Felhasználói kézikönyv
Digitális videós babafigyelő készülék
Modellek: MBP483, MBP483-2, MBP483-3, MBP483-4

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak.

Gratulálunk...
új Motorola digitális videós babafigyelő készülékéhez!
Köszönjük, hogy megvásárolta az MBP483 készüléket. Most már a másik
szobából is figyelemmel kísérheti alvó babáját vagy a gyerekszobában játszó
nagyobb gyermekeit.
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
Az interneten: www.motorolahome.com/support
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Jelen Használati útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz,
hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki a termékből.
A babamonitor használata előtt javasoljuk, hogy helyezze be, és teljesen
töltse fel a szülői egység akkumulátorát, így a konnektorból kihúzva is
tovább működik, és másik helyiségbe is magával viheti. Az egység
beállítása előtt kérjük, olvassa el az 7 - 9 oldalon található Biztonsági
utasításokat.

Minden megvan?
• 1 x szülői egység
• 1 x babaegység (kamera)
• 1 x tölthető Ni-MH akkumulátorcsomag a szülői egységhez
• 1 x akkumulátorfedél a szülői egységhez
• 2 x áramadapter a szülői egységhez és a babaegységhez
A többkamerás csomagok több babaegységet és hozzájuk tartozó
áramadaptereket tartalmaznak.
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1. BE/KI gomb
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Tartsa lenyomva a szülői egység bevagy kikapcsolásához.
Nyomja meg a képernyő
bekapcsolásához. (A képernyőt
bármely gomb lenyomásával
visszakapcsolhatja.)
2. Hangerőszint-kijelző
A babaegység által érzékelt
hangerőszintet mutatja - minél
hangosabb hangot érzékel, annál több
LED világít.
3. Vezérlőpanel
FEL / VOLUME+
Nyomja meg megfigyelés
üzemmódban a hangerő növeléséhez.
A menüben nyomja meg a felfelé
navigáláshoz. Zoom üzemmódban
tartsa lenyomva a kép közelítéséhez.
LE/ HANGERŐ Nyomja meg megfigyelés
üzemmódban a hangerő
csökkentéséhez. A menüben nyomja
meg a lefelé navigáláshoz. Zoom
üzemmódban tartsa lenyomva a kép
távolításához.
VISSZA / BALRA <
Zoom üzemmódban a normál
üzemmódba való visszatérésre,
folyamatosan lenyomva a kép balra
mozgatására szolgál. A főmenüben a
balra található opcióra lehet vele lépni.
A menükből az előző képernyőre lehet
a segítségével visszalépni.

4.

5.

6.

7.
8.

>
ZOOM / JOBBRA
A főmenüben a jobbra található
opcióra lehet vele lépni. Kép
megtekintése közben zoomolásra
szolgál. Zoom üzemmódban,
folyamatosan lenyomva jobbra lehet
mozogni a segítségével a képen belül.
O
A menükben az egyes elemek
kiválasztására vagy az adott beállítás
elmentésére szolgál.
BESZÉD T
Folyamatos lenyomva a baba
egységgel beszélhet a segítségével.
Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző
Zölden világít, amikor a szülői egység
be van kapcsolva.
Zölden villog, amikor a szülői egység a
babaegységet keresi, illetve amikor
párosítás üzemmódban van.
Hálózati/Akkumulátorállapot jelző
Pirosan világít, amikor a készülék
csatlakoztatva van a hálózathoz, és a
szülői egység töltődik.
Pirosan villog, amikor a szülői egység
akkumulátorának töltöttsége alacsony
és töltést igényel.
Nem világít, amikor a szülői egység
akkumulátora nem töltődik.
Képernyő (LCD kijelző)
Főmenü gomb M
A menü opció megnyitására, illetve
bezárása szolgál.

A szülői egység menüje és állapotjelző ikonjai
Kapcsolat állapot (4 szint)
A babaegység és a szülői egység közötti jel erősségét jelzi; minél
több csík jelenik meg, annál erősebb a jel.
akkor jelenik meg, amikor a babaegység és a szülői egység
között nincs kapcsolat.
Járőr üzemmód (kizárólag többkamerás készülékeknél)
- Akkor jelenik meg, amikor a szülői egység járőr üzemmódban van.
Jelenlegi nézet állapot
- Rögzített vagy járőr üzemmódban a megfigyelt babaegységek számát jelzi ki.
Zoom kiválasztás
- Zoom üzemmódban jelenik meg.
Riasztások menü (6h, 5h, 4h, 3h, 2h, KI)
A kijelző közepén jelenik meg riasztás közben.
Éjjellátó üzemmód (A videó is fekete-fehérre változik)
Hangerőszabályozó (5 szint + Ki)
Hangerő ki
- Akkor jelenik meg, amikor a hangerő ki van kapcsolva.
20°C
vagy
69°F

