Felhasználói kézikönyv
Digitális videós babafigyelő készülék Wi-Fi® internetes megtekintéssel
Modellek: MBP667CONNECT, MBP667CONNECT-2,
MBP667CONNECT-3, MBP667CONNECT-4
A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak.

Gratulálunk...
új Motorola digitális videós babafigyelő készülékéhez!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Digitális videós babafigyelő 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 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Jelen Használati útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz,
hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki a termékből.
A Digitális videós babafigyelő készülék használata előtt javasoljuk, hogy
helyezze be, és töltse fel teljesen a szülői egység akkumulátorát, így az
azután is működni fog, hogy a konnektorból kihúzta. Az egység
beüzemelése előtt kérjük, olvassa el a 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
• 1 x hálózati adapter a szülői egységhez
• 1 x hálózati adapter a babaegységhez
A többkamerás csomagok több kameraegységet és hozzájuk tartozó
áramadaptereket tartalmaznak.

A szülői egység áttekintése
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Képernyő (LCD kijelző)
Hangerőszint-kijelző
A babaegység által érzékelt
hangerőszintet mutatja - minél
hangosabb hangot érzékel, annál
több LED világít. Az első zöld LED
párosítás üzemmódban villog.
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.
Töltésjelző
Kéken világít, amikor a hálózati
adapter be van dugva. Pirosan világ,
amikor az akkumulátor töltöttsége
alacsony.
Vezérlőpanel
FEL/HANGERŐ+
Nyomja meg a hangszóró
hangerejének növeléséhez.
A menüben nyomja meg a felfelé
görgetéshez.
LE/HANGERŐNyomja meg a hangszóró
hangerejének csökkentéséhez.
A menüben nyomja meg a lefelé
görgetéshez.
BALRA/VIDEÓ BE-KI
Nyomja meg a képernyő be- vagy
kikapcsolásához.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Egy adott menüben ezzel a
gombbal választhatja ki a bal oldali
lehetőséget.
JOBBRA/ZOOM
Nyomja meg a kép közelítéséhez
vagy távolításához.
Egy adott menüben ezzel a
gombbal választhatja ki a jobb oldali
lehetőséget.
O
A menükben az egyes elemek
kiválasztására vagy az adott beállítás
mentésére szolgál.
Mikrofon
BESZÉD gomb T
Nyomja meg és tartsa lenyomva,
hogy beszélni tudjon babájához.
Egyenáramú (DC) micro-USB
csatlakozó
Menü gomb M
Nyomja meg a menü opciók
megnyitásához.
KI-/BEKAPCSOLÓ gomb 0
Tartsa lenyomva az egység be- vagy
kikapcsolásához.
Akkumulátorfedél
Állvány
Hangszóró

Szülői egység menüikonjai
Akkumulátorszint-jelző (4 szint)
Éjjellátó üzemmód (A videó is fekete-fehérre változik)
Akkumulátorszint jelző (4 szint)
Hangerőszabályozó (8 szint + Ki)
Kamera vezérlőpanel (keresés, megtekintés, hozzáadás, törlés)
Időzítő beállítása videóhoz (5 perc, 30 perc, 60 perc)
Fényerőszabályozó (8 szint)
Zoomszint-szabályzó (1X, 2X)
Altatószabályzó (választás 5 dalból vagy KI)
Riasztások beállítása (6 óra, 4 óra, 2 óra, KI)
Hőmérséklet mértékegységének beállítása a menüben (ºC / ºF).
A leolvasott érték PIROS színnel jelenik meg, ha az érték > 29ºC / 84ºF,
ha az érték > 36ºC / 97 ºF, akkor a HH ºC / ºF felirat jelenik meg
A leolvasott érték PIROS színnel jelenik meg, ha az érték < 14ºC / 57ºF,
és ha az érték > 1ºC / 34 ºF, akkor az LL ºC / ºF felirat jelenik meg
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ON/OFF (BE/KI) gomb
Húzza el a babaegység be- vagy kikapcsolásához.
Mikrofon
Infravörös LED-ek (6)
Fényérzékelő (Éjjellátó üzemmód)
Kameralencsék
7.
Bekapcsolás-/Kapcsolatjelző
Kéken világít, amikor a babaegység be
van kapcsolva, és a szülői egységhez
kapcsolódik.
8.
9.

Kéken villog, amikor a babaegység a
szülői egységhez csatlakozik, és
pirosan villog, amikor a babaegység
párosítási üzemmódban van.
Nem világít, amikor a babaegység
ki van kapcsolva.
PAIR (párosítás) gomb
Tartsa lenyomva a szülői
egységgel vagy a Wi-Fi®
routerrel való párosításhoz.
Hálózatiadapter-csatlakozó
Hőmérséklet-érzékelő

Fontos útmutató a Digitális videós babafigyelő készülék telepítéséhez
• Ahhoz, hogy egyszerre tudja használni a 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, a számítógépek, a vezeték nélküli vagy
mobiltelefonok, a fénycsövek vagy alkonyati kapcsolók.
• Egyéb 2,4GHz-es termékek, pl. vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi® routerek),
Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők vagy egyéb babafigyelő
készülékek interferenciát okozhatnak a termékkel, ezért a babafigyelő készüléket
ezektől a termékektől tartsa legalább 1,5 méter (5 láb) távolságban, vagy kapcsolja ki
őket, ha észreveszi, hogy interferenciát okoznak.
• Gyenge jel esetén helyezze át a babaegységet vagy szülői egységet a szobán belül.
• Gondoskodjon arról, hogy mindig legyen jó minőségű Wi-Fi® kapcsolat.

