HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Wi-Fi® Home Video kamera
MODELLEK: FOCUS68, FOCUS68-2, FOCUS68-3, FOCUS68-4
FOCUS68-W, FOCUS68-W2, FOCUS68-W3, FOCUS68-W4
A jelen használati útmutatóban szereplő funkciók bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak.

Gratulálunk...

új Motorola Wi-Fi® Home Video kamerájához!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Motorola Wi-Fi® Home Video kamerát. Ha
mindig azon tűnődött, hogy mi történik, amikor nincs otthon, most megkapja
a választ. Ennek az egyszerűen használható rendszernek segítségével
figyelemmel kísérheti gyermekeit, kedvenceit és ingatlanját. A kamerát
csak iPhone®/iPad® vagy Android™ készülékéről telepítheti, a videót
pedig számítógépén, notebookján, illetve iPhone®/iPad® vagy Android™
készülékén tekintheti meg.
Kérjük, tartsa meg az eredeti, dátummal ellátott blokkot. A Motorola termék
garanciájának érvényesítéséhez szükség van a dátummal ellátott blokkra a
garancia állapotának meghatározása miatt. A garancia érvényesítéséhez nincs
szükség regisztrációra.
Ha a termékkel kapcsolatban kérdése van, hívja a következő telefonszámot:
+491805 938 802 Magyarországon
Email: motorola-mbp@tdm.de
Jelen Használati útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz,
hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki a termékből.
Az egység beüzemelése előtt kérjük, olvassa el az 5 - 6 oldalon található
Biztonsági utasításokat.

A doboz tartalma

•
•
•

1 x Wi-Fi® kameraegység
1 x hálózati adapter
1 x Gyors indítási útmutató

A több kamerából álló csomagokban egy vagy több további, hálózati adapter
egységekkel rendelkező kamera egységet talál.

A kamera áttekintése
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1.
2.
3.
4.
5.

Fényérzékelő (az éjszakai üzemmód észleléséhez)
Hálózati / állapotjelző
Mikrofon
Kameralencsék
Infravörös LED égők (az éjszakai
világításhoz)

6
7

Pair

6.
7.
8.
9.
10.
11.

10
11

Hőmérséklet-érzékelő
BE / KI kapcsoló
Éjszakai világítás
Hangszóró
Micro USB aljzat
PAIR (párosítás) gomb

Fontos utasítások a Wi-Fi® kameraegység telepítésével kapcsolatban
•

•

Egyéb 2,4 GHz-es termékek, pl. vezeték nélküli hálózatok, Bluetooth™
rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a termékkel.
Tartsa a Wi-Fi® kameraegységet ezektől a termékektől távol.
Gondoskodjon arról, hogy mindig legyen jó minőségű Wi-Fi® kapcsolat.
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1. Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT:
FULLADÁSVESZÉLY - Abban az esetben, ha az egységet csecsemők
vagy gyermekek megfigyelésére használják, az egységet és az
adapter kábeleit tartsa a kiságytól több, mint 3 láb (1 méteres)
távolságban, és az általuk elérhetetlen helyen. Soha ne helyezze
a kamerát vagy annak kábeleit a kiságyba vagy annak közelébe. A
kábelt olyan helyre rögzítse, ahol gyermekek nem tudják elérni. Soha
ne használjon hosszabbítót az AC adapterhez. Csak a csomagban
található AC adaptert használja.
Mint bármely elektromos eszköz esetén, kedvencére oda kell figyelni
míg az eszközhöz hozzá nem szokik. Ha kedvence szeret rágcsálni,
erősen javasolt, hogy az eszközt, és más elektromos berendezést is
tartsa általa nem elérhető helyen.

A Wi-Fi® KAMERAEGYSÉG TELEPÍTÉSE ÉS
HASZNÁLATA:
•

•

A Wi-Fi® kameraegységet helyezze lapos felületre, pl. komód,
íróasztal vagy polc tetejére, vagy rögzítse a falra a kamera talpán
található nyílások segítségével.
A Wi-Fi® kameraegységet vagy a kábeleket SOHA ne helyezze a
kiságyba.

