Használati útmutató
Digitális hang megfigyelés babaápolási időzítővel

Modellek: MBP161TIMER, MBP161TIMER-2

A használati útmutatóban ismertetett funkciók változtatásának joga fenntartva.

Köszöntjük...
a Motorola digitális audió bébiőr használói között!
Köszönjük, hogy a Digitális audió bébiőrt választotta. A készülék segítségével
hallhatja a másik szobában alvó gyermeke légzését. A digitális audió
bébiőrhöz tartozik egy babaápolási időzítő, ami emlékeztetheti a fontos
babaápolási teendőkre vagy a baba etetésére, a pelenkacserére és az alvási
szokások megtartására, amikor a babára másvalaki vigyáz.
Kérjük, őrizze meg a bébiőr vásárlásakor kapott blokkot, illetve számlát,
mert egy esetleges garanciaidőn belüli javításnál a jótállás érvényesítéséhez
erre (illetve másolatára) szüksége lehet.
A jótállás érvényesítéséhez nincs szükség regisztrációra.
A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa )
e-mailben: motorola-mbp@tdm.de
Ez a használati útmutató minden információt tartalmaz, ami a készülék
használatához szükséges.
Mielőtt használatba venné a digitális audió bébiőrt, javasoljuk, hogy
helyezze be és töltse fel teljesen a szülői egység akkumulátorát. Így az
egység a hálózati áramforrásról lecsatlakoztatva is működni fog, és
magunkkal vihetjük. Kérjük, olvassa el a Biztonsági figyelmeztetések
fejezetet (7. oldal) a készülék használatba vétele előtt.

Mindent megkapott?
•
•
•
•
•
•

1 x Szülői egység asztali állvánnyal
1 x Bébi egység
1 x Ni-MH akkumulátor a szülői egységhez
1× Elemtartó fedél a szülői egységhez
1× Adapter/töltő a szülői egységhez
1× Adapter/töltő a bébi egységhez

A két szülői egységet tartalmazó csomagban egy további szülői egység
található tápadapterrel és NiMH akkumulátorral.

A szülői egység áttekintése
1
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Hangerőszint jelzése
LCD-kijelző
Időzítő gombok
Vezérlőgombok
FEL / HANGERŐ + gomb
Nyomja meg a hangszóró hangerejének
növeléséhez.
Menü módban: görgetés felfelé.
LE / HANGERŐ - gomb
Nyomja meg a hangszóró hangerejének
csökkentéséhez.
Menü módban: görgetés lefelé.
BEKAPCSOLÁS gomb
Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék
be- és kikapcsolásához.
Nyomja meg a kijelző be- és
kikapcsolásához.
MENÜ/VÁLASZTÁS gomb
Nyomja meg a menü megjelenítéséhez.
Menü módban nyomja meg egy opció
kiválasztásához, illetve egy beállítás
mentéséhez.
TALK (BESZÉD) gomb T
Nyomja meg és tartsa lenyomva, ha
beszélni szeretne a bébi egységgel.

5.

8

Éjjeli fény
Nyomja meg az éjjeli fény be- vagy
kikapcsolásához.
6. Mikrofon
7. Altatódal
Nyomja meg az altatódal lejátszásának
elindításához vagy leállításához.
Az időzítő beállításakor: Nyomja meg az
időzítő 00-00 értékre való
visszaállításához.
8. Adapter/töltő csatlakozó
9. Hangszóró
10. Akkumulátortartó fedele
11. Asztali állvány

A szülői egység kijelzőjén látható ikonok
Kapcsolat állapota
– Megjelenik, amikor a szülői egység csatlakoztatva van a bébi
egységhez.
– Villog, amikor a bébi egység és a szülői egység között a kapcsolat
megszakadt vagy a szülői egység a bébi egység működési
tartományán kívül van.
Akkumulátor állapota
–
–
–
–

változik, amikor az akkumulátor töltődik.
látható, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
látható, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony és azt fel kell
tölteni.
látható, ha az akkumulátor lemerült és azt fel kell tölteni.

Figyelmeztető hang
– Megjelenik, amikor a figyelmeztető hang BE van kapcsolva.
– Villog, amikor a figyelmeztető hang aktiválódott.
Hangerő ki
– Megjelenik, amikor a hangszóró hangereje ki van kapcsolva.
Éjjeli fény
– Megjelenik, amikor az éjjeli fény be van kapcsolva.
Altatódal
– Megjelenik, amikor az altatódal lejátszása folyamatban van.

