Gebruikershandleiding
Smart Monitoring Companion
Modellen: MBP162CONNECT

De functies die worden beschreven in deze gebruikershandleiding zijn onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Welkom...
dit is uw nieuwe Motorola Smart Monitoring
Companion!
Dank u voor de aankoop van de Smart Monitoring Companion. Nu kunt u
uw baby in een andere kamer horen of uw spelende oudere kinderen in
het oog houden. U kunt de Companion alleen vanaf uw iPhone®/iPad® of
Android™ apparaat installeren. U kunt het geluid van de audiostream
beluisteren via uw PC of Notebook, evenals uw iPhone®/iPad® of
Android™ apparaten.
Bewaar uw originele kassabon met datum voor uw administratie.
Garantieservice voor uw Motorola-product vereist een kopie van uw
kassabon met datum om de garantiestatus te controleren. Registratie is
niet vereist om aanspraak te maken op garantie.
Voor vragen over dit product kunt u bellen naar:
0202621966 in Nederland
025887046 in België
Email: motorola-mbp@tdm.de
Deze gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om
optimaal van uw product te profiteren.
Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina 5 voordat u het apparaat
installeert.

Verpakkingsinhoud
• 1 x Smart Monitoring Companion apparaat
• 1 x Snelstartgids

Overzicht van de Smart Monitoring Companion
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1.

2.
3.

4.
5.

Nachtverlichting
Wordt oranje in de stand lokaal.
Knippert tijdens het koppelen.
Luidspreker
Voedingindicator
Wordt groen wanneer het apparaat
op het stopcontact is aangesloten.
Stekker
Nachtlicht-toets
Indrukken om het nachtlicht aan/uit
te schakelen.

6.

7.

KOPPELING-knop
Drie seconden ingedrukt houden
om de koppelingmodus in te
schakelen.
Meer dan 20 seconden ingedrukt
houden om de Smart Nursery App
af te melden en het apparaat terug
te zetten in de fabrieksinstelling.
Volumeknoppen ( /))
Indrukken om het
luidsprekervolume te verlagen/
verlagen.

Belangrijke richtlijnen voor uw Smart Monitoring Companion Unit
• Gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals andere draadloze netwerken,
Bluetooth™ systemen of magnetrons kan interferentie met dit product
veroorzaken. Houd de Wi-Fi® Companion Unit uit de buurt van dit soort
producten of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.
• Zorg er altijd voor dat u een goede Wi-Fi® verbinding beschikbaar hebt.
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Inhoud

Aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de
behuizing van het product die sterk genoeg zijn om gevaarlijk te zijn
bij aanraking.
OPGELET:
Het apparaat wordt geleverd met belangrijke aanwijzingen voor bediening en
onderhoud (reparatie) van het apparaat.
Deze digitale audio baby monitor voldoet aan alle relevante normen voor
elektromagnetische velden, en mits behandeld zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding, is veilig in gebruik. Lees daarom de instructies in deze
Gebruikershandleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
• Bepaal een plaats voor het babytoestel die het beste zicht geeft op de baby in zijn/
haar bedje.
• Het babytoestel NOOIT in het babybedje plaatsen.
• Montage moet door een volwassene wordt uitgevoerd. Houd kleine onderdelen uit
de buurt van kinderen tijdens de montage.
• Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
• Deze babymonitor is geen vervanging voor verantwoord toezicht van een
volwassene.
• Bewaar deze Gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen.
• De Babyfoon niet met een doek of deken afdekken.
• Test het toestel en alle functies, zodat u bekend bent met het apparaat alvorens in
gebruikname.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
OPGELET
Om het risico van brand of een elektrische schok te beperken, mag het
apparaat niet worden blootgesteld aan water of vocht. Het apparaat nooit
demonteren. Het openen van de behuizing is gevaarlijk en doet de garantie
vervallen.
Om het apparaat volledig van de netspanning af te sluiten, moet de stekker uit
het stopcontact worden verwijderd.
Veiligheidsinstructies
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1. Veiligheidsinstructies

2. Beginnen
2.1

De voeding aansluiten.

The Smart Monitoring Companion wordt automatisch ingeschakeld wanneer
deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.
Stekker

1.
2.

3.
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Voedingsaansluiting

Selecteer een locatie met goede toegang tot een stopcontact.
Sluit het toestel aan op het stopcontact in de babykamer.
Zorg ervoor dat er voldoen ruimte is om het geluid te detecteren en plaats
het toestel niet meer dan 1 meter van de wieg.
Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangesloten, gaat de groene
LED branden en gaat het nachtlampje aan.