Hőmérséklet (oC-ban vagy oF-ben)
- Kijelzi a babaegység által érzékelt hőmérsékletet
Akkumulátorszint jelző (4 szint)
>
>
>
az akkumulátor töltésének folyamatát
mutatja.
teljesen feltöltött akkumulátornál jelenik meg.
akkor jelenik meg, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony,
és töltést igényel.
akkor jelenik meg, amikor nincs akkumulátor behelyezve,
illetve ha az nem helyesen van behelyezve, és a készülék a hálózatról
működik.
Fényerőszabályozó (5 szint)
Kamera hozzáadása
Kamera törlése
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1. BE/KI gomb
2.
3.

4.

5.

6. Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző
Húzza el a babaegység be- vagy kiZölden világít, amikor a
kapcsolásához.
babaegység be van kapcsolva, és
a szülői egységhez kapcsolódik.
Mikrofon
Zölden villog, amikor a
Hang közvetítéséhez a szülői
babaegység a szülői egységet
egységhez.
keresi, illetve amikor párosítás
Infravörös LED-ek
üzemmódban van.
6 infravörös LED az éjjellátó
Nem világít, amikor a
üzemmódhoz. (Megjegyzés: éjjellátó
babaegység ki van kapcsolva.
üzemmódban a kép fekete-fehér.)
Fényérzékelő (Éjjellátó üzemmód) 7. PÁROSÍTÁS gomb
Annak megállapításához, hogy mikor
Tartsa lenyomva a babaegység és
kell bekapcsolni az infravörös LEDa szülői egység párosításához.
eket.
8. Hálózatiadapter-csatlakozó
Kameralencsék
9. Hőmérséklet-érzékelő
Videó közvetítéséhez a szülői
egységnek.

Fontos útmutató a babamonitor telepítéséhez
• Ahhoz, hogy egyszerre tudja használni a videós babafigyelő baba- és szülői
egységét, rádiókapcsolatot kell köztük létrehozni, amelynek hatósugarát a
környezeti hatások befolyásolhatják.
• A baba- és szülői egység között található nagyméretű fémtárgyak, pl.
hűtőszekrények, tükrök, iratszekrények, fémajtók vagy vasbeton
akadályozhatják a rádiójelet.
• A jel erősségét egyéb szilárd szerkezetek is csökkenthetik, például falak vagy
az olyan elektromos berendezések, mint a Tv-k, számítógépek, vezeték
nélküli vagy mobiltelefonok, fénycsövek vagy alkonyati kapcsolók.
• Egyéb 2,4 GHz-es termékek, pl. vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek),
Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a
termékkel, ezért a babafigyelő készüléket ezektől a termékektől tartsa
legalább 1,5 méter (5 láb) távolságra, vagy kapcsolja ki őket, ha észreveszi,
hogy interferenciát okoznak.
• Gyenge jel esetén helyezze át a babaegységet vagy szülői egységet a
szobán belül.
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1. Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT:
Fulladásveszély: A kisgyermekek
MEGFULLADHATNAK a
kábelektől. Tartsa távol a kábelt a
gyermekektől (több, mint 1
méterre). Az AC adapterek
címkéit ne távolítsa el. Kizárólag a
mellékelt adaptereket használja.

Biztonsági utasítások
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BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:
•
•

•

A babaegységet helyezze a baba kiságyára legjobb rálátást biztosító
helyre.
A babaegységet helyezze sík felületre, pl. komódra vagy polcra, vagy
szerelje fel a falra az egység hátoldalán és az állvány alján található
nyílások segítségével.
A babaegységet, illetve a kábeleket SOHA ne helyezze a kiságyba.

