Használati útmutató
Babamonitor

Modell: MBP16

A Használati útmutatóban leírt funkciók előzetes értesítés nélküli változtatás tárgyát képezik.

Üdvözli Önt...
az új Motorola babamonitorja!
Köszönjük, hogy az MBP16-t választotta. A készülék segítségével hallhatja,
ahogy babája egy másik szobában alszik.
Kérjük, őrizze meg az eredeti, dátummal ellátott vásárlási számlát.
Motorola termékének jótállási szolgáltatásához szüksége lesz a dátummal
ellátott számlára, a jótállási státusz igazolásához. A jótállási
szolgáltatásokhoz nem szükségeltetik regisztráció.
A termékkel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban Európában kérjük,
hívja az alábbi telefonszámot:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Jelen Használati útmutató minden információt megad ahhoz, hogy a
legjobban ki tudja használni a készülék adottságait.
Mielőtt elkezdené használni a babamonitort, be KELL helyeznie az
akkumulátort a szülőegységbe, és javasoljuk, hogy teljesen töltse fel a
szülőegység tápegységét, hogy az megszakítás nélkül működhessen
akkor is, ha Ön kihúzza azt a korrektorból, hogy egy másik szobába vigye
azt magával. Kérjük, mielőtt üzembehelyezné az egységeket, olvassa el a
Biztonsági előírásokat a 7. oldalon.

Minden megvan?
•
•
•
•
•

1 x szülőegység
1 x babaegység
1 x újratölthető Ni-MH akkumulátor a szülőegységhez
1 x tápegység a szülőegységhez
1 x tápegység a babaegységhez

A szülőegység áttekintése
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1.

2.
3.

4.

5.

Hangerő fokozat jelzők
3 ZÖLD és 2 PIROS LED jelzi, hogy a
babaegység mikrofonja veszi a hangokat;
minél több LED világít, annál hangosabb
a hang. Ha egy LED sem világít, a baba
szobájának hangereje a szülőegység
küszöbértéke alatt van.
A LEDek akkor is világítanak, amikor a
szülőegység hangszórójának hangerejét
állítja be; minél több LED világít annál
magasabb fokozaton van a hangerő 0-tól
5-ig.
LCD Kijelző
Kapcsolat jelző
Bekapcsol, ha szülőegység be van
kapcsolva és kapcsolódik a
babaegységhez.
Villog, ha a szülőegység a babaegység
hatótávolságán kívül van.
Föl / Hangerő +
Inaktív módban: Nyomja meg a
hangszóró hangerejének növeléséhez.
Menü módban: Nyomja meg a menüben
történő fölfelé haladáshoz.
Vissza
Menü módban: Nyomja meg a beállítás
törléséhez és az előző szintre történő
visszalépéshez.
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6.

Le / Hangerő Inaktív módban: Nyomja meg a
hangszóró hangerejének
csökkentéséhez.
Menü módban: Nyomja meg a menüben
történő lefelé haladáshoz.
7. Beszéd
Inaktív vagy menü módban: Nyomja meg
és tartsa lenyomva, hogy beszélni tudjon
a babaegységen keresztül. Engedje el a
beszéd mód megszüntetéséhez.
8. Menü / OK
Inaktív módban: Nyomja meg a főmenü
eléréséhez.
Menü módban: Nyomja meg az almenü
eléréséhez vagy a beállítások
jóváhagyásához.
9. BE / KI
Inaktív vagy menü módban: Nyomja meg
és tartsa lenyomva az szülőegység be- és
kikapcsolásához.
10. Töltés jelző
Folyamatosan világít, ha az eszköz tölt.
Villog, ha akkumulátorról történő
üzemeltetés közben alacsony töltöttségi
szintet érzékel.
MEGJEGYZÉS működési mód
A jelzőfény és a szülőegység működéséhez be
KELL helyezni az akkumulátort.