Tartalomjegyzék
1.
2.

Biztonsági utasítások ................................................................................ 7
Első lépések ............................................................................................ 10
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

A babafigyelő készülék használata ......................................................... 14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

6

A hangszóró hangerejének beállítása ...................................................... 15
Az LCD-kijelző fényereje ......................................................................... 15
Riasztás beállítása a szülői egységen ....................................................... 15
A hőmérséklet ellenőrzése ....................................................................... 16
A babaegység eltávolítása ....................................................................... 17
Képernyő kikapcsolási időbeállítása a szülői egységen .......................... 17
Zoom ........................................................................................................ 18
Babaegység párosítása és cseréje ........................................................... 18
Többkamerás használat ............................................................................ 19

Wi-Fi® Internetes megtekintés .............................................................. 20
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.
7.
8.
9.
10.

A készülék beüzemelése .......................................................................... 14
Éjjellátó üzemmód ................................................................................... 14
Videó BE-KI ............................................................................................... 14
Beszéd üzemmód ..................................................................................... 14
Hőmérséklet kijelzése (HH °C / °F vagy LL °C / °F) ............................... 14

Szülői egység - Menüopciók ................................................................... 15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.

A babaegység áramellátása ..................................................................... 10
A szülői egység akkumulátorának beillesztése ........................................ 11
A szülői egység áramellátása ................................................................... 12
A szülői egység asztali állványa ................................................................ 13

Minimum rendszerkövetelmények .......................................................... 20
Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása ............................................. 21
Felhasználófiók és kamerabeállítások Android™ készülékeken ............ 22
Felhasználófiók és a kamera telepítése iPhone®/iPad® készüléken ..... 27
A kamera funkciói: .................................................................................... 33
Számítógépen/Notebookon .................................................................... 37
A kamera alaphelyzetbe állításának folyamata ........................................ 37

Az eszköz ártalmatlanítása (Környezet) ................................................. 38
Tisztítás ................................................................................................... 39
Súgó ........................................................................................................ 40
Általános információk ............................................................................. 49
Műszaki adatok ....................................................................................... 54

Tartalomjegyzék

MAGYAR

1. Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT:

Fulladásveszély: A vezetékek
MEGFOLYTHATJÁK a gyermekeket. Tartsa
távol a kábelt a gyermekektől (több, mint 1
méterre). Az AC adapterhez soha ne
használjon hosszabbítót. Csak a csomagban
található AC adaptert használja.

Biztonsági utasítások
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A KAMERA BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:
• A babaegységet tegye olyan helyre, amely a legjobb rálátást
biztosítja a baba kiságyára.
• 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 digitális videós
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 digitális videós babafigyelő készülék nem helyettesíti a felelősségteljes
felnőtt felügyeletet.
• Tartsa meg a használati útmutatót későbbi használatra.
• A kábeleket tartsa a gyermekektől távol.
• Ne takarja le a digitális videós babafigyelő készüléket törölközővel vagy
takaróval.
• Használat előtt tesztelje le a készüléket és annak összes funkcióját, hogy a
tényleges használatkor azokat már ismerje.
• Ne használja a digitális videós babafigyelő készüléket nedves területen vagy
víz közelében.
• A digitális videós babafigyelő készüléket ne állítsa fel szélsőségesen hideg
vagy meleg helyen, hőforrás közvetlen közelébe, és ne érje közvetlen napfény.
• 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.
8
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• Éles vagy fém tárgyakkal ne érjen az érintkezőkhöz.
• Csatlakoztassa a töltő adapterjét egy könnyen hozzáférhető hálózati
csatlakozóba.
CAUTION
Robbanást okozhat, ha nem megfelelő típussal cseréli ki az akkumulátort.
A használt akkumulátorokat az utasítások szerint ártalmatlanítsa.
Az egység telepítése és használata során a felhasználó teste, a kéz kivételével,
legyen legalább 20 cm-re (8 hüvelykre) az egységtől.

Biztonsági utasítások
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2. Első lépések
2.1

A babaegység áramellátása

ON/OFF (be/
kikapcsolás)

1.
2.

3.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba, a csatlakozódugót
pedig a kameraegység hátoldalán lévő tápcsatlakozóba.
Csúsztassa a ON/OFF (BE/KI) gombot ON (BE) állásba. A bekapcsolást
jelző LED kéken világít, és lassan villog, amikor a szülői egységhez
csatlakozik.
A babaegység kikapcsolásához csúsztassa az ON/OFF (BE/KI) gombot OFF
(KI) pozícióba.

