USER’S
GUIDE
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
Wi-Fi® Kültéri Otthoni Videokamera
Wi-Fi® Outdoor Home Video Camera
MODELLEK: FOCUS72, FOCUS72-2, FOCUS72-3, FOCUS72-4
Model: FocusFOCUS72-W,
72, Focus 72-2,
Focus 72-3, FOCUS72-W3,
Focus 72-4
FOCUS72-W2,
FOCUS72-W4
Focus 72-W, Focus 72-W2, Focus 72-W3, Focus 72-W4
A jelen használati útmutatóban szereplő funkciók bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak.
The
features described in this user’s guide are subject to modifications without prior notice.

Üdvözli...
az új Motorola Wi-Fi® Kültéri Otthoni Videokamera!
Köszönjük, hogy megvásárolta az új Motorola Wi-Fi® kültéri videokamerát. Ha
mindig azon töprengtél, hogy mi történik, amikor távol vagy, ne lepődj meg
többé. Most egyszerűen felügyelheti gyermekeit, háziállatait vagy tulajdonát
ezzel a könnyen használható rendszerrel. A kamerát csak iPhone®/iPad® vagy
Android™ készülékekből telepítheti, és megtekintheti a kamera videót számítógépről vagy notebook-ról, valamint az iPhone®/iPad® vagy Android™
készülékről.
Kérjük, őrizze meg az eredeti, dátummal ellátott átvételi elismervényt. A
Motorola termék jótállási szolgáltatása esetén a garanciális állapot megerősítéséhez mellékelni kell a keltezett értékesítési bizonylat másolatát. A jótállás nem
szükséges a regisztrációhoz.
A termékkel kapcsolatos kérdések miatt, hívja:
+491805 938 802 Magyarországon
Email: motorola-mbp@tdm.de
___________________________________________________________________
Ez a használati útmutató rendelkezik minden olyan információval, amire szüksége
van ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a termékéből.Olvassa el a biztonsági
utasításokat az 5-7. oldalon, mielőtt telepíti a készüléket.

A dobozban
●
●
●
●
●
●
●

1x Wi-Fi kamera egység
1x Antenna
1x Adapter
1x Gyors indítási útmutató
3x Szerelőcsavarok és száraz fali csatlakozók
1x Csavarkulcs
1x LAN kábel csatlakozó

A többkamerás csomagokban egy vagy több további kamera egységet találhat hálózati adapter egységgel.

A kamera áttekintése
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Antenna
Kamera alaplemez
Kamera lencse
IR-LED ablak
Mozgásérzékelő ablak

6. Kábel
7. Konnektor
8. Pair (párosítás) gomb
9. LAN csatlakozó
10. LED állapota

*Ethernet-csatlakozásra van szükség, ha a Wi-Fi® kapcsolat nem megfelelő.
Csatlakoztassa az Ethernet kábelt (nem tartozék) a LAN interfészhez, majd
csatlakoztassa a másik végét a router egy tartalék portjához.
Fontos útmutatás a Wi-Fi® kamera egység telepítéséhez.
•

•

Más 2.4 GHz-es termékek használata, például más vezeték nélküli hálózatok,
Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők okozhatnak interferenciát
okozhatnak ezzel a termékkel. Tartsa távol a Wi-Fi® kamera egységet az ilyen
típusú termékektől, vagy távolítsa el őket, ha úgy tűnik, hogy interferenciát okoz.
Mindig győződjön meg róla, hogy jó a Wi-Fi® kapcsolat.
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1. Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS:
Wi-Fi® KAMERA EGYSÉG TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT:
•

•

Határozza meg a Wi-Fi® kamera egység azon helyét, amely a
legmegfelelőbb képet nyújtja az ellenőrizni kívánt területről (pl. a
hátsó udvarról vagy az első ajtóról).
Rögzítse a kamerát egy lapos falra a falra szerelt lemez segítségével
és a mellékelt utasítások szerint.

FIGYELMEZTETÉS
A Wi-Fi® kamera egység megfelel az összes vonatkozó elektromágneses
mezőnek szabványok és, ha a használati útmutatóban leírtak szerint kezelik,
biztonságosan használható. Ezért mindig figyelmesen olvassa el a használati
útmutatóban található utasításokat az eszköz használata előtt.
• Tartsa meg ezt a felhasználói útmutatót a későbbi felhasználásra.
• Ne takarja le a Wi-Fi® kamera egységet törülközővel vagy takaróval.
• Tesztelje a Wi-Fi® kamera egységet és minden funkcióját, hogy használat
előtt megismerkedjen vele.
• Ne telepítse a Wi-Fi® kamera egységet hőforráshoz közel.
• Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használjon más
tápegységet, mivel ez károsíthatja a készüléket.
• Soha ne használjon hosszabbítót az adapterhez.
• Ne érintse meg az érintkezőket éles vagy fém tárgyakkal.