Biztonsági utasítások
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VIGYÁZAT
Jelen Használati útmutatónak megfelelő használat mellett a Wi-Fi®
kameraegység a vonatkozó elektromágneses mezőkkel kapcsolatos
előírásoknak megfelel. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el a
jelen Használati útmutatásban található utasításokat.
• Az kisméretű alkatrészek miatt csak felnőtt szerelheti össze. A kisméretű
alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.
• A termék nem játék. Ne engedje, hogy a termékkel gyermekek játszanak.
• A Wi-Fi® kameraegység nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt
felügyeletet.
• Tartsa meg a Használati útmutatót későbbi használatra.
• Ne helyezze a Wi-Fi® kameraegységet vagy annak kábeleit a kiságyba vagy
olyan helyre, ahol a baba elérheti őket (az egység legyen legalább 1 méter
távolságban).
• A kábeleket tartsa a gyermekektől távol.
• A Wi-Fi® kameraegységet ne takarja le törölközővel vagy takaróval.
• Használat előtt tesztelje le a Wi-Fi® kameraegységet és annak összes
funkcióját, hogy a tényleges használatkor azokat már ismerje.
• A Wi-Fi® kameraegységet víz közelében ne használja.
• A Wi-Fi® kameraegységet ne telepítse hőforrás közelébe.
• Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja. Egyéb hálózati adaptert ne
használjon, mivel az a készülék károsodásához vezethet.
• Soha ne használjon hosszabbítót a hálózati adapterhez.
• Éles vagy fém tárgyakkal ne érjen az érintkezőkhöz.
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2. Rendszerkövetelmények
Webes portál
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Android™ rendszer
•

4.4.2 vagy későbbi verzió

iPhone®/iPad® iOS
•

7.0 vagy későbbi verzió

Nagy sebességű (Wi-Fi®) Internet
•

Kameránként legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség (az
internetsebességet letesztelheti a következő oldalon:
http://www.speedtest.net)

Rendszerkövetelmények
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3. Első lépések - Az eszközök
csatlakoztatása
How does it work?

FOCUS68
kamera

Wi-Fi® Router

Férjen hozzá a
kamerához
helyileg

Tekintse meg a kamera képét
bármilyen kompatibilis eszközről
a távolból

Hubble szolgáltatás

Amikor a felhasználó megkísérel hozzáférni a kamerához, akkor a Hubble szerver
hitelesíti a felhasználó azonosságát, és hozzáférést engedélyez a kamerához.

3.1

Telepítés

Csatlakoztassa a kamerát a hálózati adapterhez, majd egy csatlakozóaljzathoz,
és gondoskodjon arról, hogy az ON/OFF (BE/KI) gomb ON (BE) helyzetben
van. A kamerának azon Wi-Fi® router hatótávolságán belül kell lennie,
amelyhez csatlakoztatni kívánja. A router jelszava legyen kéznél az alkalmazáson
belüli telepítéskor.

A LED jelzés állapota:
A párosítás / beüzemelés állapota: A LED égő vörös és kék fénnyel,
		
lassan villog
-

Csatlakoztatás nélküli állapot:

A LED égő vörös fénnyel, lassan villog

Csatlakoztatott állapot:
		

A LED égő kék fénnyel,
folyamatosan világít

-

A LED égő kék fénnyel, lassan villog

Készen áll a csatlakoztatásra:

Megjegyzés: Kizárólag kompatibilis okostelefon vagy táblagép segítségével
lehet feltelepíteni, személyi számítógépen nem.
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Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

Felhasználófiók és kamerabeállítások Android™
készülékeken

MAGYAR

3.2

Amire szüksége lesz

•
•
•

Wi-Fi® kamera egység
A kamera hálózati adaptere
Android™ 4.4.2 rendszerrel vagy annak későbbi verziójával rendelkező
eszköz

3.2.1
•
•
•

3.2.2
•
•

•

A Hubble for Motorola Monitors alkalmazás telepítése

A Google Google Play™ áruházban keresse meg a „Hubble for Motorola
Monitors” alkalmazást.
Töltse le a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást„ a Google Play™
áruházból, és telepítse Android™ készülékére.

3.2.3
•

A kamera bekapcsolása és csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba, a csatlakozódugót
pedig a kameraegység hátoldalán lévő tápcsatlakozóba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az ON/OFF (BE/KI) gomb ON (BE) állásban
van.
A kamera betöltése után a kamera piros LED-lámpája felvillan. Egy sípolás
jelzi, ha a kamera készen áll a telepítésre.