A bébi egység áttekintése
1
2

3

4
5
6

1.
2.
3.
4.

5.

Hőmérséklet-érzékelő
Hangszóró
Adapter/töltő csatlakozó
Bekapcsolás/csatlakoztatás jelzőfény
Világít, ha a bébi egység be van
kapcsolva és csatlakoztatva van a szülői
egységhez.
Nem világít, ha a bébi egység ki van
kapcsolva.
Villog, ha a bébi egység a szülői egység
működési tartományán kívül van.
Vezérlőgombok
FEL / HANGERŐ + gomb
Nyomja meg a hangszóró hangerejének
növeléséhez.
LE / HANGERŐ – gomb
Nyomja meg a hangszóró hangerejének
csökkentéséhez.

6.

BEKAPCSOLÁS/ ALTATÓ gomb
Nyomja meg és tartsa nyomva a bébi
egység be- és kikapcsolásához.
Üresjárati üzemmódban: Nyomja meg az
altatódal menübe való belépéshez.
Altatódal menüben: Nyomja meg az
altatódal lejátszásához vagy
kiválasztásához.
LEJÁTSZÁS/LEÁLLÍTÁS gomb
Nyomja meg az altatódal lejátszásának
elindításához vagy leállításához.
ÉJJELI FÉNY gomb
Nyomja meg az éjjeli fény be- vagy
kikapcsolásához.
Mikrofon

Fontos tudnivalók a digitális audió bébiőr üzembe helyezéséhez
•
•
•
•

A bébi egység és a szülői egység közötti kapcsolatot rádiófrekvenciás jelátvitel
biztosítja. A jelátvitelt a környezet jellemzői nagymértékben befolyásolják.
A bébi és a szülői egység között elhelyezkedő nagyobb méretű fémtárgyak, például
hűtőszekrény, tükör, vasszekrény, acél ajtó, illetve vasbeton szerkezetek zavarhatják, sőt,
megakadályozhatják a jelátvitelt.
A jelerősséget a tömör falszerkezetek, rádió- és más elektronikai berendezések –
például TV, számítógép, vezeték nélküli és vezetékes telefonok, fénycsövek és
fényerőállító kapcsolók – is befolyásolhatják.
Ha gyenge a jelerősség, próbálja máshova helyezni a szülői egységet és/vagy a bébi
egységet.
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1. Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM:

Biztonsági figyelmeztetések

MAGYAR

Fulladásveszély: Már volt rá példa, hogy
gyerekek MEGFULLADTAK a nyakuk
köré tekeredő kábel miatt. Tartsa távol
gyerekektől a kábelt (legalább 1
méternél távolságra) Soha ne használjon
hosszabbító kábelt AC adapterekkel.
Csak a mellékelt AC adaptereket
használja.
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A BÉBIŐR BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:
• Keresse meg a digitális audió bébiőr számára azt a helyet, amely a
hangok legjobb vételét biztosítja a baba ágya felől.
• Helyezze a bébiőrt vízszintes felületre, például asztalra vagy polcra,
esetleg szerelje falra a kamera alsó részén található nyílások
segítségével.
• SOHA ne helyezze a bébiőrt, illetve a vezetéket a baba ágyába.
FIGYELEM
A digitális audió bébiőr minden, az elektromágneses terekre vonatkozó
hatályos szabványnak és szabálynak megfelel, amennyiben a használati
útmutatóban ismertetett módon használja azt. Ezért kérjük, a készülék
használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!
• A készülék üzembe helyezéséhez felnőtt szükséges. Ügyeljen arra, hogy a
készülék alkatrészei ne kerüljenek kisgyermek kezébe.
• A készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele.
• A készülék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
• Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekben is.
• Tartsa távol a vezetékeket a kisgyermekektől.
• Ne takarja le a digitális audió bébiőrt (például törülközővel vagy kendővel).
• Próbálja ki először a bébiőrt és annak minden funkcióját, hogy felismerje a
jelzéseket, és tudja, mit kell tennie.
• Ne használja a bébiőrt víz, illetve folyadékok közelében.
• Ne tegye ki a digitális audió bébiőrt szélsőséges hőmérsékletnek, valamint
napfénynek, illetve sugárzó hőnek.
• Csak a készülékhez tartozó töltőt és adaptert használja. Más töltők, illetve
adapterek használata tönkreteheti a készüléket és annak akkumulátorát.
• Csak azonos típusú akkumulátort használjon.
• Ne érintse meg a csatlakozókat éles vagy fém tárgyakkal.
• Az adaptert csak könnyen elérhető hálózati csatlakozóval használja.
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Biztonsági figyelmeztetések