Beginnen

NEDERLANDS

3. Gebruik van de Smart Monitoring
Companion
Lees deze handleiding aandachtig door en houd in gedachten dat de
Companion alleen is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor
verantwoord, correct ouderlijk toezicht.

3.1

Nachtverlichting instellen

De nachtverlichting zorgt voor gedempt licht in de kamer zodat de baby kan
worden geobserveerd zonder verstoring door felle lichten.
1.

Druk wanneer de nachtverlichting uit is op

2.

Druk wanneer de nachtverlichting aan is op

om het licht in te schakelen.
om het licht uit te

schakelen.

3.2

Volume luidspreker instellen

U kunt kiezen uit 5 volumeniveaus, inclusief het volume uit.
Druk op >om het volume te verhogen of op <om het volume te verlagen. Het
geluid wordt gedetecteerd op uw gekoppelde iPhone®/iPad® of Android™
apparaat.

Gebruik van de Smart Monitoring Companion
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4. Systeemeisen
Smartphones/Tablets: Alleen Android™ en iOS®.
Minimum systeemeisen: iOS 8.0, Android 5,0 of hoger.
Voor meer informatie kunt u terecht op: https://hubbleconnected.com/
requirements.
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5. Apparaten aansluiten
Ontvang bericht van elk compatibel
apparaat op afstand

Hoe werkt het?

MBP162
CONNECT

Wi-Fi Router

Lokale toegang tot uw
MBP162CONNECT

Hubble Service

Wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot de Compagnion,
verifieert onze beveiligde server de identiteit van de gebruiker en geeft
toegang tot de Compagnion.

5.1

Installatie

Sluit de Smart Monitoring Companion aan op een stopcontact en het apparaat
schakelt automatisch in. Het toestel moet binnen bereik zijn van de Wi-Fi®
router waarmee het toestel wordt gekoppeld. Zorg ervoor dat het wachtwoord
van de router beschikbaar tijdens de installatieprocedure van de in-app.

5.2

Wat u nodig hebt

• MBP162CONNECT
• Apparaat met Android™-systeem, versie 5.0 of hoger
• of een iOS® apparaat met iOS versie 8.0 of hoger
Let op: U kunt de installatie alleen uitvoeren met een compatibele smartphone
of tablet en niet met een PC.

Apparaten aansluiten
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5.3

Uw account en MBP162CONNECT instellen op
Android™ apparaten

5.3.1

Download de Hubble Connect for Smart Nursery App.

• Ga naar de Google Play™ Store en zoek naar de Hubble Connect for Smart
Nursery App.
• Download Hubble Connect for Smart NurseryApp van de Google Play™
Store en installeer het op uw Android™ apparaat.

5.3.2

De Smart Nursery App op uw Android™ apparaat activeren

• Zorg ervoor dat uw smart-apparaat is gekoppeld met uw Wi-Fi® router.
• Activeer Hubble Connect for Smart Nursery App, meld u aan met uw
accountinformatie, lees de Algemene voorwaarden en selecteer vervolgens
"I agree to the Terms of Use". (Afbeeldingen A1, A2)

Let op: Als u al een Smart Nursery App-account hebt, selecteert u
Already have an Account? en gaat u naar de volgende stap.
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Apparaten aansluiten

Voeg de MBP162CONNECT to aan uw account

AndroidTM

• Tik op Audio Monitors en dan op MBP162 om het apparaat toe te voegen,
lees door de functiebeschrijving van de MBP162CONNECT of tik op Skip to
setup. (Afbeeldingen A3, A4, A5)

NEDERLANDS

5.3.3

A3

A4

A5

• De toets KOPPELEN aan de voorkant van MBP162CONNECT ingedrukt
houden. Het oranje nachtlampje brandt om aan te geven dat het apparaat
klaar is om te worden gekoppeld.

Apparaten aansluiten
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• Tik op Next. De app zoekt automatisch naar uw apparaat. Zie onderstaande
afbeelding. (Afbeeldingen A6, A7).

A6

A7

• Tik op SSID ( AudioMonitor-0162XXXXXX ) om de App aan te sluiten.
(Afbeelding A8)
• Tik op Volgende om naar de Wi-Fi-router te zoeken. (Afbeelding A9)

A8
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A9

Apparaten aansluiten
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AndroidTM

• Selecteer uw Wi-Fi® netwerk, voer uw wachwoord in en tik op Zoeken.
(Afbeelding A10)

A10

A11

• Het duurt enkele minuten voordat het apparaat verbinding met het Wi-Fi®
netwerk maakt en het apparaat is aangemeld bij uw Smart Nursery-account.
(Afbeelding A11)
• Als de verbinding mislukt, tik dan op Opnieuw proberen herhaal de stappen
vanaf 5.3.3.