MEGJEGYZÉS
Kizárólag a csomagban található adaptert használja (5V DC / 1000mA).
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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
Black

1.
2.
3.

Red
Piros

Pattintsa le, és 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 asztali
állványt (lásd a 2.4fejezetet).

Első lépések
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2.2

2.3

1.
2.

A szülői egység áramellátása

Csatlakoztassa az egyenáramú (DC) micro-USB csatlakozót a szülői egység
oldalán található egyenáramú (DC) micro-USB csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa az adapter másik végét az elektromos hálózati
csatlakozóhoz. A kék színű töltésjelző fény világítani kezd.

FONTOS
Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert (5V DC / 600mA) 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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Ha a babaegység és a szülői egység is be van kapcsolva, akkor a szülői
egység kijelzőjén megjelenik a babaegységről közvetített színes kép. De
ha a szobában sötét van, akkor a babaegység infravörös megvilágítása
miatt fekete-fehér kép és a
ikon jelenik meg a kérpernyőn.
Ha nincs kapcsolat a két egység között, vagy ha Ön hatótávon kívül van,
akkor a videó képe eltűnik, az LCD-kijelzőn a
szimbólum jelenik meg,
és a szülői egység sípoló hangot ad. 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
3.1

A készülék beüzemelése

• Helyezze a babaegységet egy megfelelő helyre (pl. az asztalra), és irányítsa a
kameralencséket a megfigyelni kívánt terület felé.
• A babaegység kameráját igazítsa fel, le, jobbra, balra, amíg a szülői egységen
megjelenő kép el nem nyeri tetszését.
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.

3.2

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.
M

3.3

Videó BE-KI

3.4

Beszéd üzemmód

O
Az LCD kijelző be- vagy kikapcsolásához, de a hang megtartásához nyomja meg
a VIDEÓ On/Off (Be/Ki) gombot <
a szülői egységen.
>

A szülői egységen található BESZÉD T gombot folyamatosan lenyomva
beszélni tud a babához a babaegység hangszóróján keresztül. Az LCD-kijelző
felső részén megjelenik a T ikon.

3.5

Hőmérséklet kijelzése (HH °C / °F vagy LL °C / °F)

A kameraegység hátoldalán található hőmérséklet-érzékelő által olvasott érték
megjelenik az LCD-kijelző képernyőjének felső részén. A felirat PIROSAN
jelenik meg, ha a mért hőmérséklet 29°C / 84°F fölé vagy 14°C / 57°F alá esik.
Ha a hőmérséklet 36°C / 97°F fölé emelkedik, akkor a HH °C / °F felirat jelenik
meg. Ha a hőmérséklet 1°C / 34°F alá esik, akkor az LL °C / °F felirat jelenik meg.
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A babafigyelő készülék használata

4.1

A hangszóró hangerejének beállítása

A hangszóró hangerejét a Hangerő1 és Hangerő 5 között lehet változtatni, illetve le
lehet némítani.
Nyomja meg a + vagy a - gombot a szülői egységen, amikor az kameranéző
üzemmódban van.

4.2

Az LCD-kijelző fényereje

A szülői egység kijelzőjének fényerejét az 1. szint és a 8. szint között lehet
változtatni.
1.

Nyomja meg az M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
üzemmódban van.
jelenik meg.

2.

4.3

A fényerő beállításához nyomja meg a

vagy a

gombot.

Riasztás beállítása a szülői egységen

A szülői egységen 2, 4 vagy 6 óránként megszólaló riasztást is beállíthat, amely
emlékezteti arra, hogy gondoskodjon a babáról.
Ha be van állítva az egyik riasztási idő, akkor megjelenik a kék riasztás ikon a
képernyő felső részén. A beállított 2 , 4 vagy 6 óra elteltével a szülői egység sípolni
kezd. A riasztás visszaáll, és 60 másodperc elteltével, illetve a szülői egység
bármely gombjának megnyomása után elkezdi a következő időszakot.
M

Riasztás bekapcsolása és beállítása,
ha még nincs bekapcsolva:
O
1.

2.
3.
4.

M

Nyomja meg az M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
<
Nyomja meg a
vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és jelölje ki a 2h, 4h vagy 6h
lehetőséget.
Nyomja meg az M gombot a beállítás elmentéséhez és a kamera
üzemmódba való visszatéréshez.

Szülői egység - Menüopciók
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4. Szülői egység - Menüopciók

M

Beállított riasztás kikapcsolása
és beállítása:
O
1.
2.
3.
4.

M
Nyomja meg az M
gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza az Off (Ki) lehetőséget.
Nyomja meg az M gombot a beállítás elmentéséhez és a kamera
üzemmódba való visszatéréshez.

4.3.1

Altató beállítása

M

A babaegységen nyugtató hangokat játszhat a baba megnyugtatására.
1.
2.
3.
4.

5.