VIGYÁZAT
Jelen Használati útmutatónak megfelelő használat mellett a babafigyelő
készülék megfelel a vonatkozó elektromágneses mezőkkel kapcsolatos
előírásoknak. Ezért a készülék használata előtt mindig olvassa el a jelen
Használati útmutatásban található utasításokat.
• A készüléket felnőtt szerelje össze. Összeszerelés közben kisméretű
alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.
• A termék nem játék. Ne engedje, hogy a termékkel gyermekek játszanak.
• A babafigyelő készülék nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt
felügyeletet.
• Tartsa meg a Használati útmutatót későbbi használatra.
• Ne helyezze a babaegységet vagy annak kábeleit a kiságyba vagy olyan
helyre, ahol a baba elérheti őket ( az egység és a kábelek legyenek 1
méternél nagyobb távolságban tőle).
• A kábeleket tartsa a gyermekektől távol.
• A babafigyelő készüléket ne takarja le törölközővel vagy takaróval.
• Használat előtt tesztelje le a készüléket és annak összes funkcióját, hogy a
tényleges használatkor azokat már ismerje.
• Ne használja a babafigyelő készüléket nedves területen vagy víz közelében.

8

Biztonsági utasítások

MAGYAR

• Kizárólag a mellékelt töltőket és hálózati adaptert használja. Más töltőt vagy
hálózati adaptert ne használjon, mivel azok a készülék és az
akkumulátorcsomag sérüléséhez vezethetnek.
• Kizárólag azonos típusú akkumulátorcsomagot használjon.
• Éles vagy fém tárgyakkal ne érjen az érintkezőkhöz.
• Csatlakoztassa a töltő adapterjét egy könnyen hozzáférhető hálózati
csatlakozóba.
CAUTION
Ha nem megfelelő típussal cseréli ki az akkumulátort, az robbanást okozhat.
A használt akkumulátorokat a rájuk vonatkozó utasítások szerint
ártalmatlanítsa.
Kizárólag következő besorolású akkumulátorcsomagot használjon: 3.6V
800mAh

Biztonsági utasítások
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2. Első lépések
2.1

A babaegység áramellátása

BE/KI
kapcsoló

1.

2.
3.
4.

Csatlakoztassa az egyenáramú (DC) csatlakozódugót a hálózati adapterhez
úgy, hogy a kisebb DC dugót helyezze a baba egység oldalában található
DC csatlakozóba.
A hálózati adapter másik végét csatlakoztassa a megfelelő fővezeték
csatlakozóaljzatához.
Csúsztassa a BE/KI gombot BE állásba. A LED világítani kezdzöld színnel
vagy villog, ha a szülői egységet keresi.
A babaegység kikapcsolásához csúsztassa a BE/KI kapcsolót KI állásba.

MEGJEGYZÉS
Kizárólag a mellékelt adaptert használja (6V DC / 500mA).
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Első lépések

A szülői egység akkumulátorának beillesztése

A mellékelt újratölthető akkumulátort úgy illessze be és töltse fel, hogy a szülői
egységet a baba egység(ek) összeköttetését és képét megtartva tudja
mozgatni.
Töltse fel a szülői egység akkumulátorát az első használat előtt, vagy amikor a
szülői egység az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi (pirosan villog).
Fekete

1.
2.
3.

Piros

Távolítsa el az akkumulátorretesz fedelét.
Helyezze az akkumulátorcsomag dugóját az akkumulátorrekeszben
található aljzatba, majd illessze a rekeszbe az akkumulátort.
Helyezze vissza az akkumulátorrekesz fedelét, majd húzza ki az állványt
(lásd az 2.4 fejezetet).

Első lépések
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2.2

2.3

1.
2.

A szülői egység áramellátása

Csatlakoztassa az egyenáramú (DC) csatlakozódugót a szülői egység
oldalán található egyenáramú (DC) aljzatba.
A hálózati adapter másik végét csatlakoztassa a megfelelő fővezeték
csatlakozóaljzatához. A hálózati/akkumulátorállapot-jelző pirosan világítani
kezd.

FONTOS
Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és akkumulátorcsomagot használja. A
szülői egység csatlakoztatott hálózati adapterrel akkumulátorcsomag nélkül is
működik, azonban használat előtt javasolt az újratölthető akkumulátor
behelyezni és teljesen feltölteni. Így áramszünet esetén, vagy ha másik
szobába viszik, a szülői egység tovább tud működni az akkumulátorról.
3.

4.
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A babaegység és a szülői egység Bekapcsolása után a bekapcsolás-/
kapcsolatjelző zölden világítani kezd, és a szülői egység kijelzőjén a
babaegységről közvetített színes kép látható. De ha a szobában sötét van,
akkor fekete-fehér kép és a
ikon jelenik meg a kérpernyőn a
babaegység infravörös megvilágítása miatt.
Ha nincs kapcsolat a két egység között, vagy ha Ön hatótávon kívül van,
akkor a bekapcsolás-/kapcsolatjelző zölden villogni kezd, a kijelző a
Motorola képernyőre vált, és a
szimbólum kezd villogni a kijelző
közepén. A kapcsolat visszaállításához vigye a szülői egységet közelebb a
babaegységhez.