Futtassa a Hubble for Motorola Monitors alkalmazást
Android™ készülékén

Bizonyosodjon meg arról, hogy Android™ készüléke csatlakozik a Wi-Fi®
routerhez.
Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, adja meg
fiókinformációit, olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd pipálja ki az
“By signing up you agree to our Terms & Conditions” (“Feliratkozással
elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket”), a feliratkozásra kattintás
SIGNUP(előtt). (A1 kép)

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása
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Megjegyzés
Ha már rendelkezik Hubble App fiókkal, akkor a következő lépéshez válassza a
Már rendelkezik fiókkal? lehetőséget.

3.2.4
•

A1

A kamera hozzárendelése a fiókhoz

A fényképező hozzáadásához kattintson a képernyő jobb sarkában található
. (A2 kép)

A2
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Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

•
•

•

•

Ekkor a következő telepítésre vonatkozó utasítások jelennek meg a
képernyőn. (A3)

MAGYAR

•

A3
Csatlakoztassa, és kapcsolja be a kamerát, majd várjon pár percet, amíg
bemelegszik.
Ekkor a következő telepítésre vonatkozó utasítások jelennek meg a
képernyőn. (A4, A4a kép)

A4
A4a
Nyomja meg és tartsa lenyomva a “PAIR”(párosítás) gombot a fényképezőgép
hátulján 3 másodpercig. Ekkor egy sípolás, majd egy hangjelzés szólal meg,
amely arra utal, hogy a kamera készen áll a párosításra.
Koppintson a DETECT CAMERA ( KAMERA FELISMERÉS).

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása
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•
•

•

Az alkalmazás automatikusan megkeresi, majd kiválasztja a kamerát a
hálózatok listájából, az A6-os képen látható módon. (A5, A6, A7 kép)
Ekkor a kameraegységen található kék/piros LED felvillan.

A5
A6
A7
Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot, adja meg a jelszót, és koppintson a Connect
(csatlakozás) lehetőségre. (A8, A9, A10 kép)

A8

12

A9

A10

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

•

Eltarthat pár percig, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz, és
megjelenik a kapcsolat állapota. (A11 kép)
Ha nem jön lére kapcsolat, akkor koppintson a Retry (ismét) lehetőségre, és
ismételje meg a folyamatot 3.2.4 lépéstől kezdve.

A11

A12
•

Éjszakai világítás:
A vezérlőmódok kiválasztásához koppintson az Éjszakai világítás ikonra
Ki – A világítás kikapcsolása
Be – A világítás bekapcsolása
Auto – Alacsony fényviszonyok esetén kapcsolja be

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

13

MAGYAR

•

3.3

Felhasználófiók és a kamera telepítése iPhone®/iPad®
készüléken

Amire szüksége lesz
•
•
•

Wi-Fi® kamera egység
A kamera hálózati adaptere
iOS 7.0 rendszerrel vagy annak későbbi verzióval rendelkező iPhone® /
iPad® készülék

3.3.1
•
•
•

3.3.2
•
•

•
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A Hubble for Motorola Monitors alkalmazás telepítése

Az App Store áruházban keresse meg a „Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazást.
Töltse le a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, és telepítse
iPhone®/iPad® készülékére.

3.3.3
•

A kamera bekapcsolása és csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba, a csatlakozódugót
pedig a kamera hátoldalán található tápcsatlakozóba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a ON/OFF (BE/KI) gomb ON (BE) állásban
van.
A kamera betöltése után a kamera piros LED-lámpája felvillan. Egy sípolás
jelzi, ha a kamera készen áll a telepítésre.

Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást
iPhone®/iPad® készülékén

Bizonyosodjon meg arról, hogy iPhone®/iPad® készüléke csatlakozik a
Wi-Fi® routerhez.
Futtassa a „Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, adja meg
fiókinformációit, olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd pipálja ki az
“By signing up you agree to our Terms & Conditions” (“Feliratkozással
elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket”), a feliratkozásra kattintás
SIGNUP(előtt). (i1 kép)

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

3.3.4
•

MAGYAR

Megjegyzés: Ha már rendelkezik Hubble App fiókkal, akkor a következő
lépéshez válassza a Már rendelkezik fiókkal? lehetőséget. (i1 kép)

i1

A kamera hozzárendelése a fiókhoz

A fényképező hozzáadásához kattintson a képernyő jobb sarkában található
. (i2 kép)

i2

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása
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•

