa a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást
iPhone®/iPad® készülékén.

iOS

3.3.3

3.3.4

Adja hozzá Kameráját a fiókjához

• Hozzon létre egy új fiókot és jelentkezzen be.
• Koppintson a Add Camera lehetőségre. (i2. kép)
• Koppintson a következőre: „MBP85CONNECT”. (i3. kép)

MBP85CONNECT

i2

i3

• A Bluetooth™ funkció bekapcsolásához iPhone®/iPad® készülékén, kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.

i4
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Indulás - Eszközök csatlakoztatása

iOS

MAGYAR

• Koppintson a kezdőlap gombra a „Settings” menübe való belépéshez a
Bluetooth™ funkció bekapcsolásához iPhone®/iPad® készülékén.

i5

i6

• Nyomja meg a HOME (kezdőképernyő) gombot a beállítások menüben és
koppintson a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazásba az indítási
képernyőre való belépéshez.

i7

Indulás - Eszközök csatlakoztatása

19

• Kövesse a fentebbi lépéseket a „CameraHD-xxxxxxxxxx” sorszámú kamera
megkereséséhez, majd koppintson a Continue lehetőségre, miután
iPhone® vagy iPad® készüléke csatlakozott a kamerához. (i8. kép)

i8
• Válasszon Wi-Fi® hálózatot és koppintson a Continue lehetőségre, adja meg
a jelszavát és koppintson az Következő lehetőségre. (i9, i10. kép)

i9
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i10

Indulás - Eszközök csatlakoztatása
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iOS

• A kamerának néhány percre lesz szüksége ahhoz, hogy a Wi-Fi® hálózathoz
csatlakozzon mielőtt a csatlakozási állapotot megjelenítené (i11, i12. kép). Ha a
csatlakozás sikertelen, próbálja az Retry gombot, és ismételje meg a 3.3.4.
pont lépéseit, a fenti utasítások szerint.

i11
i12
• Koppintson az Watch Live Camera a kamera video megtekintéséhez. (i13. kép)
• Koppintson a Hubble logóra, hogy vissza lépjen a Kamera fülre az elérhető
kamerák listájához. (i14. kép)

i13
Indulás - Eszközök csatlakoztatása

i14
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4. Kamera
4.1

A kamera csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

• A táp adapter kisebb végét csatlakoztassa a tápadapter csatlakozóhoz
hátuljába, majd az adaptert csatlakoztassa egy hálózati áramforráshoz.
• Állítsa a BE/KI kapcsolót BE állásba, az áramellátást jelző LED kék fénye
kigyullad. (Megjegyzés: Az eszköz kikapcsolásához, csúsztassa a BE/KI
kapcsolót KI állásba.)

4.2

Kamera funkciók:
Munka az Android™ eszközökkel

• Futtassa a Hubble App alkalmazást Android™ eszközén.
• A kamera nézet, megjelenik a képernyőn.

4.2.1

Több kamera hozzáadása

• Kamera nézetben koppintson a Hubble logóra, hogy a Add Camera oldalra
jusson. (A13. kép)
• Koppintson a Add Camera lehetőségre, ha további kamerákat szeretne
hozzá adni és kövesse Android™ eszközének beállítását a 3.2.4. részben.
(A14. kép)
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Kamera

Android™

MAGYAR

• Ahogy a kamerát hozzáadta, a kamera nézete automatikusan megjelenik.

A13

Kamera

A14
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4.2.2

Egy Kamera eltávolítása

A fiókból úgy távolíthat el egy kamerát, hogy követi a következő lépéseket:
• Koppintson a Beállítás ikonra
az Általános lapon, majd koppintson a
Camera Details lehetőségre. (A15. kép)
• Válassza ki a Remove Camera lehetőséget és válassza az Yes lehetőséget a
kamera kitörléséhez a listából. (A16. kép)