4.4

O

M
Nyomja meg az M
gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza ki a kívánt dallamot (1- 5)
vagy kapcsolja ki a funkciót (X).
A dallam kiválasztása után nyomja meg az O gombot, majd a
vagy a
gombot a babaegységen játszott dallam hangerejének növelésére
vagy csökkentésére. Ha van kiválasztott dallam, akkor megjelenik az altató
ikon a kijelző felső részén.
Nyomja meg az M gombot a beállítás elmentéséhez és a kamera
üzemmódba való visszatéréshez.

A hőmérséklet ellenőrzése

A babaegység méri a környezet hőmérsékletét, és a mért érték megjelenik a
szülői egység kijelzőjének felső részén. Az érték kb. percenként frissül, és csak
általános útmutatóként szolgál a babaegység körüli levegő hőmérsékletére
vonatkozóan. Ha az észlelt hőmérséklet az előre beállított tartományon kívülre
esik (14-29oC/57-84oF), akkor az érték piros színnel jelenik meg. A hőmérséklet
mértékegységét a következőképpen állíthatja be:
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4.4.1

M

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

4.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O

M
Nyomja meg az M
gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza a °F vagy a °C
lehetőséget.
Nyomja meg az M gombot a beállítás elmentéséhez és a kamera
üzemmódba való visszatéréshez.
M
A babaegység eltávolítása
O

M
Nyomja meg az M
gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza a del lehetőséget.
Nyomja meg az O, majd a
vagy a
gombot, és válassza ki az adott
babaegységet (1 , 2 , 3 vagy 4 ).
Nyomja meg az O, majd a
vagy a
gombot, majd válassza a YES
vagy aNO lehetőséget.
Nyomja meg az O gombot a kiválasztott opció megerősítéséhez.

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

4.6

Képernyő kikapcsolási időbeállítása a szülői egységen

Amikor a szülői egység csak akkumulátorról működik, akkor a működési idő
növelése érdekében a képernyő kikapcsol, ha egy adott ideig egy gombot sem
nyomnak meg rajta. A hang a kikapcsolt képernyő mellett is továbbra is hallható
M
lesz. Beállíthatja, hogy a képernyő 5 perc, 30 perc vagy 60 perc után kapcsoljon ki.
1.
2.
3.
4.

O

M
Nyomja meg az M
gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza a (60mins , 30mins , 5mins
vagy az OFF (Ki) lehetőséget).
Nyomja meg az O gombot a kiválasztott opció megerősítéséhez.

Szülői egység - Menüopciók
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M
M
O
A babaegység képének megtekintése
O közben zoom be vagy a zoom ki

4.7

Zoom

<

lehetőséget.
1.
2.

4.8

<

Közelítéshez nyomja meg a
Távolításhoz nyomja meg a

>
>

gombot.
gombot.

Babaegység párosítása és 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, és csak a szülői
egység üres helyével lehet új babaegységet párosítani.
M

A babaegység párosításához:
O
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M

Nyomja meg az M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
<
Nyomja meg a
vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassza azadd (hozzáad)
lehetőséget.
Nyomja meg a
vagy a
gombot, és válassza ki a babaegység számát.
Az O gomb lenyomásával állítsa a szülői egységet párosítás üzemmódba.
Kapcsolja be az új babaegységet, majd rögtön nyomja meg a Pair
(Párosítás) gombot, amíg a bekapcsolás-/kapcsolatjelző világítani nem
kezd.

MEGJEGYZÉS
Már foglalt babaegységszámot nem lehet kiválasztani, onnan először el kell
távolítani a már meglévő babaegységet az új párosítása előtt. (A párosított
babaegység-kamera eltávolításához lásd: 4.5 fejezet.)
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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. 15 másodpercenként vált a párosított kamerák
között.
A több képes opcióval kisebb méretben egyszerre több kamera képét is
megjelenítheti a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A kamerából érkező hang csak akkor hallható a szülői egységen, ha az adott
kamera van kiválasztva. A több képes opciónál a kiválasztott kamera képe
körül piros keret jelenik meg.

4.9.1

Az aktuálisan megjelenített kamera megváltoztatásához

A párosított kamerák (1 , 2, 3 , 4 ) áttekintéséhez nyomja meg az O gombot,
amikor a szülői egység kameranéző módban van; ekkor a kiválasztott opció
megjelenik a képernyőn. Alternatív megoldásként válassza a view (nézet)
gombot, (majd a cam1 , cam2, cam3 , cam4) vagy a scan (áttekintés) gombot a
menü kamerabeállítások pontjában.

4.9.2
1.
2.
3.
4.

Több képes opció
M

M
O

Nyomja meg az M gombot, amikor a szülői egység kameranéző
O
<
üzemmódban van.
Nyomja meg a < vagy a > gombot, és görgessen a
lehetőségre.
Nyomja meg a >vagy a
gombot, és válassz az OFF (Ki) vagy
az ON
M
(Be) lehetőséget.
O
Több képes nézetben a kiválasztott kamera képeMkörül piros keret jelenik
O
<
meg, és csak a kiválasztott kamera által közvetített hang hallható. Másik
kamera kiválasztásához nyomja meg a
,
, < vagy a > gombot.
>

Szülői egység - Menüopciók

19

MAGYAR

4.9

5. Wi-Fi® Internetes megtekintés
5.1

Minimum 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
• 4.2 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)

20

Wi-Fi® Internetes megtekintés

Első lépések - Az eszközök csatlakoztatása
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5.2

Hogyan működik?