•
•

•

•
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Az alábbi beüzemelési utasítások jelennek meg a képernyőn. (i3, i3a kép)

i3
i3a
Dugja be a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a kamerát. Várjon néhány
percet, hogy a készülék bemelegedhessen.
Az alábbi beüzemelési utasítások jelennek meg a képernyőn. (i4, i5 kép)

i4
i5
Nyomja meg és tartsa lenyomva a “PAIR”(párosítás) gombot a
fényképezőgép hátulján 3 másodpercig. Ekkor egy sípolás, majd egy
hangjelzés szólal meg, amely arra utal, hogy a kamera készen áll a
párosításra.
Nyissa meg a Settings > Wi-Fi (Beállítások > Wi-Fi) menüt az iPhone®/
iPad® készülékén. (i5 kép).
Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

Válassza ki a kamerát a hálózatok listájából. (i5 kép)
Nyissa meg újra a Hubble alkalmazást, és folytassa a beállítást. (i7 kép)

•
•

i6
i7
Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot. (i8 kép)
Adja meg a Wi-Fi® jelszavát, majd koppintson a OK gombra.
(i9 kép)

i8

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

MAGYAR

•
•

i9
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•

A csatlakozási állapot megjelenítése előtt eltart néhány percig, amíg a
kamera egység csatlakozik a Wi-Fi® hálózatra. (i10 kép)

i10
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Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása

4.1
•
•

•

MAGYAR

4. A kamera funkciói
A kameraegység csatlakoztatása a hálózatra

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba, a csatlakozódugót
pedig a kameraegység hátoldalán lévő tápcsatlakozóba.
Csúsztassa a BE/KI gombot BE állásba. Ha a kamerát már csatlakoztatta,
akkor a hálózati LED jelzőfény kék színben világít; ha párosítani kell
az eszközt, akkor a lámpa vörösen villog. (Megjegyzés: Az eszköz
kikapcsolásához csúsztassa a BE/KI gombot KI állásba.)
Run the Hubble App on your smart device.

A kamera funkciói
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4.2

A Hubble alkalmazás funkcióinak áttekintése
Eseményelőzmények

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

Fénykép/Videó

• Készítsen fényképet, vagy videofelvételt a
kameráról.
• A Videó funkció aktiválásához koppintson
. A felvétel elindításához
a videó ikonra
tartsa lenyomva a piros
gombot, a
leállításához pedig engedje el.
• A kamera üzemmód elindításához koppintson
a kamera ikonra
. Kamera nézetben is
készíthet fényképeket.
Megjegyzés:
A kamera a fényképeket és a videókat
az okostelefon/táblagép belső flash
memórájába menti, és a Galériából
vagy
a Médialejátszóból lehet elérni őket (Android™
eszköz). A videók lejátszásához használja a
Hubble alkalmazást.

Altatók
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Koppintson a Melody (dallam) menüre, és
válassza ki az 5 előre beállított dallam közül azt,
amelyet le szeretne játszani a kamerán.

A kamera funkciói

A kameraegység hátoldalán található
hőmérséklet-érzékelő által olvasott érték
megjelenik az Android™ készülék képernyőjén.
A felirat PIROSAN jelenik meg, ha a mért
hőmérséklet túllépi a fiókjában beállított
legmagasabb/legalacsonyabb értéket.

Kétirányú
kommunikáció

Koppintással aktiválja a funkciót. Nyomja meg
egyszer a kerek gombot
a kameraegységen
keresztüli beszédhez. A kameraegység által
közvetített hang meghallgatásához nyomja meg
ismét a gombot.

Hangszóró

Koppintson az ikonra a hangszóró ki- vagy
bekapcsolásához.

Beállítások

A kamera beállításainak módosításához
Settings (Beállítások) ikonra.
koppintson a

Kamera
hozzáadása

Kameraműveletek hozzáadása.

Éjszakai
világítás

Koppintson rá az éjszakai világítás üzemmód kivagy bekapcsolásához.

A kamera funkciói

MAGYAR

Hőmérsékletérzékelő
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5. Számítógépen/Notebookon
•
•

•

•
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Látogasson el a http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
weboldalra
Adja meg felhasználónevét (User Name) és jelszavát (Password), majd
ha már rendelkezik fiókkal, akkor kattintson a bejelentkezés (Login)
lehetőségre.
Kattintson a fiókhoz rendelt kamerák listájára Android™ vagy iPhone®/
iPad® készülékén, és a kamera képe megjelenik a képernyőn. Az élő
videoközvetítés segítségével könnyedén kapcsolatban maradhat barátaival,
kedvenc helyszíneivel vagy kisállatával.
A weboldalon, a menüben szereplő utasítások követésével lehetőség van a
Beállítások (Settings) megváltoztatására.