Fontos utasítások:
• Olvassa el és kövesse az utasításokat - Kérjük, olvassa el az összes biztonsági
és kezelési útmutatót a termék üzemeltetése előtt.
• Őrizze meg az utasításokat - A biztonsági és kezelési útmutatót meg kell
őrizni a későbbiekben.
Biztonsági utasítások
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• Tartsa be a figyelmeztetések - Tartsa be az összes figyelmeztetést a terméken
és a használati útmutatóban.
• Áramforrások - Ezt a terméket csak a jelölés címkéjén feltüntetett áramforrás
típusáról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen tápellátást szállítottak
Önhöz, forduljon a kamera forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
• Túlterhelés - Ne húzza túl a fali csatlakozókat vagy a hosszabbító vezetékeket,
mert ez tüzet vagy áramütést okozhat. Túlterhelt hálózati csatlakozók,
hosszabbítókábelek, elkopott tápkábelek, sérült vagy repedezett huzal
szigetelés és megszakadt dugók veszélyesek. Ezek áramütést vagy tűzet
okozhatnak. Rendszeresen vizsgálja meg a kábelt, és ha károsodást vagy
megrongálódást észlel, cseréltesse ki szerviztechnikusával.
• Tápkábel védelem - A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy azok más
tárgyakon helyezkedjenek el vagy ne csípődjenek be. Szenteljünk különös
figyelmet a dugókra, a kényelmes tartályokra és a termék kimeneti pontjaira.
• Túlfeszültségvédők - erősen ajánlott, hogy a kamerát a túlfeszültésgvédőhöz
csatlakoztassa. Így megvédi a készüléket a túlfeszültség okozta károktól. A
túlfeszültségvédő készülékeken fel kell tüntetni a CE-jóváhagyási jelet.
• Szünetmentes tápegységek (UPS) - Mivel ezt a terméket folyamatos, 24 órás
üzemelésre tervezték, ajánlatos a szünetmentes tápegységhez csatlakoztatni.
A szünetmentes tápegység belső akkumulátorral rendelkezik, amely
áramkimaradás esetén megtartja a terméket. A szünetmentes tápegységen
fel kell tüntetni a CE-jóváhagyási jelet. VIGYÁZAT: Az elektromos biztonság
fenntartása. Az ehhez a termékhez csatlakoztatott elektromos vezetékkel
működő berendezéseknek vagy tartozékoknak magának a tartozéknak kell
viselnie a CE-jóváhagyási jelet, és nem szabad módosítani a biztonsági
jellemzők leküzdésére. Ezzel elkerülhető az esetleges áramütés vagy
tűzveszély. Ha kétségei vannak, forduljon szakképzett szerviz személyzethez.
• Mellékletek - Ne használja a szerelvényeket, hacsak a gyártó nem ajánlja, mert
veszélyt jelenthetnek.
• Forróság - A terméket távol kell tartani olyan hőforrásoktól, mint a radiátorok,
hőregiszterek, tűzhelyek vagy más hőtermelő termékek (beleértve az
erősítőket is).
• A termék minden felszerelésének a gyártó utasításai szerint kell történnie, és a
gyártó által ajánlott szerelési tartozékot kell használni.
6
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• Kamera hosszabító kábel - Ellenőrizze a hosszabbító kábelének értékelését,
hogy még a telepítés előtt meggyőződhessen róla, hogy megfelel.
• Összeszerelés -Az ezzel a rendszerrel ellátott kamerákat csak ebben az
útmutatóban vagy a kamerával kapott utasításoknak megfelelően szerelje fel.
• Kamera telepítés - a kamerát nem szabad víz alá meríteni. A kamerák kültéri
telepítésekor javasolt a védett helyen történő telepítés.

2. Rendszer követelmények
Weboldal
•
•
•
•
•
•
•
•

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
• Android 4.4.2 vagy efelett.
iPhone®/iPad® iOS
• Android 7.0 vagy efelett.
Wi-Fi® követelmények:
• Legalább 0.6 Mbps feltöltési sávszélesség kameránként. Tesztelje
internetkapcsolata sebességét itt: http://www.speedtest.net/

Rendszer követelmények
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3. Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása
Hogyan működik?