Első lépések

A szülői egység asztali állványa

MAGYAR

2.4

Az asztali állvány felállításához fordítsa ki a szülői egység hátulján található
állványt.

Első lépések
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3. A babafigyelő készülék használata
Jelen utasításokat olvassa el figyelmesen, és ne feledje, hogy a babafigyelő
készülék csak segédeszközként szolgál. Nem helyettesíti a felelősségteljes
felnőtt felügyeletet.

3.1

A készülék beüzemelése

• Bizonyosodjon meg afelől, hogy mind a babaegység, mind a szülői egység
be van kapcsolva.
• Helyezze a babaegységet egy megfelelő helyre (pl. az asztalra), és irányítsa a
kameralencséket a megfigyelni kívánt terület felé.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze a babaegységet olyan helyre, ahol gyermekek vagy a baba
elérheti! Ha a képpel vagy hanggal kapcsolatban interferencia lép fel, akkor
helyezze át az egységeket, és bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek másik
elektromos készülék közelében.
Ha túl közel helyezi egymáshoz a babaegységet és a szülői egységet, akkor
éles hangjelzést adhatnak. Ez nem utal meghibásodásra. Az egységeket
egymástól bizonyos távolságban való használatra tervezték. Ekkor helyezze az
egységeket egymástól távolabb.

3.2

A babaegység be- és kikapcsolása

A babaegység bekapcsolásához csúsztassa a BE/KI kapcsolót BE állásba.
A Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző zölden világítani kezd.
A babaegység kikapcsolásához csúsztassa a BE/KI kapcsolót Ki állásba.
A Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző elalszik.

3.3

A szülői egység be- és kikapcsolása

A szülői egység bekapcsolásához tartsa lenyomva a
gombot. A
Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző zölden világítani kezd.
A szülői egység kikapcsolásához tartsa lenyomva a
gombot. A
Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző elalszik.
MEGJEGYZÉS
Ha túl közel helyezi egymáshoz a baba- és a szülői egységet, akkor éles
hangjelzést adhatnak. Ez nem utal meghibásodásra. Az egységeket egymástól
bizonyos távolságban való használatra tervezték, pl. eltérő szobákban, ezért
helyezze őket egymástól távolabb.
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A babafigyelő készülék használata

Éjjellátó üzemmód

A babaegység 6 db nagy intenzitású LED-del rendelkezik, amelyek biztosítják a
tiszta képet sötétben is. Amikor az elülső részbe beépített fényérzékelő alacsony
környezeti fényt észlel, akkor a LED-ek automatikusan aktiválódnak, és a szülői
egység kijelzője fekete-fehérre vált. A képernyő tetején megjelenik a
ikon.

3.5

A szülői egység LCD-kijelzőjének kikapcsolása

A szülői egység képernyőjét a szülői egység kikapcsolása nélkül is
kikapcsolhatja. A szülői egység kikapcsolt képernyőnél is közvetíti a
babaegység hangját.
Az LCD-kijelző kikapcsolásához, de a hang megartásához nyomja meg a szülői
egységen található BE/KI gombot
.
A kijelző visszakapcsolásához nyomja meg a szülői egység bármelyik gombját.

A babafigyelő készülék használata
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3.4

4. Szülői egység - Menüopciók
4.1

A hangszóró hangerejének beállítása

A hangerőt Hangerő 1 és Hangerő 5 között tudja állítani, illetve kikapcsolhatja.
Nyomja meg a + vagy a -gombot a szülői egységen, amikor az kameranéző
üzemmódban van. Ha a hangszóró hangere ki van kapcsolva, akkor a következő
jelenik meg a képernyőn:
.

4.2

LCD fényereje

A szülői egység kijelzőjének fényerejét 1. szint és 5. szint között lehet állítani.
1.

Nyomja meg az M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van, hogy megjelenjenek a következő opciók

piros

színnel.
2.

Nyomja meg a O, majd a

3.

A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

4.3

vagy a

gombot a fényerő beállításához.

Riasztás beállítása a szülői egységen

A szülői egységen riasztást is beállíthat, amely emlékezteti arra, hogy
gondoskodjon a babáról.
Ha aktiválva van a riasztási idő, akkor a szülői egység a beállított 2 , 3 , 4 , 5 vagy 6 órás
időközönként többszörös sípoló hangot ad, és megjelenik a riasztás ikon a kijelző
közepén. A riasztást kikapcsolásához nyomja meg a szülői egység bármely
gombját a BE/KI gomb kivételével
.