Számítógépen/Notebookon

Megjegyzés: Ha a kamerát egyik routerről (pl. otthonából) másik routerhez
csatlakoztatja (pl. munkahelyére), vagy ha problémák adódnak a kamera
beállításával, akkor alaphelyzetbe kell állítani a kamerát. A kamera alaphelyzetbe
állításához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
2.
3.

4.

Csúsztassa a ON/OFF (BE/KI) gombot OFF (KI) állásba.
Tartsa lenyomva a PAIR (Párosítás) gombot, majd csúsztassa az ON/OFF
(BE/KI) gombot BE állásba.
Engedje el a PAIR (Párosítás) gombot, amikor egy megerősítő sípoló
hangot hall, és várjon, amíg a kameraegység befejezi a belső visszaállítás
folyamatát. A kameraegység sikeres alaphelyzetbe állítása után a LED-es
jelzőfény lassan piros színnel villogni kezd.
A kamera ismételt hozzáadásához kövesse a 3.2.4 rész lépéseit Android™
készülék esetén vagy a 3.3.4 lépéseit iOS készülék esetén.

A kamera alaphelyzetbe állításának folyamata
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6. A kamera alaphelyzetbe állításának
folyamata

7. Súgó
Zaj-interferencia
A háttérzaj és visszhang elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy
az eszköz és a Wi-Fi® kameraegység között elegendő távolság van.
Egyéb 2,4 GHz-es termékek, pl. Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú
sütők interferenciát okozhatnak a termékkel. Tartsa a Wi-Fi® kameraegységet
ezektől a termékektől legalább 1,5 méter távolságban, vagy kapcsolja ki őket,
ha azt tapasztalja, hogy interferenciát okoznak.
Megszakadt kapcsolat
Ellenőrizze a Wi-Fi® beállításait. Szükség esetén csatlakozzon újra a Wi-Fi®.
routerhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Wi-Fi® kameraegység BE van
kapcsolva. Várjon pár percet, amíg a kamera kapcsolódik a Wi-Fi® rendszerhez.
Ha elfelejtette jelszavát
Ha nem emlékszik jelszavára, akkor koppintson a Forgot password (Elfelejtette
jelszavát?) lehetőségre, és adja meg e-mail címét. A rendszer azonnal elküldi az
új jelszót a megadott e-mail címre.
A Wi-Fi® Internetes megtekintés hibaelhárítója
Kategória

Probléma
Leírás / Hiba

Megoldás

Fiók

Regisztráció után nem Ellenőrizze felhasználónevét és
tudok bejelentkezni.
jelszavát.

Fiók

A következő
hibaüzenet jelenik
meg: „E-mail azonosító
nincs regisztrálva”.
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Ellenőrizze, hogy regisztrált-e nálunk.
Új fiók létrehozásához kattintson a
Create Account (Új fiók létrehozása)
lehetőségre.

Súgó

Mit tegyek, ha
elfelejtettem a
jelszavamat?

Kattintson a „Forgot password”
(„Elfelejtette jelszavát?”) linkre
a következő oldalon: https://
app.hubbleconnected.com/
#lostpassword VAGY az Android™,
illetve iOS alkalmazásban. Ekkor a
rendszer e-mailt küld a regisztrált e-mail
címre.

Fiók

Nem érkezik új jelszó,
pedig rákattintottam
az „Elfelejtette
jelszavát” opcióra.

1.

A következő üzenet
jelenik meg: A
kamerához való
csatlakozás során
probléma lépett fel.
Ennek lehetséges
oka, hogy nincs
internetkapcsolat.
Kérjük, várjon, és
próbálja meg később.

1.

Csatlakozási
problémák

Kamera
„Távoli üzemmódban”
megtekintése a videó 5 perc
elteltével leáll. Hogyan
tudom tovább nézni?

Súgó

2.

2.

3.

Lehetséges, hogy az e-mail a
levélszemét mappába érkezett.
Ellenőrizze a levélszemét
mappát.
Lehetséges, hogy az e-mail
később érkezik meg. Várjon pár
percet, és frissítse e-mail fiókját.
Kérjük próbálja meg ismét
pár perc múlva. Ennek
lehetséges oka a nem megfelelő
internetkapcsolat.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, akkor indítsa újra a
kamerát, és ellenőrizze, hogy ez
megoldja-e a problémát.
Indítsa újra a vezeték nélküli
routert.