Apparaten aansluiten
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5.4

Gebruikersaccount en MBP162CONNECT setup voor
iOS® apparaten

5.4.1

Download de Hubble Connect for Smart Nursery App

• Ga naar de App Store en zoek naar de "Hubble Connect for Smart Nursery"
App.
• Download "Hubble Connect for Smart Nursery" App en installeer op uw
iOS® apparaat.

5.4.2

Activeer Smart Nursery App op uw iOS® apparaat

• Zorg ervoor dat uw iOS® apparaat is aangesloten op uw Wi-Fi® router.
• Activeer de "Hubble Connect for Smart Nursery" App, voer uw
accountgegevens in, lees de Algemene voorwaarden door en selecteer "Ik
ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden". (Afbeeldingen i1, i2)

i1

i2

Let op: Als u een Smart Nursery App-account hebt, selecteert u Already have an
Account? en gaat u naar de volgende stap.

14

Apparaten aansluiten

Voeg de MBP162CONNECT toe aan uw account

iOS®

• Tik op Audio Monitors en dan op MBP162 om het apparaat toe te voegen,
lees door de functiebeschrijving van de MBP162CONNECT of tik op Skip to
setup. (Afbeeldingen i3, i4, i5)

NEDERLANDS

5.4.3

i3

i4

i5

• De onderstaande installatie-aanwijzingen verschijnen op het scherm.
(Afbeelding i6, i7)

I6

Apparaten aansluiten

i7
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• De toets KOPPELEN aan de voorkant van MBP162CONNECT ingedrukt
houden. Het oranje nachtlampje brandt om aan te geven dat het apparaat
klaar is om te worden gekoppeld. Het apparaat geeft drie pieptonen en de
Voeding-LED gaat uit en weer aan.
• Ga naar Instellingen > Wi-Fi menu op uw iOS® apparaat. (Afbeelding i8).
• Selecteer uw apparaat SSID (AudioMonitor-0162XXXXXX) in de netwerklijst.
(Afbeelding i9).

i8

16

i9

Apparaten aansluiten
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iOS®

• Druk op de Home-toets om terug te gaan, tik op de Smart Nursery app om
de configuratie te hervatten. De SSID wordt nu op uw iOS-apparaat
gedetecteerd. (Afbeelding 10)
• Tik op NEXT
• Selecteer uw Wi-Fi® network and tap Search. (Afbeelding i11)

i10

Apparaten aansluiten

i11
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• Voer uw Wi-Fi® wachtwoord in en tik op OK. (Afbeelding i12)

i12

i13

• Het duurt enkele minuten voordat het apparaat verbinding heeft gemaakt
met het Wi -Fi® netwerk en het apparaat aangemeld bij uw Smart Nuseryaccount. (Afbeelding i13)
• Als de verbinding mislukt, tik dan op Opnieuw proberen herhaal de stappen
vanaf 5.4.3.
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Apparaten aansluiten

Reset de Smart Monitoring Companion

Let op: Als uw Compagnion toestel is omgezet van de ene router (bijvoorbeeld
thuis) naar een andere router (bv op kantoor) of als u problemen hebt met het
instellen, met het toestel worden gereset.
• De KOPPELING-toets langer dan 20 seconden ingedrukt houden om af
te melden en het apparaat terug zetten in de fabrieksinstellingen. U hoort
een reeks piepjes terwijl u de knop ingedrukt houdt. Na 20 seconden wordt
de toestel opnieuw geïnitialiseerd. Het nachtlampje knippert om aan te
geven dat het apparaat klaar is om te koppelen.
• Meld uw apparaat aan op de Smart Nursery-app door de stappen in
paragraaf 5.3.3 voor Android ™ -apparaten of in sectie 5.4.3 voor iOS®
apparaten uit te voeren.

Apparaten aansluiten

19

NEDERLANDS

5.5

6. Afvoeren van het apparaat (Milieu)
Geef het product aan het einde van de levensduur niet mee
met het normale huisvuil. Lever het product in bij een
inzamelplaats voor elektrische en elektrische apparatuur voor
recycling. Het product, de gebruikershandleiding en/of de
verpakking zijn voorzien van een recyclingsymbool.
Sommige van deze materialen kunnen opnieuw gebruikt
worden als u ze bij een inzamelpunt inlevert. Door sommige onderdelen of
grondstoffen van gebruikte producten te recyclen levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met de plaatselijke overheid voor nadere informatie over
inzamelpunten in uw omgeving.
Verwijder batterijen op een milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de
plaatselijke voorschriften.
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Afvoeren van het apparaat (Milieu)

Reinig uw Smart Monitor Compagnion met een licht bevochtigde doek of met
een antistatisch doekje. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve
oplosmiddelen.