Szülőegység kijelző

Az ikonok viselkedésének leírása
Bekapcsol, ha a szülőegység csatlakoztatva van a babaegységhez, és hatótávolságon belül van.
Villog, ha nincsen kapcsolat, vagy hatótávolságon kívül van.
Bekapcsol, ha éjszakai módban van.
Kikapcsol, ha az éjszakai mód ki van kapcsolva.
Bekapcsol, ha altatót játszik.
Bekapcsol, ha a hangszóró hangerő ki van kapcsolva.
Bekapcsol, ha a hang figyelmeztető be van kapcsolva.
Villog, ha a hang figyelmeztető beindul.
Az akkumulátort lemerült, fel kell tölteni.
1 / 3 akkumulátor szint.
2 / 3 akkumulátor szint.
Tele akkumulátor szint.
Váltakozik, ha az akkumulátor tölt.

A szülőegység menü struktúrája
FŐMENÜ
ALMENÜ

NYELV

HANG FIGYELMEZTETŐ

ÉJSZAKAI FÉNY

VISSZAÁLLÍTÁS

BE? (ha az adott beállítás ki van
kapcsolva)
vagy
KI? (ha az adott beállítás be van
kapcsolva)

BE? (ha az adott beállítás ki van
kapcsolva)
vagy
KI? (ha az adott beállítás be van
kapcsolva)

MEGERŐSÍTÉS?

Babaegység áttekintése
8

1
2

7

4

6

3

5

9

1.
2.
3.
4.

Bekapcsolás jelző
Bekapcsol, ha a babegység be van
kapcsolva.
Föl / Hangerő +
Nyomja meg a hangszóró
hangerejének növeléséhez.
Éjszakai fény
Nyomja meg az éjszakai fény be- és
kikapcsolásához.
Le / Hangerő Nyomja meg a hangszóró
hangerejének csökkentéséhez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva, az
alapértelmezett beállítások
visszaállításához.

5.

6.

7.
8.

Lejátszás / Leállítás
Nyomja meg az altató lejátszásához.
Nyomja meg még egyszer a lejátszás
leállításához.
Altató
Nyomja meg az altató kiválasztásához
és lejátszásához.
Az altató lejátszása közbe nyomja meg
a következő dalra történő váltásért.
BE / KI
Nyomja meg és tartsa lenyomva az
babaegység be- és kikapcsolásához.
Éjszakai fény kimenet
Bekapcsol, ha az éjszakai fény be van
kapcsolva.
Kikapcsol, ha az éjszakai fény ki van
kapcsolva.

Fontos iránymutatások a babamonitor üzembehelyezéséhez
• Annak érdekében, hogy a babamonitor baba-és szülőegységet együtt tudja
használni, rádió kapcsolatot kell létrehoznia a kettő között, melynek
hatótávolságát a környezeti körülmények is befolyásolják.
• Bármilyen nagyméretű fém tárgy, például hűtőszekrény, iratszekrény, vasajtó
vagy vasbeton szerkezet, mely a két egység között helyezkedik el,
akadályozhatja a rádió jelet.
• A jel erőssége csökkenthet egyéb szilárd szerkezetek, például falak, vagy
rádió és elektromos berendezések, például TV, számítógép, vezeték nélküli
vagy mobil telefonok, fénycsövek vagy fénytompítók miatt is.
• Amennyiben gyenge a jel, helyezze a baba- és/vagy szülőegységet a szobák
különböző pontjaira.
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MAGYAR

1. Biztonsági előírások
FIGYELEM!
FULLADÁSVESZÉLY - Az egységet és az adapter kábelét legalább 1
méter távolságra tartsa a bölcsotol, és biztosítsa, hogy a gyermek ne
érhesse el.
SOHA ne helyezze a baba gyelot vagy a kábeleket a bölcsobe.
Több,mint 1 méterre rögzítse a kábelt, hogy a gyermek ne tudja elérni azt.
Soha ne használjon hosszabbítót az AC adapterekhez.
Kizárólag a csomagban található AC adaptereket használja.