A15
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A16

Kamera

• Koppintson a Account lehetőségre az Általános oldalon, és megjelenik a fiók
beállítás a képernyőn. (A17. kép)
• Koppintson a Change Password lehetőségre, hogy megváltoztassa jelszavát
az utasításokat követve.
• Koppintson a Log Out lehetőségre a fiók elhagyásához.
• Koppintson a Freemium gombra, ezzel a Cloud Video felvételi
szolgáltatáshoz jut. További információkért, kérjük keresse fel a
weboldalunkat http://www.hubbleconnected.com.
• Koppintson a Use lehetőségre a távoli csatlakozás beállítások eléréséhez,
használja csak távolról az Yes lehetőség kiválasztásával.
• Enable Disconnect Alert egy sípoló figyelmeztetést biztosít szétcsatlakozás
esetén. Engedélyezze a szétcsatlakoztatást az Yes lehetőség kiválasztásával.
• Koppintson a Send Log lehetőségre, hogy Hubble alkalmazásának jelentését
szerverünkön keresztül emailben elküldje; ezt akkor kell elküldeni, amikor ezt
a szolgáltatás kéri.

A17

Kamera
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A fiók információ megváltoztatása

Android™ eszközének használatával, megváltoztathatja fiók információit.

Android™

4.2.3

4.2.4

Kamera Beállítások

A kamerabeállításokat a Beállítások ikonra
koppintva változtathatja meg a
Kamera oldalon. (A18. kép)
• Koppintson a Camera Details lehetőségre hogy megtekintse a következőket:
Camera Name, Change Image, Firmware version, Model ID és Remove
Camera. (A19. kép)

A18
A19
• Koppintson az Notification Sensitivity lehetőségre a hang- és mozgásérzékelés
érzékenységének beállításához, valamint a magas/alacsony hőmérséklet
riasztás beállításához. (A20. kép)

A20
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Kamera

Általános beállítások

• Koppintson a Settings lehetőségre az Általános oldalon.

Android™

• Koppintson az General Settings lehetőségre az Clock formátumának
beállításához (12ó/24ó) és a Temperature formátum beállításához (°C / °F),
valamint a Notification Sound rezgés Vibration. (A21. kép)

MAGYAR

4.2.5

A21

A22

• Koppintson a Do Not Disturb, lehetőségre, hogy beállítsa a kívánt időt, majd
válassza a ON lehetőséget, a Kamera semmilyen hang vagy riasztási üzenetet
nem fog küldeni Android™ eszközére a beállított időtartam alatt. (A22. kép)

Kamera
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4.2.6

A Hubble alkalmazás funkciói

Koppintson a megtekintő területre és megjelennek a funkció ikonok az
alábbiakban megjelenített módon.
Két Irányú Beszélgetés – Koppintson a Mikrofon ikonra a válasz funkció
bekapcsolásához a kamerán, nyomja meg a kör gombot egyszer a beszédhez.
Nyomja meg ismét a gombot a kamera hallgatás módba való visszaállításához.
(A23, A24. kép)

A23

28

A24

Kamera

Android™

MAGYAR

Forgatás és döntés funkció:
Koppintson a fel és a le gombokra a döntéshez, és a balra, jobbra gombokra az
elforgatáshoz. (A25, A26. kép)

A25

Kamera

A26
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Fénykép/Video – Készítsen fényképet vagy videót kamerájával.
Koppintson a képernyőn megjelenő Video ikonra a fénykép/video funkció
aktiválásához. Válassza ki a videó felvétel lehetőséget a jobb oldali kis videó ikon
segítségével a nagy kék gomb jobb oldalán és nyomja meg a nagy gombot a felvétel
elindításához. A gomb pirosra vált, a leállításhoz nyomja meg újra. (A27, A28. kép)
Koppintson a kis kamera ikonra
a nagy kék gomb jobb oldalán, hogy kamera
módra váltson, majd nyomja meg a nagy kék gombot, hogy kamera nézetből
felvételeket készítsen. (A29. kép)

A27

A28

A29
30
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Hőmérséklet – A kamera hátulján található hőmérséklet érzékelőről érkező
hőmérsékletek megjelennek az Android™ készülék CD képernyőjén (A31.
kép). A leolvasott értékek PIROSRA váltanak, ha a hőmérséklet meghaladja a
felhasználói fiókban beállított magas/alacsony hőmérsékleti tartományt. (lásd:
4.2.4. rész)