®
Wi-Fi
Wi-Fi Router
Router

FOCUS72
FOCUS66S
Kamera
Camera

Lépjen be
a kamerába helyileg

Nézze meg a kameráját
minden kompatibilis
eszközről távolról

Hubble
Hubble
szolgáltatás
Service

Amikor a felhasználó megpróbálja elérni a kamerát, a biztonságos szerver
hitelesíti a felhasználó azonosságát, és lehetővé teszi a kamerához való
hozzáférést.

3.1 Hogyan regisztrálhatja a kamerát a Hubble-fiókra?
3.1.1 A kamera beállítása

3

1

Pair
Pair (párosítás)
button
gomb

2

WIFI-n keresztül
1. Lépés: Csatlakoztassa az antennát a kamerahátulján lévő csatlakozóhoz.
2. Lépés: Helyezze a tápegység csatlakozóját a kamera tápellátására és csavarja
be a vízhatlan fedelet. Csatlakoztassa a tápellátást a megfelelő
hálózati aljzathoz, és várja meg, amíg a LED elkezd villogni.
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3.1.2 Kamera telepítése

4.5mm

39.60 mm

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy állítsa be a kamerát a router-el, és győződjön meg róla, hogy a kamera teljes mértékben működik a Wi-Fi / LAN hálózattal a telepítés helyén, mielőtt elkezdene lyukakat fúrni a felszereléshez.
A. Fúrja ki a csavarnyílásokat
• Jelölje meg a falon lévő helyzetet a kamera alaplemezének sablonként
történő használatával, ügyelve arra, hogy az alaplapon lévő kábelvezető
megfelelően illeszkedjen a kívánt irányba, ahol a kamera vezetékeinek el
kell hagynia furatot, kivéve, ha közvetlenül a fal mögé illeszti az alaplemezt.
• Fúrjon 3 (4,5 mm átmérõjû) luykat, és szükség esetén üsse be a (mellékelt)
tágulási dugókat a lyukakba.
• Ha a kamera vezetékeit az alaplemez mögött lévő falon keresztül kívánja
átvinni, fúrjon egy 22 mm átmérőjű lyukat a csavarfuratok középpontjába.

45.73 mm

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása
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3. Lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a páros gombot, amíg mindkét
PIROS és ZÖLD LED villogni kezd.
4. Lépés: Az alkalmazásból, nyomja meg a "+" kamerát a FOCUS72
kereséséhez, majd kövesse az alkalmazás utasításait.
LAN-on keresztül
1. Lépés: Csatlakoztassa a LAN-kábelt a kamera LAN-aljzatához és a másik
végét a routerhez, és csavarja be a vízhatlan fedelet.
2. Lépés: Helyezze a tápegység csatlakozóját a kamera tápellátására és csavarja
be a vízhatlan fedelet. Csatlakoztassa a tápellátást a megfelelő
hálózati aljzathoz, és várja meg, amíg a LED elkezd villogni.
3. Lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a páros gombot, amíg mindkét
PIROS és ZÖLD LED villogni kezd.
4. Lépés: Az alkalmazásból, nyomja meg a "+" kamerát a FOCUS72
kereséséhez, majd kövesse az alkalmazás utasításait.

B. A kameraegység rögzítése a falhoz vagy a mennyezethez
• A kamera vezetékeit az alaplemez kábelvezetőjén vagy a falon vagy
mennyezeten lévő lyukon keresztül helyezze az alaplap mögé.
• Rögzítse az alaplemezt a falon vagy a mennyezeten a mellékelt 3 csavarral.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék szilárdan van rögzítve a falra vagy a
mennyezetre.

C. Állítsa be a szöget és rögzítse a kamerát
• Lazítsa meg a szabotázsbiztos csavarokat a (mellékelt) csavarkulccsal.
• Állítsa be a kamera szögeit, hogy megadja a kívánt látómezőt, majd húzza
meg a szabotázsbiztos csavarokat.

D. LAN csatlakoztatása a kameraegységgel
• A LAN-csatlakozó lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül csatlakoztassa
a LAN-kábelt, ha szükséges. Helyezze be a LAN csatlakozót a LAN aljzatba a
vízhatlan fedélen keresztül, és rögzítse a fedelet az ábra szerint.
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3.1.3 Hogyan szereljük össze a LAN kábel vízálló csatlakozóját
1. Lépés: Helyezze az O-gyűrűs alátétet a LAN aljzat vége fölé.