VIGYÁZAT!
Nem megfelelő akkumulátorok, illetve elemek használata akár azok
felrobbanását is okozhatja!
Az elhasznált elemek, illetve akkumulátorok kezeléséről a hatályos
hulladékkezelési szabályok szerint kell gondoskodni.

MAGYAR

Csak a következő jellemzőkkel rendelkező akkumulátort használjon: 2,4 V 400 mAh

Biztonsági figyelmeztetések
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2. Előkészületek
2.1

Bébiőr tápadapter
ADAPTER ALJZAT

ADAPTER CSATLAKOZÓ

1.
2.

Csatlakoztassa az adaptert a nagyobb adapter csatlakozóval a bébi egység
hátoldalán található adapter aljzathoz.
Csatlakoztassa az adapter másik végét a hálózati csatlakozóhoz.

MEGJEGYZÉS
Csak a készülékhez tartozó adaptert használja.

10

Előkészületek

2.2

A szülői egység akkumulátorának behelyezése és
tápellátása

A szülői egységet az akkumulátornak köszönhetően a vételi tartományon belül a
bébi egységgel való kapcsolat elvesztése nélkül magunkkal vihetjük. Töltse fel a
szülői egységet az első használat előtt vagy ha a szülői egység az akkumulátor
lemerülését jelzi. Ajánlott töltési idő az első használat előtt: 15 óra.
ADAPTER
CSATLAKOZÓ

MAGYAR

THIS SIDE UP

ADAPTER ALJZAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csúsztassa le az akkumulátortartó fedelét.
Dugja be az akkumulátor csatlakozóját az akkumulátortartóban lévő
csatlakozóba.
Helyezze be az akkumulátort, hogy a THIS SIDE UP (EZ AZ OLDAL
FELFELÉ) címke felfelé nézzen.
Csúsztassa fel az akkumulátortartó fedelét, amíg a helyére nem kattan.
Csatlakoztassa a töltőt (adaptert) a szülői egység oldalán található DC
csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa az adapter másik végét a hálózati csatlakozóhoz.
Ekkor a töltés jelzőfény világítani kezd.

MEGJEGYZÉS
Csak a mellékelt adaptert és akkumulátort használja.
Javasoljuk, hogy helyezze be és töltse fel teljesen a szülői egység
akkumulátorát. Így a hálózati áramforrásról lecsatlakoztatott egységet
magunkkal vihetjük.

Előkészületek

11

2.3

Asztali állvány a szülői egységen

A szülői egység egy asztali állvánnyal van ellátva, ami a készülék hátuljára van
rögzítve.
A szülői egység asztalon való elhelyezéséhez a fent bemutatott módon csak
húzza ki az állványt.
MEGJEGYZÉS
A szülői egységet egy lapos, sima felületre helyezze.
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Előkészületek

3. A digitális audió bébiőr használata
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban leírtakat és vegye
figyelembe, hogy a készülék csak megfelelő felnőtt felügyelettel használható.

3.1

Be- és kikapcsolás

3.1.1

A bébi egység be-, illetve kikapcsolása

3.1.2

MAGYAR

• A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a bébi
egységen. Ekkor a bekapcsolást jelző fény világítani kezd.
• A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot a bébi
egységen. Ekkor a bekapcsolást jelző fény kialszik.

A szülői egység be-, illetve kikapcsolása

• A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot a szülői
egységen. Az LCD-képernyő bekapcsol.
• A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva ismét a gombot a szülői
egységen. Az LCD-képernyő kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ha a két egység túl közel van egymáshoz vagy más elektromos készülékhez,
interferencia (éles hang) tapasztalható. Ez nem hiba. Ekkor próbálja egymástól
messzebb elhelyezni a készülékeket!
Ha a bekapcsolás/csatlakoztatás jelzőfény villog a bébi egységen vagy a
szülői egységen, akkor azok nem kapcsolódnak egymáshoz. Ellenőrizze, hogy
mindkét készülék bekapcsolt állapotban van, és csökkentse az egységek
közötti távolságot, de 1 méternél ne hozza közelebb egymáshoz azokat.