A30

Kamera

A31
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Android™

Megjegyzés:
A fényképek és a videók az Android™ eszközének belső flash memóriájában
tárolódnak, azokat a Galériából vagy a Média lejátszóból érheti el. A videók
lejátszásához, kérjük használja a Hubble alkalmazást vagy egy harmadik fél
alkalmazását, mint pl. az MX lejátszó (azaz Google Play™ Store), mely képes
lejátszani az MJPG (Motionjpeg) formátumot.
Dallam – Az előre beállított 5 dallam egyikének lejátszásához koppintson a
Dallam gombra a Dallam menü eléréséhez, majd válassza ki a kamerán lejátszani
kívánt dallamot. (A30. kép)

4.3

Kamera funkciók:
Munka az iPhone®/iPad® eszközzel

• Futtassa a Hubble alkalmazást iPhone®/iPad® készülékén.
• A kamera nézet, megjelenik a képernyőn.

4.3.1

Több kamera hozzáadása

• A kamera nézetben koppintson a Motorola logóra, hogy a Kamera
Hozzáadása oldalra jusson. (i15. kép)
• Koppintson a Kamera hozzáadása lehetőségre egy másik kamera
hozzáadásához, és kövesse az iPhone®/iPad® eszköz beállítás részt: 3.3.4.)
( i16. kép)
• Ahogy a kamerát hozzáadta, a kamera nézete automatikusan megjelenik.

i15

i16

Megjegyzés:
Csak max. 4 kamerát csatlakoztathat egy fiókoz.
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Egy Kamera eltávolítása

MAGYAR

4.3.2

A fiókból úgy távolíthat el egy kamerát, hogy követi a következő lépéseket:
• Koppintson a Beállítás ikonra
az Általános lapon, majd koppintson a
Camera Detail lehetőségre. (i17. kép)

iOS

• Válassza ki a Remove Camera lehetőséget és koppintson az Yes lehetőségre
a kamera kitörléséhez a listából. (i18. kép)

i17

Kamera

i18
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4.3.3

A fiók információ megváltoztatása

Az iPhone®/iPad® eszközének használatával, megváltoztathatja fiók információit.
• Koppintson a Account lehetőségre az Általános oldalon, és megjelenik a fiók
beállítás a képernyőn. (i19. kép)
• Koppintson a Change Password lehetőséget a jelszavának
megváltoztatásához az utasítást követve.
• Koppintson a Log Out lehetőségre a fiók elhagyásához.
• Koppintson a Current Plan gombra, ezzel a Cloud Video felvételi
szolgáltatáshoz jut. További információkért, kérjük keresse fel a
weboldalunkat www.hubbleconnected.com/motorola/plans.
• Koppintson a Send app log lehetőségre, hogy Hubble alkalmazásának
jelentését szerverünkön keresztül emailben elküldje; ezt akkor kell elküldeni,
amikor ezt a szolgáltatás kéri.

i19

34

Kamera

Kamera Beállítások

iOS

A kamerabeállításokat a Beállítások ikonra
koppintva változtathatja meg az
Általános oldalon (i20. kép). Megnézheti a Camera Name és Firmware version
(i21. kép) és megváltoztathatja a kamera nevét a jelenlegi névre kattintva és az
utasításokat követve.

MAGYAR

4.3.4

i20
i21
• Koppintson az Notification Sensitivity lehetőségre a hang- és
mozgásérzékelés érzékenységének beállításához, valamint a magas/
alacsony hőmérséklet riasztás beállításához. (i22. kép)

i22

Kamera
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4.3.5

Általános beállítások

• Koppintson az Általános oldalon a Settings lehetőségre. (i23. kép)
• Koppintson az General Settings lehetőségre az Clock formátumának
beállításához (12ó/24ó) és Temperature formátum beállításához (°C / °F),
valamint a Notification Sound rezgés Vibration. (i24. kép)

i23

i24

• Koppintson a Do Not Disturb, lehetőségre, hogy beállítsa a kívánt időt, majd
válassza a BE lehetőséget, a Kamera semmilyen hang vagy riasztási üzenetet
nem fog küldeni iPhone®/iPad® eszközére a beállított időtartam alatt. (i25. kép)

i25
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Hubble alkalmazás beállítások