Reiniging en onderhoud
• Geen onderdelen van de Smart Monitoring Compagnion reinigen met
thinner of andere oplosmiddelen en chemicaliën - dit kan blijvende schade
aan het product veroorzaken en wordt niet gedekt door de garantie.
• Houd uw Smart Monitoring Compagnion uit de buurt van warme, vochtige
omgevingen of fel zonlicht, en laat het niet nat worden.
• Alle inspanningen werden geleverd om een hoog niveau van
betrouwbaarheid van uw Smart Monitoring Compagnion te garanderen. Als
er toch iets mis gaat, niet proberen om het zelf te repareren - raadpleeg onze
klantenservice voor hulp.
BELANGRIJK
Uw Smart Monitoring Compagnion altijd uitschakelen en de voedingsadapter
loskoppelen voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinigen
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7. Reinigen

8. Verhelpen van storingen
Probleemcategorie

Probleem
Beschrijving / Storing

Oplossing

Account

Ik kan niet inloggen na Controleer uw gebruikersnaam en
aanmelding.
wachtwoord password.

Account

Ik krijg de foutmelding Controleer of u aangemeld bent bij
melding: "E-mail ID is ons. Tik op Sign in om een account
aan te maken.
nietaangemeld".

Account

Wat moet ik doent als ik Klik op de koppeling "Forgot
Password" https://
mijn wachtwoord
vergeet?
app.hubbleconnected.com/
#lostpassword OF op uw Android™of
iOS toepassing. Een e-mail wordt
verstuurd naar uw e-mailadres.

Account

Ik ontvang geen nieuw 1.
wachtwoord ondanks
dat ik de optie "Forgot
2.
Password" heb
gebruikt.

Installatie

Ik probeer een nieuw
apparaat aan mijn
account toe te voegen
maar kan geen
apparaat vinden om
toe te voegen.
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De e-mail kan in uw spammap
zijn geplaatst. Controleer uw
spammap.
Er kan een vertraging zijn in het
ontvangen van uw e-mail. Wacht
enkele paar minuten en
controleer opnieuw.

Als u probeert een apparaat toe te
voegen dat eerder werd toegevoegd
aan uw account of een ander account,
moet u het eerste apparaat resetten.
Zie paragraaf 5.5.

Verhelpen van storingen

Tijdens het instellen
van apparaten voor
Android™ en iOS, kan
ik mijn apparaat niet
vinden tijdens mijn
laatste stappen en
instellen mislukt.

Aansluitingsproblemen

1.
Ik krijg een melding:
Wijhebben problemen
met het benaderen van
uw apparaat. Dit kan
2.
veroorzaakt worden
door het ontbreken van
een
internetaansluiting.
3.
Wacht een moment en
probeer het later
opnieuw.

Aansluitingproblemen

Ik benader mijn
apparaat van hetzelfde
Wifi-netwerk, maar
merk dat mijn apparaat
nog getoond wordt als
remote. Ik kan het
apparaat niet langer
dan 5
minutenbenaderen.

Verhelpen van storingen

Probeer het opnieuw in enkele
minuten. Dit kan veroorzaak
worden door problemen met uw
internetverbinding.
Als het probleem aanhoudt,
probeer het apparaat opnieuw te
starten om het probleem te
verhelpen.
Probeer de Draadloze router
opnieuw te starten.

Controleer de instellingen van uw
draadloze router. Bijvoorbeeld, voor
router van het merk Buffalois er een
optie genaamd Wireless Isolation.
Deze functie uitschakelen.

23

NEDERLANDS

Reset het apparaat naar de
setupmodus en probeer opnieuw. De
toets KOPPELEN aan de voorkant
van het apparaat ingedrukt houden
totdat u een pieptoon hoort. Wacht
een minuut totdat het apparaat weer
wordt ingeschakeld.Wanneer de
nachtverlichting knippert, is het
apparaat in de setupmodus. De setup
opnieuw starten vanaf uw
smartphone.

Installatie

Algemeen

Minimum systeemeisen:
Welke platforms
wordenondersteund
Android™ 5.0
voor toegang tot mijn iPhone /iPad iOS versie 8.0
apparaat?