3.2

Hangszóró hangereje

3.2.1

A bébi egység hangszórója hangerejének beállítása

A bébi egység hangszórójának hangerejét 1. hangerő és 5. hangerő érték között
módosíthatja.
• Nyomja meg a

3.2.2

vagy a

gombot a bébi egységen.

A szülői egység hangszórója hangerejének beállítása

A szülői egység hangszórójának hangerejét 1. hangerő és 3. hangerő érték
között módosíthatja vagy kikapcsolhatja.
A digitális audió bébiőr használata
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• Nyomja meg a
illetve
gombot a szülői egységen a beállításhoz.
A hangerőszint jelzőfény a hangszóró hangerejének beállításakor kigyullad.
A LED jelzőlámpák száma jelzi, hogy milyen hangosra lett beállítva a
hangerő.
Ha a hangszórót teljesen kikapcsoljuk, a kijelzőn a
ikon jelenik meg.

3.3

Éjjeli fény

Kapcsolja be az éjjeli fényt a szoba halvány megvilágításához, így nem lesz túl
sötét éjjel. A halvány fény csökkentheti a gyerek félelmét, és felkeléskor segít a
gyereknek vagy Önnek a szobában található akadályok elkerülésében.

3.3.1
1.

2.

3.3.2
1.

2.

3.4

A bébi egység éjjeli fényének be- és kikapcsolása

Amikor az éjjeli fény ki van kapcsolva, nyomja meg az
bekapcsoláshoz.
A bébi egység alsó részén kigyullad a fényforrás.
Amikor az éjjeli fény be van kapcsolva, nyomja meg az
kikapcsoláshoz.

gombot a

gombot a

A szülői egység éjjeli fényének be- és kikapcsolása

Amikor az éjjeli fény ki van kapcsolva, nyomja meg az
bekapcsoláshoz.
Az LCD-képernyő bekapcsol.
Amikor az éjjeli fény be van kapcsolva, nyomja meg az
kikapcsoláshoz.

gombot a

gombot a

Időzítők

Beállíthatja az időzítőt a szülői egységen, és az emlékezteti Önt vagy a gondozót
a baba etetési idejére, a pelenkacsere vagy a baba alvási idejére. Az idő letelte
után a megfelelő időzítő gomb elkezd villogni, és a szülői egység 30
másodpercen keresztül figyelmeztető hangjelzést ad ki. Nyomja meg bármelyik
gombot a szülői egységen a hangjelzés kikapcsolásához és az időzítő 00-00
értékre való visszaállításához.
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A digitális audió bébiőr használata

1.
2.

3.

3.4.2
1.
2.

3.

Etetési időzítő beállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Ha a következő etetési idő 4 órával később lesz, nyomja meg a -vagy a +
gombot az időzítő beállításához, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 04-00
érték.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a mentéshez és az időzítő
elindításához.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
Az
etetési időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

Etetési időzítő visszaállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Az időzítő jelenik meg a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot az időzítő a 00-00 értékre való visszaállításához,
majd nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a mentéshez és a beállított időzítő
elindításához.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
Az
etetési időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

MEGJEGYZÉS
Ha az időzítő beállítására vonatkozó 2. lépésben 10 másodpercig nem nyom
meg egy gombot sem, a beállított érték automatikusan tárolódik, de az időzítő
nem fog elindulni.
Az időzítő elindításához nyomja meg a
, majd nyomja meg a
vagy a
gombot.
Az időkorlát elérésekor az
etetési időzítő gomb elkezd villogni, és a szülői
egység 30 másodpercen keresztül figyelmeztető hangjelzést ad ki. Nyomja
A digitális audió bébiőr használata
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MAGYAR

3.4.1

meg bármelyik gombot a szülői egységen a hangjelzés kikapcsolásához és az
időzítő 00-00 értékre való visszaállításához.

3.4.3
1.
2.

3.

3.4.4
1.
2.

3.