MAGYAR

4.3.6

iOS

• Koppintson a Settings az iPhone®/iPad® készülékén, és megjelennek az
alkalmazások, Koppintson a
lehetőségre és a képernyő a
beállításokat fogja mutatni. (i26. kép)

i26

Kamera
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4.3.7

A Hubble App funkciói

A Kamera nézetben, koppintson a nézet területre, ahol megjelennek a Funkció
ikonok a következők szerint.
Két irányú beszélgetés – Koppintson a mikrofon ikonra a válasz funkció
bekapcsolásához a kamerán, nyomja meg egyszer a kör gombot a beszédhez.
Nyomja meg ismét a gombot a kamera hallgatás módba való visszaállításához.
(i27, i28. kép)

i27
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i28

Kamera

iOS

MAGYAR

Forgatás és döntés funkció:
Koppintson a 4 irányú nyíl ikonra a pan/dönt funkció aktiválásához. Nyomja meg
a fel/le nyilakat a kamera felfelé vagy lefelé való döntéséhez, és a jobbra/balra
nyilakat annak jobbra és balra való elfordításához. (i29, i30. kép)

i29

Kamera

i30
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Fénykép funkció – Koppintson a képernyőn látható kamera ikonra
a
fénykép készítése funkció aktiválásához. Nyomja meg a nagy, kék kamera
gombot a fényképezéshez. (i31. kép)

i31
Megjegyzés:
A fényképeket az iPhone®/iPad® belső flash memóriájában tárolják.
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i32

Kamera

i33
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Hőmérséklet mérés – A kamera hátulján található hőmérséklet érzékelőről
érkező hőmérsékletek megjelennek iPhone®/iPad® készüléke LCD kijelzőjén
(i33. kép). A leolvasott értékek PIROSRA váltanak, ha a hőmérséklet meghaladja
a felhasználói fiókban beállított magas/alacsony hőmérsékleti tartományt.
(lásd: 4.3.5. rész)

iOS

Dallam – Az előre beállított dallamok egyikének lejátszásához koppintson a
Dallam gombra a Dallam menü eléréséhez, majd válassza ki a kamerán lejátszani
kívánt dallamot. (i32. kép)

4.4

Kamera funkciók:
Munka a számítógépével/laptopjával

• Menjen: 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.
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Megjegyzés: Amennyiben Kameráját egy routerről (pl. otthon) egy másikra (pl.
iroda) viszi át ha Kamera beállítási problémái vannak, a kamerát nullázni kell.
Kérjük, a következő eljárással nullázza a kamerát:
1.
2.
3.

4.

Állítsa a BE/KI kapcsolót KI állásba.
Nyomja meg a PÁROSÍTÁS gombot majd csúsztassa a BE/KI kapcsolót BE
állásba.
Engedje el a PÁROSÍTÁS gombot amikor meghallja a megerősítést jelző
sípszót, majd várja meg, míg a kamera befejezi a nullázási eljárást, és a LED
jelzés piros nem lesz, és lassan villog amikor a kamera sikeresen nullázódik.
Ismét hozzáadhatja a kamerát a 3.2.4 részen található lépésekkel Android
készülékekhez, vagy a 3.3.4 részen találhatóakkal iOS készülékekhez.

A kamera visszaállításának módja
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5. A kamera visszaállításának módja

6. Segítség
Zaj interferencia
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 1,5 m-re, 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
a Wi-Fi® hálózathoz való csatlakozásra.
Ha elfelejtette a jelszavát
Ha nem emlékszik jelszavára, koppintson a „Forgot Password” (elfelejtett
jelszó) lehetőségre és adja meg az email címét. Email címére azonnal egy új
jelszó linket fog kapni.
Hibaelhárítás
Kategória

Probléma
Leírás / Hiba

Megoldás

Fiók

Nem tudok
bejelentkezni még
regisztráció után sem.