Riasztás bekapcsolása és beállítása, ha még nincs bekapcsolva:
1.
2.
3.
4.
5.
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Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a
gombot a következőkre való lépéshez: .
Nyomja meg az O, majd a vagy a
gombot, és válassza ki az On (Be)
lehetőséget, majd nyomja meg az O gombot.
Nyomja meg a
vagy a
gombot, és válassza ki a2h, 3h, 4h, 5h vagy 6h
időtartamot.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

Szülői egység - Menüopciók

1.
2.
3.
4.
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Beállított riasztás kikapcsolása és beállítása:
Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a
gombot, és görgessen a következő
lehetőségre: .
Nyomja meg az O, majd a
vagy a
majd válassza az Off (Ki)
lehetőséget.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

4.3.1

Altató beállítása

A baba megnyugtatásához nyugható hangokat játszhat.
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a< vagy a
gombot a következőkre való lépéshez:
Nyomja meg az O, majd a vagy a
gombot a kívánt altató
kiválasztásához.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

4.4

.

A hőmérséklet ellenőrzése

A babaegység méri a környezeti hőmérsékletet. Beállíthatja, hogy a szülői
egység hangriasztást adjon le és megjelenítse a riasztás ikont a képernyőn, ha az
érzékelt hőmérséklet az előre beállított tartományon kívülre esik. A hőmérséklet
mértékegységét, tartományát és a riasztást a következők szerint állíthatja be:

4.4.1

Hőmérséklet mértékegysége

Beállíthatja, hogy a hőmérséklet °F-ben vagy °C-ban jelenjen meg.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a< vagy a
gombot a következőkre való lépéshez: .
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal görgessen a
lehetőségre, és nyomja meg az O gombot.
Nyomja meg a
vagy a
gombot, majd válassza ki a °F vagy a °C
lehetőséget.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

Szülői egység - Menüopciók
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4.4.2

Hőmérséklet-tartomány

Beállíthat maximum (25 - 39oC/77 - 102oF) és minimum (10 - 24oC/50 - 76oF)
hőmérsékletértékeket, és a beállított tartományon kívül eső hőmérséklet esetén
megszólal a riasztás.
1.
2.
3.
4.

5.

Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a< vagy a
gombot a következőkre való lépéshez: .
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal görgessen a
lehetőségre, és nyomja meg az O gombot.
Nyomja meg a
vagy a
gombot, és görgessen a MAX lehetőségre a
maximális hőmérséklet beállításához vagy a MIN lehetőségre a minimum
hőmérséklet beállításához.
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal görgessen a
MAX vagy a MIN hőmérsékletre, és nyomja meg az O gombot a változtatás
megerősítéséhez.

4.4.3

Hőmérséklet riasztás

Beállíthatja, hogy vizuális vagy hallható riasztás jelezze, ha a szoba hőmérséklete
a beállított hőmérséklet-tartományon kívülre esik.
1.
2.
3.
4.
5.

4.5
1.
2.
3.
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Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a< vagy a
gombot a következőkre való lépéshez: .
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal görgessen a
lehetőségre, és nyomja meg az O gombot.
Nyomja meg a
vagy a
gombot, és válassza az On (Be) vagy az Off (Ki)
lehetőséget.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

A babaegység leválasztása a szülői egységről
Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a< vagy a
gombot a következőkre való lépéshez: .
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal válassza ki az
adott babaegységet (1., 2., 3. vagy 4. kamera).

Szülői egység - Menüopciók

5.

Nyomja meg az O gombot, majd a < vagy a
gombbal válassza ki a
YES vagy NO lehetőséget.
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

MAGYAR

4.

MEGJEGYZÉS
Ha csak egy párosított babaegység van, akkor az nem lehet eltávolítani.

4.6

Képernyő kikapcsolási időbeállítása a szülői egységen

Beállíthatja, hogy a képernyő kikapcsoljon, miután a képernyő egy adott
időtartamot készenléti üzemmódban töltött.
1.
2.
3.
4.

4.7

Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a
gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal válassza ki a
(60perc, 30perc , 5perc vagy KI lehetőséget).
A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az O gombot.

Zoom, forgatás vagy döntés

A babaegység képének megtekintése közben zoom be vagy a zoom ki
lehetőséget.
1.
2.
3.