LAN
Lancsatlakozó
Socket

Ring
Ring

2. Lépés: Húzza át a LAN csatlakozódugót és a kábelt az 1. részen, a gumi
tömítésen és a 2. részen az alábbi sorrendben.
2. Rész
Part2

1.
Rész1
Part

Joint
en caoutchouc
: serrez-le
Rubber
gasket,
please
clasp it
autour du câble et insérez
around
the cable and insert

3. Lépés: Csatlakoztassa a LAN csatlakozót a LAN aljzatba.

4. Lépés: Fordítsa meg és rögzítse a 2. részt a LAN aljzatba.

5. Lépés: Győződjön meg arról, hogy a gumigyűrű a 2. rész hátsó részébe
van behelyezve és csavarja be az 1. részt a 2. részbe a csatlakozás
véglegesítéséhez.
2

1
MEGJEGYZÉS
Ha a LAN nincs csatlakoztatva, helyezze be a vízhatlan zárófedelet (a kamera
LAN aljzatának végén).
Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása
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3.1.4 A LED kijelzés állapota:
Állapot

LED működés

A bekapcsolás inicializálása

A ZÖLD és a PIROS LED bekapcsolása
5 másodpercig
Majd a ZÖLD LED bekapcsolása
10 másodpercig

Csatlakozás Wi-Fi routerhez

PIROS LED 2 másodpercenként villog

Párosítás üzemmódban nyomja Mindkét PIROS és ZÖLD LED együtt villog
meg és tartsa lenyomva a
Párosítás gombot
A videó streaming közben

A LED másodpercenként ZÖLDEN villog

Csatlakoztatva a szerverhez, de A LED folyamatosan ZÖLD
videó streaming nélkül
Korábban kapcsolódott
a routerhez, de a ping a
kiszolgálóhoz nem sikerült

A LED másodpercenként PIROSAN villog

Megjegyzés: Csak kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen keresztül
telepíthető, és PC-n keresztül nem.
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Amire szüksége van
• FOCUS72 kamera
• Adapter a kamerához
• Eszköz az Android™ rendszer 4.4.2-es vagy frisebb verziójával

3.2.1 Kapcsolja be és csatlakoztassa a kamerát
Csatlakoztassa a FOCUS72 hálózati adaptert egy megfelelő elektromos
aljzathoz és betéthez a tápegységet dugja a konnektorba. (lásd 3.1.1. fejezet A
kamera beállítása, 2. lépés)
• A kamera zöld LED-je villog, miután a kamera befejezte a rendszerindítást.

3.2.2 Töltse le a Hubble alkalmazást
• A "Hubble for Motorola Monitors" alkalmazást keresse a Google Play™ Store
szolgáltatásban.
• Töltse le a "Hubble for Motorola Monitors" alkalmazást a Google Play™ Storeból, és telepítse az Android™ eszközére

3.2.3 Futtassa a Hubble alkalmazást a Motorola Monitors
alkalmazáshoz az Android™ eszközön

• Győződjön meg róla, hogy az Android™ készüléke csatlakozik a Wi-Fi®
routeréhez.
• Futtassa a "Hubble for Motorola Monitors" alkalmazást, írja be a fiókadatait,
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, majd válassza ki a “By signing
up you agree to our Terms & Conditions” (“Feliratkozással elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket”), a feliratkozásra kattintás SIGNUP(előtt).
(A1 kép)

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása
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3.2 Felhasználó fiók és kamera beállítás az Android™ eszközön

Megjegyzés
Ha már rendelkezik Hubble App fiókkal, kérjük, válassza a Márlétezik fiókja?
opciót a következő lépésre való továbblépéshez.

A1

3.2.4 Adja hozzá a kamerát a fiókjához
• A fényképező hozzáadásához kattintson a képernyő jobb sarkában található
. (A2 kép)

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

A3
• Csatlakoztassa a kamerát, és kapcsolja be, majd várjon néhány percet, amíg a
készülék felmelegszik.
• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (A4, A4a, A4b
képek)

A4
A4a
A4b
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a „pair”(párosítás) gombot mindaddig, amíg
a piros és a zöld LED elkezd együttesen villogni. A kameraegységen található
PIROS és a ZÖLD LED-jelzés ekkor gyorsan villogni kezd.
• Érintse meg a Next (Következő).