A pelenkacsere időzítő beállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Ha a következő pelenkacsere idő 3 órával később lesz, nyomja meg a -–
vagy a + gombot az időzítő beállításához, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a 03-00 érték.
Nyomja meg a
vagy a
gombot az időzítő mentéséhez.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
A
pelenkacsere időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

A pelenkacsere időzítő visszaállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Az időzítő jelenik meg a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot az időzítő a 00-00 értékre való visszaállításához,
majd nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a mentéshez és a beállított időzítő
elindításához.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
A
pelenkacsere időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

MEGJEGYZÉS
Ha az időzítő beállítására vonatkozó 2. lépésben 10 másodpercig nem nyom
meg egy gombot sem, a beállított érték automatikusan tárolódik, de az időzítő
nem fog elindulni.
Az időzítő elindításához nyomja meg a
, majd nyomja meg a
vagy a
gombot.
Az időkorlát elérésekor a
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szülői egység 30 másodpercen keresztül figyelmeztető hangjelzést ad ki.
Nyomja meg bármelyik gombot a szülői egységen a hangjelzés
kikapcsolásához és az időzítő 00-00 értékre való visszaállításához.
1.
2.

3.

3.4.6
1.
2.

3.

Alvás időzítő beállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Ha a következő alvási idő 2 órával később lesz, nyomja meg a - vagy a +
gombot az időzítő beállításához, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 02-00
érték.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a mentéshez és az időzítő
elindításához.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
Az
alvási időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

Alvás időzítő visszaállítása

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen.
Az időzítő jelenik meg a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot az időzítő a 00-00 értékre való visszaállításához,
majd nyomja meg a - vagy a + gombot az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomás 30 perccel növeli az időtartamot, egészen 24
óráig.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a mentéshez és a beállított
időzítő elindításához.
A képernyőn megjelenik a SAVED (MENTVE) felirat, mielőtt visszatérne az
üresjárati képernyőre.
Az
alvási időzítő gomb világít, amikor az időzítő működik.

MEGJEGYZÉS
Ha az időzítő beállítására vonatkozó 2. lépésben 10 másodpercig nem nyom
meg egy gombot sem, a beállított érték automatikusan tárolódik, de az időzítő
nem fog elindulni.
Az időzítő elindításához nyomja meg a
, majd nyomja meg a
vagy a
A digitális audió bébiőr használata
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3.4.5

gombot.
alvási időzítő gomb elkezd villogni, és a szülői
Az időkorlát elérésekor az
egység 30 másodpercen keresztül figyelmeztető hangjelzést ad ki. Nyomja meg
bármelyik gombot a szülői egységen a hangjelzés kikapcsolásához és az időzítő
00-00 értékre való visszaállításához.

3.5

Altatódal

Altatódal lejátszásával kiküszöbölheti a zajokat, így a gyerek nyugodtabban és
könnyebben fog aludni.

3.5.1
1.
2.

3.5.2
1.
2.
3.

2.

3.6

Altatódal lejátszásának elindítása és leállítása a bébi
egységről

Nyomja meg a
gombot a bébi egységen az altatódal menübe való
belépéshez.
Nyomja meg a
vagy a
gombot az utoljára kiválasztott altatódal
lejátszásának elindításához.
Nyomja meg a
vagy a
gombot a lejátszás leállításához.

3.5.3
1.

Altatódal kiválasztása a bébi egységen

Nyomja meg a
gombot a bébi egységen az altatódal menübe való
belépéshez.
Nyomja meg többször egymás után a
gombot a kívánt altatódal
kiválasztásához.

Altatódal lejátszásának elindítása vagy leállítása a szülői
egységről

Az altatódal lejátszásának elindításához nyomja meg a
gombot, amikor
a szülői egység nincs használatban.
Az altatódal lejátszás leállításához nyomja meg a
gombot.

A szülői egység kijelzési nyelvének kiválasztása

Válasszon a 3 nyelv közül.
1.
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Nyomja meg a
használatban.

gombot a szülői egységen, amikor az nincs
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3.
4.

3.7

Nyomja meg a - vagy a + gombot a LANGUAGE (NYELV) menüpontra
görgetéshez, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a - vagy a + gombot az ENGLISH (ANGOL), FRANÇAIS
(FRANCIA) vagy ESPAÑOL (SPANYOL) nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

A figyelmeztető hang be- és kikapcsolása

Ha bekapcsolja a figyelmeztető hangot, a szülői egység sípoló hangot fog
kiadni, amikor a bébi egység hangos hangot érzékel.
jelenik meg, amikor a figyelmeztető hang engedélyezve van.
1.
2.
3.