Amikor a kamerát nem az otthoni
hálózatról éri el (az interneten
keresztül), akkor a videó 5 perc után
leáll.
A videót újból elindíthatja, ha
Android™/iOS készülékén ismét a
kamera lehetőségre kattint.
Ha böngészőben jeleníti meg a
videót, akkor az Újratöltés gombbal
ismét elindíthatja azt.

25

MAGYAR

Fiók

Funkciók

A hangriasztás
beállításai nem
megfelelőek.

Az értesítéseket kiváltó
hangérzékenységet átállíthatja a
kamera Beállítások menüjében.

A készülék
Amikor új kamerát
beüzemelése próbálok hozzáadni
a fiókomhoz, nem
jelenik meg egy
kamera sem.

Ha olyan kamerát próbál hozzáadni,
amelyet már korábban hozzáadtak az
Ön fiókjához vagy más fiókhoz, akkor
a kamerát először alaphelyzetbe kell
állítani. Ehhez tartsa 5 másodpercig
lenyomva a kamera tetején található
PAIR (Párosítás) gombot.

Általános
információk

A Google Chrome 24 vagy későbbi
változatának használatát javasoljuk.
Azonban az alábbi böngészők is
támogatottak: Internet Explorer 9.0
vagy későbbi (PC esetén), Safari 6.0
vagy későbbi (Mac esetén), illetve
Firefox 18.0 vagy későbbi (mind PC,
mind Mac esetén).
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Mely böngészőket
támogatja a
készülék a PC/Mac
számítógépről történő
megjelenítéshez?

Súgó

Mit jelent, ha villog a
LED-es jelzőfény?

A villogó LED-es jelzőfény a
következőkre utalhat:
Lassú villogás: 1. A kamera beállítási
üzemmódban van. Ebben az
üzemmódban lehet kamerát
hozzáadni. A kamerát beállítási
üzemmódban szállítjuk. A beállítási
üzemmód visszaállításához tartsa
lenyomva a kamera alján található
PAIR (Párosítás) gombot, amíg sípoló
hangot nem hall.
Lassú villogás: 2. A kamera éppen
kapcsolódik a routerhez, vagy
elveszítette a kapcsolatot a routerrel.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a
kamera a Wi-Fi® hatósugarában van.
A LED-es jelzőfény folyamatosan
világít: A kamera csatlakozik a Wi-Fi®
hálózathoz.

Csatlakozási
problémák

Nem tudom elérni a
kamerát.

Ellenőrizze, hogy a kamera a
Wi-Fi® hatósugarában van-e. Ha a
kamerán található LED-es jelzőfény
lassan villog, akkor vigye a kamerát
közelebb a routerhez az erősebb
Wi-Fi® kapcsolat elérése érdekében,
és próbálja meg ismét.

A készülék
Az Android™ és iOS
beüzemelése készülékeken történő
telepítés során nem
találom a kamerát az
utolsó lépésben, így a
telepítés sikertelen.

Súgó

Állítsa a kamerát beállítási
üzemmódba, és próbálja meg ismét.
Tartsa lenyomva a kamera alján
található PAIR (Párosítás) gombot,
amíg sípoló hangot nem hall. Várjon
egy percet, amíg a kamera újraindul.
Amikor a kamerán található LEDes jelzőfény villogni kezd, akkor a
kamera beállítási üzemmódban
van. Indítsa újra okostelefonján a
beüzemelés folyamatát.
27
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Általános
információk

Csatlakozási
problémák

Annak ellenére, hogy a
kamerát ugyanarról a
Wi-Fi® hálózatról
érem el, távoli elérést
érzékel. Csak 5 percig
tudom elérni.

Ellenőrizze a vezeték nélküli router
beállításait. A Buffalo márkájú
routerek például rendelkeznek
egy vezeték nélküli elkülönítés
lehetőséggel. Tiltsa le ezt az opciót.

Kamera

Amikor megpróbálom
megjeleníteni a
kamerát, akkor a
kamera a belső
vezérlőprogram
frissítését kéri. Mit
tegyek?

Frissítse a belső vezérlőprogramot.
Ez kb. 5 percet vesz igénybe. A
rendszer időnkénti frissítésére a
kamera funkcióinak fejlesztése
érdekében van szükség.