Wi-Fi®
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.

5.2.1

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.
Az állapotjelző LED jelzései:
Párosítás és telepítés

Lassan pirosan villog

Nincs csatlakoztatva

Lassan kéken villog

Csatlakoztatva van

Kéken világít

Készen áll a kapcsolódásra

Lassan kéken villog

Megjegyzés
Kizárólag kompatibilis okostelefon vagy táblagép segítségével lehet
feltelepíteni, személyi számítógépen nem.

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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5.3

Felhasználófiók és kamerabeállítások Android™
készülékeken

Amire szüksége lesz
• Wi-Fi® kamera
• A kamera hálózati adaptere
• AndroidTM 4.2 rendszerrel vagy annak későbbi verziójával rendelkező eszköz

5.3.1

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.

5.3.2

A Hubble for Motorola Monitors alkalmazás telepítése

• A 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.

5.3.3

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
„Egyetértek a Felhasználási feltételekkel” jelölőnégyzetet, és koppintson a
Create (létrehozás) lehetőségre. (A1 kép)
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AndroidTM

Megjegyzés
Ha már rendelkezik Hubble App fiókkal, akkor a következő lépéshez válassza a
Már rendelkezik fiókkal? lehetőséget.

A1

5.3.4

A kamera hozzárendelése a fiókhoz

• A kamera hozzáadásához koppintson a kamera kijelzőjének jobb felső
sarkában található
ikonra. (A2 kép)

A2

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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• Ekkor a következő telepítésre vonatkozó utasítások jelennek meg a
képernyőn. (A3 kép)

A3
• Csatlakoztassa, és kapcsolja be a kamerát, majd várjon pár percet, amíg
bemelegszik.
• Koppintson a Continue (folytatás) lehetőségre, amikor a kamrán található LED
villogni kezd.
• Ekkor a következő telepítésre vonatkozó utasítások jelennek meg a
képernyőn. (A4 kép)

A4
• Tartsa lenyomva 3 másodpercig a kameraegység bal alsó szélén található
PAIR (párosítás) gombot. Ekkor egy sípolás, majd egy hangjelzés szólal meg,
amely arra utal, hogy a kamera készen áll a párosításra.
24
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• Koppintson a Continue (folytatás) lehetőségre.
• Az alkalmazás automatikusan megkeresi a kamerát, és csatlakozik hozzá az
alábbi képeken látható módon. (A5, A6 kép)
• Ekkor a kameraegységen található kék/piros LED felvillan.

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

A8
A7
• Eltarthat pár percig, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz, és
megjelenik a kapcsolat állapota. (A9, A10 kép)

Wi-Fi® Internetes megtekintés

25

• Ha nem jön lére kapcsolat, akkor koppintson a Retry (ismét) lehetőségre, és
ismételje meg a folyamatot 5.3.4 lépéstől kezdve.

A9
A10
• A kameraegység által felvett videó megtekintéséhez koppintson a View
Camera (kamera megtekintése) lehetőségre. Ekkor a kameraegységen
található LED-es jelzőfény kéken világítani kezd.
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Amire szüksége lesz
• Wi-Fi® kamera
• A kamera hálózati adaptere
• iOS 7.0 rendszerrel vagy annak későbbi verzióval rendelkező iPhone® /
iPad® készülék

5.4.1

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.

5.4.2

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.

5.4.3

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
„Egyetértek a Szolgáltatási feltételekkel” jelölőnégyzetet, és koppintson a
Create (létrehozás) lehetőségre. (i1 kép)

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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Felhasználófiók és a kamera telepítése iPhone®/iPad®
készüléken

iOS®

5.4

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

i1

5.4.4

A kamera hozzárendelése a fiókhoz

• A kamera hozzáadásához koppintson a kamera kijelzőjének jobb felső
ikonra. (i2 kép)
sarkában található

i2
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• Ekkor a következő Bluetooth telepítési utasítások jelennek meg a képernyőn.
(i3 kép)

i3
• Koppintson a Settings (Beállítások) lehetőségre, és aktiválja a Bluetooth
funkciót iPhone®/iPad® készülékén. (i4,i5 kép)

i5
i4
• A HOME (kezdőlap) gomb lenyomásakor a „Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazás folytatja a telepítést.