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása

15

• Az alkalmazás automatikusan megkeresi, majd kiválasztja a kamerát a
hálózatok listájából, az A6-os képen látható módon. (A5, A6, A7 képek).

A5
A6
A7
• Néhány percig tart, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz, mielőtt
megmutatja a kapcsolat állapotát. (A8 képek)
• Ha kapcsolat sikertelen, kérjük, nyomja meg a Megismétlést és ismételje meg
a 3.2.4. lépéseit.

A8
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A9

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása

A10

A11
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• Válassza ki ugyanazt a Wi-Fi® hálózatot, amelyet Android készülékéhez
csatlakoztatott, írja be a jelszavát, majd érintse meg a Csatlakozást. (A9, A10,
A11 képek)

3.3 Felhasználó fiók és kamera beállítás iPhone-on®/iPad-en®

Amire szüksége van
• FOCUS72 kamera
• Adapter a kamerához
• iPhone®/iPad® iOS 7.0 vagy újabb verzióval

3.3.1 Kapcsolja be és csatlakoztassa a kamerát
Csatlakoztassa a FOCUS72 hálózati adaptert egy megfelelő elektromos
aljzathoz, és dugja be a tápegység dugóját a konnektorba. (lásd 3.1.1. fejezet A
kamera beállítása, 2. lépés)
• A kamera zöld LED-je villog, miután a kamera befejezte a rendszerindítást.

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

3.3.3 Futtassa a Hubble alkalmazást a Motorola Monitors
alkalmazáshoz az iPhone®/iPad® eszközön

• Győződjön meg róla, hogy az iPhone®/iPad® készüléke csatlakozik a
Wi-Fi® routeréhez.
• Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, írja be a fiókadatait,
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, majd válassza ki a “By signing
up you agree to our Terms & Conditions” (“Feliratkozással elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket”), a feliratkozásra kattintás SIGNUP(előtt).
(i1 kép)
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Megjegyzés
Ha már rendelkezik Hubble App fiókkal, kérjük, válassza a Márlétezik fiókja?
opciót a következő lépésre való továbblépéshez.

i1

3.3.4 Adja hozzá a kamerát a fiókjához
• A fényképező hozzáadásához kattintson a képernyő jobb sarkában található
. (i2 kép)

i2

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása

19

• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (i3, i3a képek)

i3
i3a
• Csatlakoztassa a kamerát, és kapcsolja be, majd várjon néhány percet, amíg a
készülék felmelegszik.
• A következő beállítási utasítások jelennek meg a képernyőn. (i4, i4a, i4b
képek)

i4
i4a
i4b
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a „pair”(párosítás) gombot mindaddig, amíg
a piros és a zöld LED elkezd együttesen villogni. A kameraegységen található
PIROS és a ZÖLD LED-jelzés ekkor gyorsan villogni kezd.
• Érintse meg a Next (Következő).
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i5
i6
• Néhány percig tart, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz, mielőtt
megmutatja a kapcsolat állapotát. (i7 képek)
• Ha kapcsolat sikertelen, kérjük, nyomja meg a Megismétlést és ismételje meg
a 3.3.4. lépéseit.

i7

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása
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• Nyissa meg a Settings > Wi-Fi (Beállítások > Wi-Fi) menüt az iPhone®/iPad®
készülékén. (i5 kép).
• Válassza ki a kamerát a hálózatok listájából. (i5 kép)
• Nyissa meg újra a Hubble alkalmazást, és folytassa a beállítást. (i7 kép)

• Válassza ki ugyanazt a Wi-Fi® hálózatot, amelyet iOS készülékéhez
csatlakoztatott, írja be a jelszavát, majd érintse meg a Csatlakozást. (i8, i9, i10
képek)

i8
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i9

i10

Az első lépések - Eszközök csatlakoztatása

Eseményelőzmények

• A mozgás- és hangérzékelés által kiváltott
videófelvételi lista megtekintéséhez koppintson
az Esemény-előzmények .
• Események törlése
: koppintson rá a
kiválasztott esemény(ek) törléséhez.