Kérjük, ellenőrizze felhasználó nevét
és jelszavát.

Fiók

Egy hibaüzenetet
kapok a következőkkel:
„Email ID is not
registered” (az email
azonosítója nincs
regisztrálva).

Kérjük, győződjön meg arról, hogy
regisztrálta fiókját nálunk. Koppintson
a Create Account lehetőségre, hogy
használni tudja a Wi-Fi® video
babamonitor kamerát.
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Segítség

Mi a teendő, ha
elfelejtem a
jelszavamat?

Kattintson a „Forgot Password” linkre a
weboldalon: https://
app.hubbleconnected.com/#login
VAGY az Android™ illetve iOS
alkalmazásban. Egy emailt elküldjük a
regisztrált email címére.

Fiók

Nem kapok új jelszót
pedig használtam a
„Forgot Password”
(elfelejtett jelszó)
opciót.

1.

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

1.

Csatlakozási
problémák

A kamera
Amikor „Remote
megtekintése Mode” (távoli módban)
vagyok, a videó 5 perc
után megáll. Hogyan
nézhetem ezt ennél
hosszabban?

2.

2.

3.

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.
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 megoldjae 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 akamera videó
megtekintésének megkezdéséhez.

Segítség
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Fiók

Beállíthatja az értesítőket kiváltó hang
érzékenységet a kamera beállítások
menü alatt.

Funkciók

A hangjelzés beállítási
küszöbérték nem
megfelelő.

Csatlakozási
problémák

A telefonos
1.
alkalmazásom a
2.
következő üzenetet
jeleníti meg: „Unable to
connect to BMS
server” (nem tud a BMS
szerverhez
3.
csatlakozni).

Ellenőrizze a Wi-Fi ® hálózat
erősségét.
Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva
van-e az internethez úgy, hogy
bekapcsolja a telefon
böngészőjét és megnyitja pl. a
www.google.com oldalt.
Ha sikerült próbáljon ismét
csatlakozni az internethez.

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

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.

Általános

Számítógépről és Mac-ről, azt
javasoljuk, használja a Google
Chrome™-ot. Habár a következő
böngészőket is támogatja:
Számítógép : Internet Explorer® 9 és
afelett.
Mac: Safari® 6.
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Mik a támogatott
böngészők a
számítógépemről/
Mac-emről való
hozzáféréshez?

Segítség

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 a
routerhez csatlakozik vagy elvesztette
a kapcsolatot a routerhez. 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

Nem tudom elérni a
kamerámat.

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

Segítség

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.
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.
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Általános

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.

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
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Egy távoli kamera
elérése során nem
hallok 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.

Általános

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

Segítség
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Általános
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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

Egyszerre hány
felhasználó érheti el a
kamerát?

Ha azt helyi módban éri el, akkor
egyszerre két felhasználó támogatott.
Kettőnél több felhasználó esetén az
minden adatfolyam távoli szerveren
keresztül megy. Ez lehetővé teszi a
kamera korlátlan számú felhasználó
általi hozzáférését.

Csatlakozási
problémák

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

Olvassa el ezt a Használati utasítást.
Keresse fel ügyfélszolgálatunkat a következő címen:
+49 (0) 1805 938 802 Európa területén
Email: motorola-mbp@tdm.de

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

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.

MAGYAR

Érintett Termékek
Fogyasztói termékek

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
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Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azon Termékekre és
Kiegészítőkre (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét
eltávolították, megváltoztatták vagy letörölték; (b) melyek ellenőrző szelvénye
beavatkozásról tanúskodik; (c) melyek sorozatszámai nem egyeznek;
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:
+49 (0) 1805 938 802 Európa területén
Email: motorola-mbp@tdm.de
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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8. Műszaki specifikáció
Kamera egység
Wi-Fi ®

802.11 b/g/n

Képérzékelő

Szín CMOS 1M Pixel

Lencse

f = 2,5 mm, F = 2,8

Infravörös LED

8 db

Elektromos adapter

Ten Pao International Ltd.
S009GV0500150
bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA
Kimenet: 5V DC, 1500mA
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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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