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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• Ekkor a következő telepítésre vonatkozó utasítások jelennek meg a
képernyőn. (i6 kép)
Ha engedélyezve van a Bluetooth funkció, akkor ez a lépés automatikusan
megjelenik.

i6
• Várjon pár percet, amíg bemelegszik a kameraegység, majd amikor a
kamera LED-es jelzőfénye villogni kezd, koppintson a Continue (folytatás)
gombra.
• Ekkor a következők jelennek meg a képernyőn. (i7, i8 kép)

i7
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• Nevezze el a kameraegység helyszínét, és koppintson a Continue (folytatás)
lehetőségre. (i9, i10 kép)

i9
i10
• A kameraegység keresni kezdi a Wi-Fi® hálózatot (i11 kép), és megjeleníti az
elérhető hálózatok listáját. (i12 kép)

i12
i11
• válassza ki a megfelelő Wi-Fi® hálózatot, és koppintson a Continue (folytatás)
lehetőségre. (i13 kép)

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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• Adja meg a Wi-Fi® jelszavát, és koppintson a Next (következő) lehetőségre.
(i14 kép)

i13
i14
• Eltarthat pár percig, amíg a kameraegység csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz,
és megjelenik a kapcsolat állapota. (i15, i16 kép)
• Ha nem jön lére kapcsolat, akkor koppintson a Retry (ismét) lehetőségre, és
ismételje meg a folyamatot 3.3.4. lépéstől kezdve.

i15
i16
• A kameraegység által felvett videó megtekintéséhez koppintson a View Live
Camera (kamera élő képének megtekintése) lehetőségre. Ekkor a
kameraegységen található LED-es jelzőfény kéken világítani kezd.
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A kamera funkciói:

5.5.1

A kameraegység csatlakoztatása a hálózatra

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba, a csatlakozódugót pedig
a kameraegység hátoldalán lévő tápcsatlakozóba.
• Csúsztassa a ON/OFF (BE/KI) gombot ON (BE) állásba. Ekkor a
bekapcsolást jelző LED zölden világítani kezd. (Megjegyzés: A készülék
kikapcsolásához csúsztassa a ON/OFF (BE/KI) gombot OFF (KI) pozícióba.)
• Futtassa készülékén a Hubble alkalmazást.

5.5.2

A Hubble alkalmazás funkcióinak áttekintése
Menü

Wi-Fi® Internetes megtekintés

• Koppintson a Cameras (kamerák)
a kameralista
lehetőségre
megjelenítéséhez.
• Koppintson az Event Log (Eseménynapló)
lehetőségre
a mozgás- vagy hangérzékelő
által elindított videofelvételek listájának
megtekintéshez.
a
• Koppintson az Account (fiók) lehetőségre
Profile (felhasználói profil), a Plan (előfizetés),
Notifications (értesítések) beállításainak, a Remote
Connection Setting (távoli kapcsolati beállítások)
és az About Hubble oldal megjelenítéséhez
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5.5

Fénykép/Videó

Altató

Hőmérsékletérzékelő

Kétirányú
kommunikáció
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• Készítsen fényképet, vagy videofelvételt a
kameráról.
• A Videó funkció aktiválásához koppintson a
videó ikonra
. A felvétel elindításához tartsa
gombot, a leállításához
lenyomva a piros
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 (AndroidTM eszköz). A videók
lejátszásához használja a Hubble alkalmazást.
• Koppintson a Melody (dallam) menüre, és
válassza ki az 5 előre beállított dallam közül azt,
amelyet le szeretne játszani a kamerán.
• 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.
Koppintással aktiválja a funkciót. Nyomja meg
a kameraegységen
egyszer a kerek gombot
keresztüli beszédhez. A kameraegység által
közvetített hang meghallgatásához nyomja meg
ismét a gombot.

Wi-Fi® Internetes megtekintés

Koppintson az ikonra a hangszóró ki- vagy
bekapcsolásához.

Zoom

Közelítéshez és távolításhoz csúsztassa a
képernyő jobb oldalán található görgetősort.
Közelítéshez és távolításhoz használhatja a
csippentéses méretezést is.
A csippentéses méretezéshez a készüléknek
támogatnia kell a többérintéses technológiát.

A kamera
beállításai

A kamera beállításainak módosításához
koppintson a
Settings (Beállítások) ikonra.
• A kamera nevének és a felhőelőfizetés
megjelenítéséhez, a kép megváltoztatásához,
az időzóna, a kameramodell, a belső
vezérlőprogram verziószámának
megjelenítéséhez, valamint az összes
esemény törléséhez koppintson a Details
(Részletek) lehetőségre.
• A hangérzékelés és a mozgásérzékelés
érzékenységének, valamint a magas
hőmérsékleten (33 oC-ig vagy 91 oF-ig) /
alacsony hőmérsékleten (10o C-ig vagy
50 oF-ig) megszólaló riasztó beállításához
koppintson a Notifications (Értesítések)
lehetőségre.
• A mennyezeti állvány, a fényerő és a hangerő
beállításához koppintson a Settings
(Beállítások) lehetőségre.

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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Hangszóró
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Kamera
hozzáadása

Kameraműveletek hozzáadása.

Összes
esemény törlése

Koppintson az összes esemény törléséhez.

Események
kiválasztása

A felvett esemény(ek) kiválasztásához pipálja ki a
négyzetet.

Események
szerkesztése

Koppintson az esemény(ek) kiválasztásához és
törléséhez.

Események
törlése

Koppintson a kiválasztott események törléséhez.

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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5.6

• Látogasson el a https://app.hubbleconnected.com/#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.