Fénykép/
videó

• Készítsen képet vagy videófelvételt a
kamerájából.
Érintse meg a videó ikont
a videó funkció
aktiválásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva
a piros gombot
a felvétel megkezdéséhez
és a leállításhoz.
• Érintse meg a kamera ikont
a kamera
módba történő váltáshoz. Fényképeket
rögzíthet a kamera nézetben.
Megjegyzés:
A fotók és a videók az intelligens eszköz belső flash
memóriájában tárolódnak, és a Galéria
vagy
a Médialejátszó (Android-eszköz) segítségével
érhetők el. A videók lejátszásához, kérjük,
használja a Hubble alkalmazást.

Beállítás

Módosíthatja a kamerabeállításokat a
(beállítás) ikon megérintésével.

Kamera
hozzáadása

Kamera hozzáadása művelet jóváhagyása

Alkalmazás menü

Settings
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4. Alkalmazás menü

5. PC / notebook használata
• Ugrás az URL-re: https://app.hubbleconnected.com/#login
• Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés
gombra, ha már létrehozta a fiókot.
• Kattints a saját fiókkal párosított kamerarendszerre az Android™ eszközön
vagy az iPhone®/iPad® alatt, és a kamera nézete jelenik meg a képernyőn.
Könnyedén kapcsolatban maradhat kedvenc embereiddel, helyeiddel és
háziállataiddal élő video-közvetítéssel.
• A weboldalon a beállításokat a Menü utasítás lépéseinek megfelelően
módosíthatja.
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PC / notebook használata

Zajinterferencia
Más 2,4 GHz-es termékek használata, például a Bluetooth™ rendszerek vagy a
mikrohullámú sütők, zavarhatják a terméket. Tartsa legalább 1,5 méterre a
Wi-Fi® kamera egységet az ilyen típusú termékektől, vagy távolítsa el őket, ha
úgy tűnik, hogy interferenciát okoz.
Megszakadt a kapcsolat
Ellenőrizze a Wi-Fi® beállításokat. Ha szükséges, csatlakoztassa újra Wi-Fi®-t.
Győződjőn meg róla, hogy a Wi-Fi® kameera egység be van kapcsolva. Várjon
néhány percet, hogy összekapcsolódjon a Wi-Fi® rendszerrel.
Ha elfelejti a jelszavát
Ha nem emlékszik a jelszóra, érintse meg az Elfelejtett jelszó lehetőséget, és
küldje el e-mail címét. Az e-mail címére azonnal új jelszót küldenek.

Hibaelhárítás
Kategória

Probléma
Leírás / hiba

Megoldás

Fiók

Nem tudok
bejelentkezni
regisztráció után sem.

Kérjük ellenőrizze a felhasználónevét
és jelszavát.

Fiók

Kaptegy egy hibaüzenetet, amely
így szól: “Az e-mail
azonosító nincs
regisztrálva”.

Kérjük, győződjön meg róla,
regisztrált nálunk. Érintse meg a
Fiók létrehozása elemet a Wi-Fi®
Home Video Camera használatához
szükséges fiók létrehozásához.

Fiók

Mit tegyek, ha
elfelejtettem a
jelszavamat?

Kattintson az "Elfelejtett jelszó" linkre
a https://app.hubbleconnected.
com/#lostpassword weboldal VAGY
Android™ vagy iOS alkalmazás. Egy
e-mail-t küldünk az Ön regisztrált
e-mail címére.

Súgó
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6. Súgó

Fiók

Nem kapok új jelszót
bár az "Elfelejtett
jelszó" opciót
használtam.

1.

2.

Kapcsolat
Problémák

1.
Kapok egy üzenetet:
Nekünk problémánk
van az Ön kamerájához
való hozzáféréssel.
Ez lehett az
2.
internetkapcsolat
hiánya miatt. Kérjük,
várjon és próbálkozzon
újra később.
3.

Megtekintés
Kamera

Amikor “távoli
módban”, vagyok a
videó 5 perc után
leáll. Hogyan nézzem
tovább?
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Az e-mailt lehet, hogy a
levélszemét mappába érkezett.
Kérjük ellenőrizze a levélszemét
mappát.
Lehet, hogy késleltetve van az
e-mail küldése. Kérjük, várjon
néhány percet, és frissítse az
e-mail fiókot.
Kérjük, próbálkozzon újra
néhány percen belül.Ez az
internetkapcsolat esetleges
problémája lehet.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, kérjük, indítsa újra a
kamerát, és ellenőrizze, hogy ez
megoldja-e a problémát.
Kérjük, indítsa újra a vezeték
nélküli router-t.