4.8

Közelítéshez nyomja meg a
gombot.
Tartsa lenyomva a <,
,
vagy a
gombot a nagyított kép balra,
jobbra, fel vagy le történő mozdításához.
Távolításhoz nyomja le a < gombot.

Párosítás és a babaegység cseréje

A csomagban található babaegységek és szülői egység párosítva vannak. A
videós és audiós figyelőrendszeréhez további babaegységeket adhat, illetve
kicserélheti a már meglévőket.
Egy szülői egységhez maximum négy babaegységet párosíthat. Használat előtt
minden új babaegységet párosítani kell a szülői egységgel.

Párosítás és a babaegység cseréje:
1.
2.

Nyomja meg a M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a
gombot, és görgessen a
lehetőségre.

Szülői egység - Menüopciók
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3.

4.

Nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombbal válassza ki az
adott babaegység számát, és nyomja meg az O gombot. Elindul a
párosítás üzemmód.
Kapcsolja be az új babafigyelőt, majd rögtön nyomja meg, és tartsa
lenyomva a PAIR (PÁROSÍTÁS) gombot, amíg világítani nem kezd a
bekapcsolás-/kapcsolatjelző. Ekkor az egység sípoló hangot ad, és az új
kamera képe jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS
Már foglalt babafigyelő számát nem lehet kiválasztani, és új babaegység
párosítása előtt el kell távolítani a már meglévőt.

4.9

Többkamerás használat

A szülői egységhez maximum 4 kamerát párosíthat. Ha a szülői egységhez több
mint egy kamera van párosítva, akkor megadhatja, hogy melyik kamera képét
kívánja megtekinteni, illetve beállíthatja a járőr üzemmódot
, amelyben a
szülői egység automatikusan kb. 10 másodpercenként vált a párosított kamerák
között.
MEGJEGYZÉS
A kamerából érkező hang csak akkor hallható a szülői egységen, ha az adott
kamera van kiválasztva.

Az aktuálisan megjelenített kamera megváltoztatásához:
A párosított kamerák közötti váltáshoz nyomja meg az O gombot, amikor a
szülői egység kameranéző üzemmódban van,1 , 2 , 3 , 4 ,
, és a kiválasztott
opció megjelenik a képernyőn.
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5. Az eszköz ártalmatlanítása (környezet)
A termék életciklusa végén ne ártalmatlanítsa a terméket a
normál háztartási hulladékkal. Vigye a terméket elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott
gyűjtőhelyre. A terméken, a Használati útmutatóban és/vagy a
termék dobozán található szimbólum erre utal.
A termékhez használt anyagok egy része újrahasznosítható, ha a
terméket újrahasznosító gyűjtőhelyre viszi. A termék egyes részeinek, illetve
nyersanyagának újrahasznosításával hozzájárul a környezet védelméhez.
Ha további információra van szüksége a környékén található gyűjtőhelyekről,
akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
Az akkumulátorcsomagot környezetbarát módon, a helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa.

Az eszköz ártalmatlanítása (környezet)
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6. Tisztítás
A babafigyelő készüléket enyhén nedves vagy antisztatikus törlőkendővel
tisztítsa.
Tisztító- és súrolószereket ne használjon.

Tisztítás és ápolás
• A készüléket ne tisztítsa oldószerrel vagy egyéb vegyszerekkel – ezek a
termék a maradandó károsodását okozhatják, amelyre a garancia nem terjed
ki.
• A babafigyelő készüléket tartsa forró, párás területekről és környezettől,
valamint erős napsütéstől távol, és kerülje a nedvességet.
• Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a babafigyelő készülék
megbízhatóan működjön. Azonban ha a készülék meghibásodik, akkor ne
próbálja meg megszerelni – vegye fel a kapcsolat az Ügyfélszolgálattal.
FONTOS
A babafigyelő készülék tisztítása előtt mindig válassza azt le a hálózati
adapterből.
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7. Hibaelhárítás
A szülői egységen nem világít bekapcsolás-/kapcsolatjelző
• Ellenőrizze, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a mellékel akkumulátorcsomag megfelelően be van-e
helyezve, és hogy fel van-e töltve.
• Csatlakoztassa a hálózathoz a szülői egységet, és töltse fel újra.

A babaegységen villog bekapcsolás-/kapcsolatjelző
• Előfordulhat, hogy a babaegység nincs párosítva a szülői egységgel. A
babaegység párosításához lásd: 4.8.
• Lehetséges, hogy a szülői egység és a babaegység egymás hatótávolságán
kívül van. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de maradjanak 1
méternél távolabb egymástól.
• A babaegységet ki lehet kapcsolni. Csúsztassa a babaegység BE/KI gombját
BE állásba.