5.7

A kamera alaphelyzetbe állításának folyamata

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 5.3.4 rész lépéseit AndroidTM
készülék esetén vagy a 5.4.4 lépéseit iOS készülék esetén.

Wi-Fi® Internetes megtekintés
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6. Az eszköz ártalmatlanítása (Környezet)
A termék életciklusa végén ne ártalmatlanítsa azt az általános
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 termék előállításához 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.
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7. Tisztítás
A digitális videós babafigyelő készüléket enyhén nedves vagy antisztatikus
törlőkendővel tisztítsa. Tisztító- és súrolószereket ne használjon.

Tisztítás és ápolás
• A digitális videós babafigyelő készülék semelyik alkatrészét ne tisztítsa
oldószerrel vagy egyéb vegyszerekkel – ezek a termék maradandó
károsodását okozhatják, amelyre a garancia nem terjed ki.
• A digitális videós babafigyelő készüléket tartsa forró, párás területekről és
környezettől, valamint erős napsütéstől távol, és gondoskodjon arról, hogy
nem éri víz.
• Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a digitális videós 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 azt mindig kapcsolja ki, és válassza le a
hálózati adapterből.

Tisztítás
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8. Súgó
Megjelenés
Nem jelenik meg semmi
• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorcsomagot.
• Állítsa alaphelyzetbe az egységeket. Válassza le a szülői egység
akkumulátorcsomagját, és húzza ki mindkét egységet, majd dugja vissza
őket.
• Be van kapcsolva az egység?
A szülői egység BEKAPCSOLÁSÁHOZ tartsa lenyomva az egység BE/KI
gombját.
• A megfelelő kamera vanMkiválasztva? Szükség esetén változtassa meg a
kamera számát.
O
• Be van kapcsolva a videomegjelenítés? Bekapcsolásához nyomja meg a
VIDEÓ BE/KI gombot < .
• Amikor a készülék csak akkumulátorról működik, akkor az
M
>
energiatakarékosság érdekében
a képernyő 5, 30 vagy 60 perc elteltével
O
elsötétül. Az egység továbbra is aktív marad, és közvetíti a hangriasztásokat.
A képernyőt bármelyik gomb lenyomásával újraaktiválhatja.
<

Regisztráció
>

Ha a babaegység elvesztette a kapcsolatot a szülői egységgel
• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorcsomagot.
• Ha a babaegység túl messze van, akkor hatósugáron kívülre kerülhet, vigye a
babaegységet közelebb a szülői egységhez.
• Állítsa alaphelyzetbe az egységeket úgy, hogy leválasztja őket az
akkumulátorról és a hálózati áramról. Várjon kb. 15 másodpercet, mielőtt
visszacsatlakoztatná őket. Hagyjon legalább egy percet a babaegység és a
szülői egység szinkronizációjára.
• Annak ellenőrzésére, hogy szükség van-e az egységek ismételt
regisztrálására, lásd: 4.8 Babaegység párosítása és cseréje.
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Zajinterferencia a szülői egységen
• Lehetséges, hogy a babaegység és a szülői egység túl közel van. Helyezze
őket egymástól távolabb.
• A hangvisszaverődés elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a
2 egység között legalább 1-2 m (3-6 láb) távolság van.
• Ha a babaegység túl távol van, akkor hatósugáron kívülre kerülhet. Helyezze
a babaegységet a szülői egységhez közelebb.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a babaegység és a szülői egység nincs
elektromos berendezés, pl. televízió, számítógép vagy vezeték nélküli/
mobiltelefon közelében.
• Egyéb 2,4 GHz-en működő termékek, pl. vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi®
routerek), Bluetooth™ rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát
okozhatnak a termékkel. Tartsa a babamonitort ezektől a termékektől
legalább 1,5 méter (5 láb) távolságban, vagy kapcsolja ki őket, ha azt
tapasztalja, hogy interferenciát okoznak.
• Gyenge jel esetén helyezze át a babaegységet és/vagy szülői egységet a
szobán belül.
Zajinterferencia a készüléken
• 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-en működő termékek, pl. Bluetooth™ rendszerek vagy
mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a termékkel. Tartsa a Wi-Fi®
kameraegységet ezektől a termékektől legalább 1,5 méterre (5 lábra), 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.

Súgó
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Interferencia

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”.

Ellenőrizze, hogy regisztrált-e nálunk.
Új fiók létrehozásához kattintson a
Create Account (Új fiók létrehozása)
lehetőségre.

Fiók

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, 1.
pedig rákattintottam az
„Elfelejtette jelszavát”
opcióra.
2.
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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.

Súgó

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

Csatlakozási
problémák

A videoközvetítés teljesítménye az
Egyéb webkamerás
internet sávszélességétől függ,
készülékeim
interferenciát okoznak. különösen, ha 2 vagy több, ugyanazon
a routeren keresztül működő
eszközön keresztül nézik azt.

Csatlakozási
problémák

1.
A következő üzenet
jelenik meg: A
kamerához való
csatlakozás során
2.
probléma lépett fel.
Ennek lehetséges oka,
hogy nincs
internetkapcsolat.
3.
Kérjük, várjon, és
próbálja meg később.