4.

3.8

Nyomja meg a
gombot a szülői egységen, amikor az nincs
használatban.
Nyomja meg a - vagy a + gombot a SOUND ALERT (FIGYELMEZTETŐ
HANG) menüpontra görgetéshez, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a - vagy a + gombot, hogy kiválassza a ON? (BE?)
lehetőséget, ha az aktuális beállítás a KI, vagy az OFF? (KI?) lehetőséget, ha
az aktuális beállítás a BE.
Nyomja meg az
gombot a megerősítéshez.

Beszéd a bébi egységhez

A szülői egység TALK (BESZÉD) funkciójával beszélhet a babához, hogy
megnyugtassa.
Beszéd a bébi egységhez:
1.
2.

3.9
1.
2.
3.

Nyomja meg és tartsa nyomva a T gombot a szülői egységen.
Beszéljen a mikrofonba a szülői egységen.
A készülék továbbítja a hangját a bébi egységre.

A beállítások alapértelmezettre értékre állítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot a szülői egységen, amikor
az nincs használatban.
Nyomja meg a -vagy a + gombot a RESET (VISSZAÁLLÍTÁS)
menüpontra görgetéshez, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg az
gombot a megerősítéshez.
Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.

A digitális audió bébiőr használata
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2.

4. Hulladékkezelés
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket az élettartama végén tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy a készüléket elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon levő
szimbólum ezt jelzi.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását. A használ termékek egyes részeinek vagy
nyersanyagának újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését segíti.
A lakóhelyéhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a
helyi hatóságokhoz.
Az akkumulátorokat, illetve elemeket környezetkímélő módon, a helyi
előírásokat betartva ártalmatlanítsa.
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5. Tisztítás
A digitális audió bébiőrt tisztítsa egy enyhén nedves puha textíliával, illetve
antisztatikus törlőkendővel. Ne használjon tisztítószereket, illetve más
vegyületeket.

Tisztítás és karbantartás

MAGYAR

• 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 audió 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.
FONTOS!
A készülék tisztítása előtt mindenképpen kapcsolja ki az egységeket, illetve
húzza ki az adapterek csatlakozóit.

Tisztítás
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6. Hibaelhárítás
Nem világít a Bekapcsolás/csatlakoztatás jelzőfény a szülői
egységen
• Ellenőrizze, hogy biztosan bekapcsolta-e a szülői egységet.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor biztosan jól van-e behelyezve, illetve, hogy
nem merült-e le.
• Töltse fel az akkumulátort a hálózathoz történő csatlakoztatásával.

A bébi egység Bekapcsolás/csatlakoztatás jelzőfénye villog
• Lehet, hogy a két egység kívül került a vételi tartományon. Csökkentse a két
egység közötti távolságot, de a távolság egy méternél ne legyen kisebb.
• Lehet, hogy a bébi egység ki van kapcsolva. A bekapcsoláshoz nyomja meg
és tartsa nyomva a gombot a bébi egységen.

A töltés jelzőfény a szülői egység kijelzőjén villog
• A szülői egység akkumulátora lemerült. Csatlakoztassa az adaptert/töltőt a
szülői egységhez és a hálózati áramforráshoz.

A szülői egység hangjelzést ad
• Lehet, hogy a szülői egység elvesztette a kapcsolatot a bébi egységgel.
Csökkentse a bébi egység és a szülői egység közötti távolságot, de a
távolság egy méternél ne legyen kisebb.
• Lehet, hogy a bébi egység ki van kapcsolva. A bekapcsoláshoz nyomja meg
és tartsa nyomva a gombot a bébi egységen.
• A szülői egység akkumulátora lemerült. Csatlakoztassa az adaptert/töltőt a
szülői egységhez és a hálózati áramforráshoz.

Nem hallható hang a szülői egységen
• Lehet, hogy a hangszóró hangerő-beállítása túl alacsony, állítsa magasabbra a
hangerőt a szülői egységen. A hangerő-beállításhoz lásd a 3.2. fejezetet.
• Lehet, hogy a két egység kívül került a vételi tartományon. Csökkentse a két
egység közötti távolságot, de a távolság egy méternél ne legyen kisebb.
22
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A szülői egység bántóan magas hangot hallat (gerjed)
• Lehet, hogy a két egység túlságosan közel van egymáshoz. Biztosítson
legalább egy méter távolságot a két egység között.
• Lehet, hogy a szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van
állítva. Csökkentse a hangerőt a szülői egységen. A hangerő-beállításhoz lásd
a 3.2. fejezetet.