Általános
információk

Melyek a támogatott
platformok a kamera
elérésére?

Minimum követelmény:
Windows® 7*
*Java böngészőbeli beépülő
modulra van szükség
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 4.4.2
iPhone® /iPad® iOS 7.0

Általános
információk

Nem hallok hangot,
A hang bekapcsolásához koppintson
amikor távolról érem el a hangszóró ikonra a videoközvetítés
a kamerát.
képernyőn. Alapbeállítás szerint
a hang BE van kapcsolva távoli
eléréshez.
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Súgó

Mit jelent a „Helyi
kamera” és a „Távoli
kamera”?

Amikor ugyanarról a vezeték nélküli
hálózatról éri el a kamerát, mint
amelyikben konfigurálták(otthoni
hálózat), akkor az egy Helyi kamera.
Ha a kamerát az otthoni hálózattól
távolról éri el, akkor az egy Távoli
kamera. Az otthoni hálózaton kívül
használhat 3G, 4G vagy 4G LTE vagy
Wi-Fi® kapcsolatot.

Általános
információk

Hogyan töltöm le az
Android™:
alkalmazást Android™ ––Nyissa meg a Google Play áruházat
és iOS eszközökre?
Android™ készülékén.
––Válassza a Keresés lehetőséget
––Gépelje be a következőt: „Hubble
for Motorola Monitors”
––A Hubble alkalmazás megjelenik az
eredmények között
––Válassza ki és telepítse
iOS készülék:
––Nyissa meg az App Store áruházatSM
––Válassza a Keresés lehetőséget
––Gépelje be a következőt: „Hubble
for Motorola Monitors”
––A Hubble alkalmazás megjelenik az
eredmények között
––Válassza ki és telepítse

Beüzemelés

Súgó

Amikor a videó
A videó folyamatos lejátszásához
megszakad, akkor az
tiltsa le készüléke Automatikus
alkalmazás megpróbál képernyőzár funkcióját.
újra csatlakozni, ami
a hang elvesztését és
a videó akadozását
eredményezi.
29
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Általános
információk

Funkciók

Egyszerre hány
felhasználó férhet
hozzá a kamerához?

Csatlakozási
problémák

Egyéb webkamerás
A videoközvetítés teljesítménye
készülékeim
az internet sávszélességétől
interferenciát okoznak. függ, különösen, ha 2 vagy több,
ugyanazon a routeren keresztül
működő eszközön keresztül nézik azt.
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A Helyi üzemmód két felhasználót
támogat; kettőnél több felhasználó
esetén a többi felhasználó a távoli
szerveren keresztül tud csatlakozni.
Így egy adott kamerát egyszerre
korlátlan számú felhasználó érheti el.

Súgó
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8. 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.

Általános információk
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Mit tesz majd a BINATONE 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.

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.
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Általános információk

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.

MAGYAR

Érintett termékek

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 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.

Általános információk
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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.
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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
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.

Általános információk
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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.

9. Műszaki adatok
Kameraegység
Wi-Fi®

2400 - 2483.5MHz (802.11 b/g/n)

Képérzékelő

Színes CMOS 1M Pixel

Lencsék

f=2.80mm, F=2.5

IR LED

8 db

Hálózati adapter:

Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.
BLJ06W050100P1-V, Bemeneti teljesítmény:
100-240 Vac, 50/60HZ 0.2A; Kimeneti teljesítmény:
5Vdc 1000mA.
VAGY
TenPao International Ltd.
S005AKU0500100, Bemeneti teljesítmény: 100-240
Vac, 50/60HZ 0.2A; Kimeneti teljesítmény: 5 Vdc 1000
mA.

Maximális RF kimene- 17.98dBm
ti teljesítmény
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Gyártja, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a
termék hivatalos licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a Motorola
Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy jegyzett védjegyei és használatuk a
licenc részét képezi. Az Apple logó és a Safari az Apple Inc. az USA-bán és más
országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatás
védjegye, az Android, a Google Play és a Chrome a Google Inc védjegyei. A Wi-Fi a
Wi-Fi Alliance védjegye. Az Internet Explorer és a Windows a Microsoft cégcsoport
védjegyei. A Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegye. Az Adobe és a Flash
vagy bejegyzett védjegyek, vagy az Adobe Systems Incorporated védjegyei. A Java
az Oracle és/vagy társvállalatainak bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy az
illetékes tulajdonos tulajdona. © 2017 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.
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