A ikon villog a szülői egységen
• Az akkumulátorcsomag a szülői egységben merülőben van. Újratöltéshez
csatlakoztassa a szülői egységet a hálózati csatlakozóba a mellékelt hálózati
adapter segítségével.

A szülői egység sípoló hangot ad
• Lehetséges, hogy a szülői egység elveszítette a kapcsolatot a
babaegységgel. Csökkentse a babaegység és a szülői egység közötti
távolságot, de a távolság maradjon 1 méternél nagyobb.
• A babaegységet ki lehet kapcsolni. Csúsztassa a babaegység BE/KI gombját
BE állásba.
• Az akkumulátorcsomag a szülői egységben merülőben van. Újratöltéshez
csatlakoztassa a szülői egységet a hálózati csatlakozóba a mellékelt hálózati
adapter segítségével.
• Szól a riasztó. Nyomja meg bármelyik billentyűt a riasztó kikapcsolásához, és
szükség esetén kapcsolja ki a főmenüből.
Hibaelhárítás
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• Szól a hőmérséklet-riasztó. Ellenőrizze a hőmérsékletet, és szükség esetén
állítsa át a határokat, vagy kapcsolja ki a főmenüből.

A szülői egységen nem lehet hallani hangokat, vagy ha baba
sír
• Lehetséges, hogy a szülői egység hangereje alacsonyra van állítva. Növelje a
szülői egység hangerejét. Lásd a hangerő-beállításokról szóló4.1 részt.
• Lehetséges, hogy a szülői egység és a figyelő babaegység egymás
hatótávolságán kívül van. Csökkentse az egységek közötti távolságot, de
maradjanak 1 méternél távolabb egymástól.

A babafigyelő rendszer éles hangot ad
• Lehetséges, hogy a szülői egység és a babaegység túl közel van egymáshoz.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a szülői egység és a babaegység legalább 1
méter távolságban vannak egymástól.
• Lehetséges, hogy a szülői egység hangszórójának hangereje túl magasra van
állítva. Csökkentse a szülői egység hangerejét.

Az akkumulátorcsomag a szülői egységben hamar lemerül
• Lehetséges, hogy az LCD-kijelző fényereje túl erősre van állítva. Próbálja
meg csökkenteni a fényerősséget. A részleteket lásd a 4.2 fejezetben.
• Lehetséges, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van állítva, ami
energiát fogyaszt. Csökkentse a szülői egység hangerejét. Lásd a hangerőbeállításokról szóló4.1 részt.

A szülői egységen megjelenő kép fekete-fehér
• A babaegység sötét szobában van, amely eredményeként bekapcsol az
infravörös világítás, és a megjelenő kép színesről fekete-fehérre vált. Amint a
szoba világosabb lesz, a kép ismét színesre vált.
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8. Általános információ
Ha a termék nem működik megfeleően...
1.
2.
3.

Olvassa el a jelen Használati útmutatást vagy a gyors üzembe helyezési
útmutatót.
Látogasson el a weboldalra: www.motorolahome.com
Hívja fel az Ügyfélszolgálatot:
+491805 938 802 (Európa)
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Csere akkumulátorcsomag rendeléséhez hívja az ügyfélszolgálatot.

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 ELONYÖK EZEN
FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN
MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL
ÉRTENDOK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL
ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

Általános információ
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Kire vonatkozik?
A Jótállás csak az első fogyasztóra vonatkozik, át nem ruházható.

Mit tesz majd a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben
lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítésmentesen
megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem
felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/
megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.

Milyen egyéb korlátozások érvényesek?
BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGOT, A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL,
EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK
VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT,
TOVÁBBÁ JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ, MELY
HELYETTESÍT BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN
FELELŐSSÉGET, BÁRMELY AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY
MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VÉLETLENSZERŰ,
KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGŰ KÁRÉRT,
BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT,
ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK
VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRA VALÓ
KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN, VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT
FEL.
Egyes törvényi környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy
következményes károk kizárását, illetve a hallgatólagos jótállás hosszának
korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti kizárások nem érvényesek Önre. Jelen
jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, ezenkívül a különböző
törvénykezésektől függően egyéb jogokkal is felruházhatja Önt.
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Fogyasztói kiegészítők

Javított vagy cserélt fogyasztói
termékek és kiegészítők

A Jótállás időtartama
Az első fogyasztó által történt eredeti
vásárlás dátumától számított két (2) év.
Az első fogyasztó által történt eredeti
vásárlás dátumától számított kilencven
(90) nap.
A fogyasztónak történő
visszaszolgáltatástól számítva az alábbi
opciók közül a hosszabb: az eredeti
jótállásból fennmaradó idő vagy
kilencven (90) nap.