Csatlakozási
problémák

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

Súgó

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.

Ellenőrizze a vezeték nélküli router
beállításait. A Buffalo márkájú routerek
például rendelkeznek egy vezeték
nélküli elkülönítés lehetőséggel. Tiltsa
le ezt az opciót.
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Frissítse a belső vezérlőprogramot. Ez
kb. 5 percet vesz igénybe. A rendszer
időnkénti frissítésére a kamera
funkcióinak fejlesztése érdekében
van szükség.

Kamera

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.

Funkciók

A hangriasztás
beállításai nem
megfelelőek.

Az értesítéseket kiváltó
hangérzékenységet átállíthatja a
kamera Beállítások menüjében.

Funkciók

Egyszerre hány
felhasználó férhet
hozzá a kamerához?

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.

Általános
információk

Mely böngészőket
támogatja a készülék a
PC/Mac számítógépről
történő
megjelenítéshez?

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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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.

Általános
információk

Súgó

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™ 4.2
iPhone® /iPad® iOS 7.0
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Általános
információk

Általános
információk

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

Általános
információk

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

Általános
információk

Android™:
Hogyan töltöm le az
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
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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.

Súgó

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

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.

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

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 LED-es
jelzőfény villogni kezd, akkor a
kamera beállítási üzemmódban van.
Indítsa újra okostelefonján a
beüzemelés folyamatát.

Súgó
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Beüzemelés

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

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.
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9. Általános információk
Ha a termék nem működik megfelelően....
1.
2.
3.

Olvassa el ezt az Használati útmutatót vagy a Gyors indítási útmutatót.
Visite nuestro sitio web: www.motorolahome.com
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
+491805 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ha csere akkumulátorra van szüksége a Szülői egységhez, lépjen kapcsolatba az
Ügyfélszolgálattal.

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.
Általános információk
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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 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

Fogyasztói kiegészítők

Javított vagy cserélt fogyasztói
termékek és kiegészítők

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

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta
rendszeres karbantartásra és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik
a Jótállás.
Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek
teljes töltése teljes feltöltés esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek
szivárognak.
Helytelen & 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

51

MAGYAR

Érintett termékek
Fogyasztói termékek

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
E-mail: 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 products:Type of equipment:
Model Name:

Digital Video Baby Monitor
MBP667CONNECT, MBP667CONNECT-2,
MBP667CONNECT-3, MBP667CONNECT-4

Country of Origin:
Brand:

China
Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
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 eco-design 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 Safety:

EN300328 V1.9.1 (2015-02)
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09);
EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN60065:2014
EN62479:2010
EN62471

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

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

London, 20 Oct, 2016
Signature: (K.H.Mueller, CT0)

Általános információk

Place & Date:
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10. Műszaki adatok
BABAEGYSÉG (Modell: MBP667CONNECTBU)
Frekvencia

2.4GHz - 2.48 GHz

Képérzékelő

színes CMOS 1M Pixel

IR LED

6 db

Hálózati adapter

Ten Pao International Ltd.
S005ANB0500100
Bemenet 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA;
Kimenet: 5,0V DC, 1000mA
VIGYÁZAT
Kizárólag a mellékelt tápegységet használja.
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Műszaki adatok

Frekvencia

2.4GHz - 2.48 GHz

Megjelenés

2,6 hüvelykes átló

Fényerőszabályzó

8 fokozat

Hangerőszabályozó

8 fokozat és ki

Hálózati adapter

Ten Pao International Ltd.
S003GB0500060
Bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.15A;
Kimenet: 5,0V DC, 600mA.

MAGYAR

SZÜLŐI EGYSÉG (Modell: MBP667CONNECTPU)

VIGYÁZAT
Kizárólag a mellékelt tápegységet használja.
VAGY
Akkumulátor: Modell - JUSTHIGH Ni-MH AAA 3,6V
900mAh újratölthető akkumulátorcsomag
VIGYÁZAT
A szülői egységhez ne használjon nem újratölthető
akkumulátort. Robbanásveszélyt okoz, ha nem
megfelelő típussal cseréli ki az akkumulátort. A
használt akkumulátorokat az utasítások szerint
ártalmatlanítsa.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Műszaki adatok
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A terméket a termék hivatalos engedélyese, a Binatone Electronics International
LTD. gyártja, forgalmazza és értékesíti. A MOTOROLA és a stilizált M logó a
Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye, így használatuk engedélyhez
kötött. Az Apple logó és a Safari az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegye Az App Store az Apple Inc.; a Google Play
az Android; a Chrome a Google Inc.; a Wi-Fi pedig a Wi-Fi Alliance védjegye. Az
Internet Explorer és a Windows A Microsoft vállalatcsoportok védjegye. A Firefox
a Mozilla Foundation védjegye. Az Adobe és a Flash az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye. A Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegye. Minden más védjegy az adott tulajdonosokhoz tartozik. ©
2017 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

HU_EU 1.0. verzió
Kinában nyomtatva