Algemeen

Ik hoor geen geluid
wanneer ik het
apparaatbenader

Tik om het luidsprekersymbool in
Audio Monitoring om het geluid te
horen.

Algemeen

Hoe kan ik de App for
Android™ eniOS
apparaten
downloaden?

Android™:
- Open de Google Play op uw
Android™ apparaat.
- Selecteer Search
- Voer in "Hubble Connect for
Smart Nursery"
- De resultaten tonen de Hubble
App
- Selecteren om te installeren
iOS apparaat:
- Open de App StoreSM
- Selecteer Search
- Voer in "Hubble Connect for
Smart Nursery"
- De resultaten tonen de Hubble App
- Selecteren om te installeren
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Verhelpen van storingen
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9. Algemene informatie
Als uw product niet goed functioneert....
1.
2.

Lees deze Gebruikershandleiding of de Snelle Start Gids.
Contact opnemen met Klantenservice
0202621966 in Nederland
025887046 in België
Email: motorola-mbp@tdm.de

Neem contact op met onze klantenondersteuning om een vervangende batterij
te bestellen.

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires
("Garantie")
Dank u voor de aankoop van dit onder Motorola-product, dat onder licentie is
vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie?
BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product,
verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde
accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen
defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik
gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve
garantie en is niet overdraagbaar.
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT
ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR
CONSUMENTEN DIE GEDEKT ZIJN ONDER WETGEVING VOOR
CONSUMENTENBESCHERMING IN HUN LAND VAN AANKOOP OF HUN
LAND VAN VERBLIJF, KUNNEN DE DOOR DEZE GARANTIE GEBODEN
VOORDELEN EEN AANVULLING ZIJN OP ALLE RECHTEN EN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE DEZE WET- EN REGELGEVING VOOR
CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN BIEDT. RAADPLEEG DE
WETTELIJKE RECHTEN IN UW LAND VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP
VAN UW RECHTEN.
Algemene informatie
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Wie is gedekt?
Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?
BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en
binnen een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet
aan deze garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente
soortgelijke / gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of
onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?
ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING
DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE
BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP
GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE
OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN
ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN
GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN,
CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID)
VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF
EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF
VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN
INFORMATIE OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN
VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN
OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE
KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.
In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of
gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet
toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet
op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en
u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende
jurisdictie.
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Algemene informatie

Duur van de dekking
Twee (2) jaar vanaf de datum waarop de
producten oorspronkelijk werden gekocht door
de eerste koper van het product.
Consumentenaccessoires
Negentig (90) dagen vanaf de datum waarop
de accessoires oorspronkelijk werden gekocht
door de eerste koper van het product.
Consumentenproducten en Het saldo van de oorspronkelijke garantie of
gedurende negentig (90) dagen vanaf de
accessoires die worden
retourdatum naar de consument, afhankelijk
gerepareerd of vervangen
van welke langer.

Uitsluitingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van
onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.
Batterijen. Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen
als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.
Incorrect gebruik. Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of
verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade
(barsten, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van
verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid
of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c)
gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het
blootstellen van het product of accessoire aan abnormaal gebruik of
omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van
MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.
Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van
Motorola. Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of
accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door
Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking.
Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van
service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op
enigerlei wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn
erkende service centers, zijn uitgesloten van dekking.
Algemene informatie
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Gedekte producten
Consumentenproducten

Gemodificeerde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers
of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken
zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet passende board serienummers, of
(d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten
van dekking.
Communicatiediensten. Defecten, schade, of het storing van producten of
accessoires als gevolg van communicatiediensten of signaal waarop u bent
geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de
dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?
Voor service of informatie kunt u bellen naar:
0202621966 in Nederland
025887046 in België
Email: motorola-mbp@tdm.de
U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en
eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE.
Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de
accessoire, (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats
en verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de
doos, een ingevulde garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d)
een schriftelijke beschrijving van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw
adres en telefoonnummer.
Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en
BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en
vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van
verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of
verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE
mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.
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EU-verklaring van conformiteit (DoC)
Hierbij verklaart Binatone Telecom PLC dat het type radioapparatuur voldoet
aan RE-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:
www.motorolastore.com/support.

Algemene informatie
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10. Technische specificaties
Frequentiebereik

2400MHz-2483MHz

Bedrijfstemperatuur

5ºC - 45ºC

Maximum RF-vermogen20dBm
Spanning
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Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA

Technische specificaties

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics
International LTD., officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en
het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt.
Het Apple-logo is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play en
Android zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi is een handelsmerk van de
Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rechten
voorbehouden.
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