Amikor hozzáfér a kamerához
az otthoni hálózaton kívül lévő
hálózaton keresztül a videó 5 perc
elteltével leáll.
Újra kattinthat a kamerára az
Android™/iOS alkalmazásból, hogy
újra elinduljon a streaming.
Ha Ön a böngészőjéről lép be, akkor
megnyomhatja a Reload (újratöltés)
gombot, hogy újra megnézze a
kamera videó stream-et.

Súgó

1.
A saját telefon
alkalmazás a
következő üzenetet
2.
mutatja: „Nem sikerült
csatlakozni a BMS
szerverhez”.
3.
4.

Ellenőrizze a Wi-Fi® hálózat
errőségét.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e
az internethez a telefon
böngészőjének elindításával és
egy weboldalra, például a
www.google.com webhelyre.
Próbálja újra, ha sikeresen
csatlakozik az internethez.
Csatlakoztassa a LAN-vezetéket
közvetlenül az RJ45 aljzatba, és
csatlakozzon az internethez, ha
a Wi-Fi® jel nem jó.

Miközben miközben
új kamerát adok a
fiókomhoz, nem
találok kamerákat.

Ha olyan kamerát próbál hozzáadni,
amelyet előzőleg hozzáadtak
fiókjához vagy másik fiókhoz, akkor
először vissza kell állítania a kamerát.

Általános

Mik a támogatott
böngészők a PC/
Mac rendszerhez való
hozzáféréshez?

PC-n és Mac-en ajánljuk a
Google Chrome használatát
Azonban a következő böngészők
is támogatottak: PC: Internet
Explorer® 9 vagy újabb verzió Mac:
Safari® 6.

Kapcsolat
problémák

Találtam
interferenciát, melyet
a másik webkamera
készülékem okozott.

A videó streaming teljesítménye
a az internet sávszélességéhez
kapcsolódik, különösen akkor, ha 2
vagy több videó streaming eszköz
működik ugyanazon routeren
keresztül.

Felállítás

Súgó

Nyomja meg és tartsa lenyomva a páros
gombot, amíg mindkét PIROS és ZÖLD
LED villogni kezd.
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Kapcsolat
Problémák

Általános

Mi a jelentősége a LED A villogó LED jelzi a következő állapot:
villogásnak?
Gyors villogás: 1. Az Ön kamerája
beállítási módban van. Hozzáadhatja a
kamerát a fiókjához ebben a módban.
A dobozon kívül, a kamera beállítási
módban van. A beállítási módba való
visszaállításhoz, nyomja meg és tartsa
lenyomva a PAIR (párosítás) gombot
a a kamera egyik vezetékén addíg,
amíg a LED indikátor gyorsan villog.
Lassú villogás: 2. A kamera vagy
csatlakozik a router-hez vagy elveszti
a kapcsolatot a router-el. Kérjük,
győződjön meg róla, hogy a kamera
a Wi-Fi® jeltartományban van.
A LED stabil: A kamera csatlakozott
a Wi-Fi® hálózathoz.

Kapcsolat
Problémák

Nem férek hozzá az én Kérjük ellenőrizze, hogy a kamera
kamerám.
Wi-Fi® hatótávolságon belül
van-e. Ha a LED az ön kameráján
lassan villog, kérjük, próbálja meg
közelebb mozgatni a kamerát
a router-hez a jobb Wi-Fi®
hatótávolságért és próbálja újra.

Felállítás

Az eszközön történő
beállítás során az
Android™-hoz és
iOS-hez, az utolsó
lépés során Nem
tudom megtalálni
a kamerámat és a
beállítás meghiúsul.
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Kérjük, állítsa vissza a kamera
beállítási módját és próbálja újra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
PAIR (párosítás) gombot a kamera
egység egyik vezetékén, amíg
egy sípolást nem hall. A LED jelző
gyorsan villog, jelezve, hogy beállítási
módban van. Most indítsa újra a
telepítést az Ön okostelefonjáról.

Súgó

Kérjük, ellenőrizze a vezeték nélküli
router beállításait. Például a Buffalo
márkájú forgalomirányítóknál az
opció Wireless Isolation néven
ismert. Kérjük, tiltsa le ezt a
lehetőséget.

Annak ellenére, hogy
ugyanarról a WiFi® hálózatról férek
hozzá a kamerámhoz,
a kamerámat még
mindig távolinak
állapítom meg. Csak 5
percig férhetek hozzá.