MAGYAR

Érintett termékek
Fogyasztói termékek

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta
rendszeres karbantartásra és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik
a Jótállás.
Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek
teljes töltése teljes feltöltés esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek
szivárognak.
Helytelen és nem rendeltetésszerű használat. Az alábbi okokból fakadó
hibákra és sérülésekre nem vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárolás, helytelen
használat vagy rongálás, baleset vagy hanyagság, pl. fizikai sérülés (repedések,
karcolások stb.) a termék felületén, amely a helytelen használatból ered, (b)
vízzel, rendkívül magas páratartalommal, homokkal, piszokkal vagy hasonlókkal
való érintkezés, rendkívül magas hőmérséklet, vagy élelmiszer (c) a Termékek
vagy Kiegészítőinek kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy
Kiegészítőinek kitétele rendellenes használatnak vagy körülményeknek, vagy
(d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy BINATONE hibájából bekövetkező
cselekmény.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A
Jótállás nem vonatkozik a Motorola védjeggyel el nem ellátott vagy nem
hitelesített Termékek, Kiegészítők vagy egyéb perifériák használata miatt
előforduló hibákra vagy károkra.
Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik
azokra a hibákra vagy károkra, melyek a nem a MOTOROLA, a BINATONE vagy
azok felhatalmazott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből,
Általános információ
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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
e-mailben: motorola-mbp@tdm.de
Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a
BINATONE egyik felhatalmazott javítóközpontjába küldeni a Termékeket vagy
Kiegészítőket.
A szolgáltatás igénybevételéhez be kell küldeni: (a) a Terméket vagy
Kiegészítőt; (b) a Termék vásárlásra vonatkozó igazolást (számla), amelyen
szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás dátuma és időpontja; (c) amennyiben
a csomagolás tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet, melyen
szerepel a Termék sorozatszáma; (d) a probléma leírását; és legfőképpen (e) az
Ön címét és telefonszámát.
Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt
Termékekkel vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás
teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy
nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy
promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja
által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.
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BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

________________________________________

.

EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer :

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

Declare under our sole responsibility that the following product
Digital Video Baby Monitor
Type of equipment:
MBP483-G, MBP483, MBP483-2, MBP483-3, MBP483-4
Model Name:
China
Country of Origin:
Motorola
Brand:
complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
Council Directive
/108/EC on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive
1999/5/EC and the following standard:
Radio Spectrum:
EMC:
Electrical Safety:
RF Safety:
LED Measurement:
ErP:

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-17 V2.2.1
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
EN62471:2008
IM1275 with Amd 801/2013

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

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)

London, 9 September, 2016
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer
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9. Műszaki adatok
Babaegység
Frekvencia

2407,5 - 2475 MHz

Csatornák

21

Üzemi hőmérséklet

5oC - 45oC

Képérzékelő

Színes CMOS 0,3M Pixel

Lencsék

f 2,7mm, F 2,6

IR LED

6 db

Hálózati adapter

Bemenet: 100-240V, 50/60Hz 150mA

Besorolás

Kimenet 6VDC, 500mA.

Szülői egység
Frekvencia

2407,5 - 2475 MHz

Csatornák

21

Üzemi hőmérséklet

5oC - 45oC

Megjelenés

2,8” átlós TFT LCD

Fényerőszabályzó

5 fokozat

Hangerőszabályozó

5 fokozat és KI

Akkumulátor besorolása

3,6V 800mAh Ni-MH akkumulátorcsomag

Hálózati adapter

Bemenet: 100-240V, 50/60Hz 150mA.

Besorolás

Kimenet 6VDC, 500mA

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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Műszaki adatok

A terméket a Binatone Electronics International
LTD., a termék hivatalos licenchasználója gyártja,
forgalmazza vagy értékesíti. A MOTOROLA és a
stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings,
LLC. bejegyzett és licenc alapján használt
védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Minden
egyéb védjegy az illetékes tulajdonos tulajdonát
képezi. © 2017 Motorola Mobility LLC. Minden
jog fenntartva.
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