A KAMERA TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA:
● Válasszon ki egy megfelelő helyet a BÉBIEGYSÉG számára úgy, hogy
jól láthassa a gyermeket és a kiságyat.
● A bébiegységet helyezze egy sima felületre, pl. szekrényre, íróasztalra
vagy polcra vagy az állvány alatt lévő lyukak segítségével
biztonságosan rögzítse az egységet a falra.
● SOHA ne helyezze a bébiegységet vagy a kábeleket a kiságyba.
● Ne helyezze a bébiegységet vagy a kábeleket a kiságyba vagy a
gyermek közelébe (az egységet és a kábeleket tartsa több mint
1 méter távolságra).
Ez a babamonitor megfelel minden vonatkozó elektromágneses mezőkre
vonatkozó szabványnak, és a készülék, amennyiben a Használati utasításban
leírtaknak megfelelően használják, biztonságos. Ezért az eszköz használata
előtt mindig olvassa el figyelmesen a Használati utasítást.
• Találja meg azt a helyet a babamonitor számára, amely a legjobb vételt
biztosítja gyermekéről a kiságyban.
• Helyezze a babamonitort lapos felületre például komódra, fiókos szekrényre
vagy polcra.
• SOHA ne helyezze a babamonitort vagy annak kábeleit a bölcsőbe / kiságyba.
• Rögzítse a kábelt a falon, a baba által el nem érhető helyen.

Biztonsági előírások
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• Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszerelés közben tartsa
gyermekektől távol az apró alkatrészeket.
• A termék nem játékszer. Ne engedje meg gyerekeknek, hogy játszanak a
készülékkel.
• A babamonitor nem helyettesíti a felelősségteljes felnőtt általi felügyeletet.
• Tartsa meg a használati utasítást, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
• Ne fedje le a babamonitort törölközővel vagy takaróval.
• Soha ne használjon hosszabbítót a tápegységekhez. Csak a csomagban
található adaptereket használja.
• Tesztelje a babamonitort és annak minden funkcióját, hogy a tényleges
használat előtt megismerje a terméket.
• Ne használja a babamonitort víz közelében.
• Ne szerelje a babamonitort hőforrás közelébe.
• Csak a csomagban található töltőket és adaptereket használja. Ne használjon
egyéb töltőket vagy tápegységeket, mert ezáltal az eszköz és az akkumulátor
megsérülhet.
• Csak azonos típusú akkumulátort használjon.
• Ne nyúljon a csatlakozókhoz éles vagy fém tárgyakkal.
FIGYELEM
Ha nem megfelelő típusú akkumulátort használ, robbanásveszély áll fenn. Az
utasításoknak megfelelően selejtezze le az akkumulátorokat. Csak az alábbi
besorolással ellátott akkumulátort használjon: 2.4V, 400mAh.
Ne tegye ki az akkumulátorokat sugárzó hőnek, például erős napsugárnak
vagy tűznek.
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MAGYAR

2. Első lépések
A babaegység tápegysége

DC JACK DUGÓ
DC CSATLAKOZÓ

1.
2.

Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a babaegység oldalon
található csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a tápegység másik végét a konnektorhoz.

MEGJEGYZÉS
Csak a csomagban található adaptereket használja.

Első lépések
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2.2

A szülőegység akkumulátorának beszerelése

A szülőegységhez talál a csomagban egy akkumulátort. Az első használat előtt,
illetve ha alacsony a töltöttségi szint, töltse fel a szülőegység akkumulátorát.
Akkumulátor JACK DUGÓ
Akkumulátor CSATLAKOZÓ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fordítsa el az egység hátulján lévő csiptetőt úgy, hogy az lefelé mutasson.
Vegye le az akkumulátortartó rekesz fedelét.
Csatlakoztassa az akkumulátor dugóját a kis csatlakozóhoz a képen látható
módon, majd helyezze az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.
Helyezze vissza az akkumulátortartó rekesz fedelét.
Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a szülőegység oldalán
található csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a tápegység másik végét a konnektorhoz.
Bekapcsol a töltés jelző.

MEGJEGYZÉS
Csak a csomagban található adaptereket használja.
FONTOS
A szülőegység működéséhez akkor is be kell helyezni az akkumulátort, ha az
egység csatlakoztatva van a hálózathoz.
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Első lépések

1.
2.