• Lehet, hogy a szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van állítva
Csökkentse a hangerőt a szülői egységen. A hangerő-beállításhoz lásd a 3.2.
fejezetet.

Hibaelhárítás
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A szülői egység akkumulátora túl gyorsan merül le

7. Általános információk
Ha a készülék nem működik megfelelően...
1.
2.
3.

Mindenekelőtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és a rövid
használati útmutatót.
Látogasson el a webhelyünkre: www.motorola.com
Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
e-mailben: motorola-mbp@tdm.de

Új akkumulátor beszerzéséhez szintén a szakszervizzel vegye fel a kapcsolatot.

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 terméket.

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 majd a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben
lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítésmentesen
megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem
felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/
megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.
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BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGOT, A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL,
EGYÉBKÉNT 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 törvényi környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy
következményes károk kizárását, illetve a hallgatólagos jótállás 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.

Általános információk
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Milyen egyéb korlátozások érvényesek?

Érintett termékek
Fogyasztói termékek
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.

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 feltöltés esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek szivárognak.
Helytelen és 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 a nem a MOTOROLA, a BINATONE vagy azok
felhatalmazott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből,
igazításból, telepítésből, karbantartásból, változtatásból vagy módosításból
26
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fakadnak.
Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és
Kiegészítőkre, (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét eltávolították,
módosították vagy letörölték; (b) sérültek a tömítéseik, vagy felismerhető rajtuk az
illetéktelen beavatkozás, (c) nem megfelelő a sorozatszámuk, (d) vagy nem
megfelelő vagy nem Motorola márkájú a házuk vagy annak részei.
Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy
Kiegészítők azon káraira, hibáira és elégtelenségeire, melyek kommunikációs
szolgáltatóknál előfizetett, vagy a Termékekkel vagy Kiegészítőkkel használt
szolgáltatás miatt következnek be.

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének
módja
Szervizelésért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi
telefonszámot:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
e-mailben: motorola-mbp@tdm.de
Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a
BINATONE egyik felhatalmazott javítóközpontjába küldeni a Termékeket vagy
Kiegészítőket.
A szolgáltatás igénybevételéhez be kell küldeni: (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, és hatálytalanítanak 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.

Általános információk

27

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer :

Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

MAGYAR

Declare under our sole responsibility that the following product
Digital Audio Baby Monitor
Type of equipment:
Model Name:
MBP160, MBP160-2, MBP161TIMER, MBP161TIMER-2
Country of Origin:
China
Brand:
Motorola
complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
/108/EC on the approximation of the laws of the Member States
Council Directive
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive
1999/5/EC and the following standard:
Radio Spectrum:
EMC:
Electrical Safety:
RF Safety:

EN301406 V2.1.1 (2009-7)
EN301489-6 V1.3.1 (2008-08),
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN62479:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)

London, 29 December, 2014
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

Place & Date

General Information
Általános információk
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8. Műszaki adatok
BÉBI EGYSÉG:
Frekvenciatartomány

1881,792–1897,344 MHz

Csatorna

10

Működési hőmérséklet 5ºC–45ºC
Áramellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA

Névleges

Kimenet: 6 V DC, 450 mA
MAGYAR

Adapter

SZÜLŐI EGYSÉG:
Frekvenciatartomány

1881,792–1897,344 MHz

Csatorna

10

Működési hőmérséklet 5ºC–45ºC
Akkumulátor

2,4 V 40 mAh Ni-MH akkumulátor szett

Adapter

Áramellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 150 mA

Névleges

kimenet: 6 V DC, 450 mA

A jellemzők bejelentés nélkül változhatnak.

Műszaki adatok
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A termék gyártását, illetve forgalmazását a
Binatone Electronics International Ltd.
hivatalos engedéllyel végzi. A MOTOROLA
márkanév és a stilizált „M” logó a Motorola
Trademark Holdings, LLC. által bejegyzett
védjegy, felhasználásukhoz engedély
szükséges. Minden más termék neve felett a
megfelelő tulajdonos rendelkezik. © 2015
Motorola Mobility LLC. Minden jog
fenntartva.
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