Kamera

Amikor megpróbálom Kérjük, frissítse a firmware-t. Ez
5 percet vesz igénybe. Időnként
megtekinteni a
frissítjük a kamera funkcióit.
Kamerát, segítséget
kapok a kamera
firmware frissítéséhez.
Mit kellene tennem?
Windows® 7*, Windows® 8*
Melyik felületek
*Java böngésző plug-in szükséges
támogatottak a
Mac OS® 10.7 vagy újabb verzió
kamerához való
Internet Explorer® 9 vagy újabb
hozzáféréshez?
verzió Firefox® 18 vagy újabb verzió
Chrome™ 24 vagy újabb verzió
Safari® 6 vagy újabb verzió Java™
7 vagy újabb verzió Android™ 4.4.2
vagy újabb verzió iPhone®/iPad®
iOS 7.0 vagy újabb verzió.

Általános

Súgó

MAGYAR

Kapcsolat
Problémák
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Általános

Mi a jelentése a "Helyi Ha a kamerát ugyanazon a vezeték
kamera”-nak és "Távoli nélküli hálózaton (otthon) használja,
amelyben konfigurálva van, helyi
kamera”-nak?
kamera. Ha az otthonától távol lép
be a kamerába, az távoli kamera.
Otthonán kívül 3G, 4G vagy 4G
LTE, vagy egy Wi-Fi® kapcsolatot
használhat.

Általános

Android™:
Hogyan töltöm le az
alkalmazást Android™ ––Nyissa meg a Google Play
alkalmazást Android™ eszközén
és iOS készülékre?
––Válassza ki a keresést
–– “Hubble for Motorola Monitors” típus
––Az eredmények között meg fog
jelenni a Binatone által gyártott
Hubble for Motorola Monitors
alkalmazás
––Válassza ki a telepítéshez
iOS Eszköz:
––Nyissa meg az iOS APP Store™-t
––Válassza ki a keresést
––“Hubble for Motorola Monitors”
típus
––Az eredmények között meg fog
jelenni a Binatone által gyártott
Hubble for Motorola Monitors
alkalmazás
––Válassza ki a telepítéshez
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Súgó

Amikor a videót
vágják ki, az
alkalmazás megkisérli
az újratervezést és
szaggatott videót
eredményez.

Jellemzők

Hány felhasználó
Ha helyi módban lép be, két
férhet hozzá egyszerre felhasználó van támogatva, két
a kamerához?
felhasználó után minden streaming
átmegy a távoli kiszolgálón. Ez
lehetővé teszi a korlátlan hozzáférést
egyetlen kamerához egyszerre.

Súgó

MAGYAR

Az intelligens eszköz automatikus
reteszelés funkcióját ki kell
kapcsolnia a folyamatos táplálás
biztosítása érdekében.

Felállítás
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7. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót
vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+491805 938 802 Magyarországon 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 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.
EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL,
ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY
ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ ORSZÁGÁBAN, AHOL A
VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁGBAN
FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL
VÉDETT FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN
TÁRGYALT ELŐNYÖK EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN
ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS
JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE
ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK
JOGSZABÁLYAIT.
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 térítés mentes 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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Általános információk

Érintett termékek

A Jótállás időtartama

Fogyasztói termékek

Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától
számított két (2) év.

Fogyasztói kiegészítők

Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától
számított kilencven (90) nap.

Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
kiegészítők

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.
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
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, EGYÉBKÉNT A JELEN
GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK
A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ JELEN JÓTÁLLÁS
KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDÕ, 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
VÉLETLENSZERÛ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGÛ
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.

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 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:
+491805 938 802 Magyarországon Email: 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
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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.
EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa Digital
Video Baby Monitor FOCUS72 megfelel az RE 2014/53/EU irányelv előírásainak.
Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el:
www.motorolastore.com/support.
A kézikönyv az alábbi weboldalról tölthető le: www.motorolastore.com
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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.

8. Műszaki adatok
Kamera egység
Wi-Fi®

802.11 b/g/n

Képérzékelő

Színes CMOS 1M képpontok

Lencse

f=2.6 mm , F=2.2

IR LED

24 db

Adapter:

Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.
Modell név: HNBG120100WE
Bemenet: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.45A MAX
Kimenet: 12.0Vdc, 1.0A

Vízállóság

IP66

Frekvenciatartomány

2400 – 2483.5MHz

Maximális RF kimeneti
teljesítmény

20dBm
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Gyártja, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a termék
hivatalos licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stylized 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. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Minden jog fenntartva.
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