3.

A baba- és szülőegység csiptetője

MAGYAR

2.3

Az egységek csiptetővel vannak ellátva, hogy azokat kényelmesen fel
lehessen csíptetni vagy ki lehessen támasztani.
A csipesz normál állásában felakaszthatja az egységet övére, vagy akár
máshova is. (Megjegyzés: ne csíptesse a babaegységet a babára, vagy túl
közel hozzá.)
A kitámasztó álláshoz húzza maga felé a csíptető középső részét és forgassa
el azt 180 fokkal a képen látható állásba.

Első lépések
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3. A babamonitor használata
Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat és ne feledje el, hogy ez a
babamonitor csak segítségként alkalmazandó. A babamonitor nem helyettesíti
a felelősségteljes, helyes szülői felügyeletet.

3.1
1.

2.

3.2

A szülőegység be-/kikapcsolása
Ha a szülőegység ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, amíg a kapcsolat jelző be nem kapcsol. Ezzel a szülőegység
bekapcsol, elkezdi keresni a babaegységet, mellyel automatikusan
összekapcsolódik.
Ha a szülőegység be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, amíg a kapcsolat jelző ki nem kapcsol. Ezzel a szülőegység
kikapcsol.

A babaegység be-/kikapcsolása

Ha a babaegység ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, amíg a kapcsolat jelző be nem kapcsol. Ezzel a babaegység bekapcsol.
Ha a babaegység be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, amíg a kapcsolat jelző be nem kapcsol. Ezzel a babaegység kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze túl közel egymáshoz a két egységet, mert ez magas hanggal járó
vételi zavart okozhat. Ez nem hiba. Az egységeket egymástól bizonyos
távolságra kell működtetni, pl. két külön szobában.

3.3

Állítsa be a hangszóró hangerejét

A babaegység 5 hangerő szinttel rendelkezik, a szülőegység pedig 6-tal,
beleeértve a HANGERŐ KI is.
1.

A hangerő beállításához nyomja meg a
vagy
gombot a
szülőegységen vagy a
vagy
gombot a babaegységen.
2. Ha a szülőegység hangerejét kikapcsolja, a kijelzőn a HANGERŐ KI üzenet
lesz látható.
A babaegység hangerő szabályozója a Beszéd mód, ill. az altatók hangerejére
vonatkozik.
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A babamonitor használata

Beszéd mód

MAGYAR

3.4

A Beszéd módot babája megvígsztalására, megnyugtatására használhatja.
Amikor a Beszéd módot használja, nem hallja a babáját addig, amíg el nem
engedi a gombot.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a szülőegységen, hogy
beszélni tudjon a babával. A szülőegység kijelzőjén a Beszéd üzenet
látható.
2. Engedje el a gombot, hogy újra hallja babáját.

3.4.1

A beszéd mód hangerejének beállítása

A babegység 1-5-ig öt hangerő fokozattal rendelkezik.
A hangerő szabályozásához nyomja meg a
vagy
gombot a
babaegységen.
MEGJEGYZÉS
Ha bekapcsolja a Beszéd módot, az altató lejátszása megszakad, de magától
újraindul, ha befejezte a beszédet.

3.5

Hőmérséklet

A babaegység folyamatosan figyeli a baba szobájának hőmérsékletét, és
figyelmezteti Önt: „MAGAS HŐMÉRSÉKLET”, ha túl meleg van (39ºC fölött)
vagy „ALACSONY HŐMÉRSÉKLET”, ha túl hideg van (14ºC alatt).
A hőmérséklet akkor is tisztán látható, ha a szülőegység inaktív. A kiírt
hőmérséklet azonban csak referencia érték, amely kismértékben eltérhet a
tényleges hőmérséklettől. Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a kiírt hőmérséklet
egyezik-e a tényleges szobahőmérséklettel.

3.6

Altató

A készülék 5 altató dalt tud lejátszani.
1.

Az altató kiválasztásához és lejátszásához nyomja meg a
babaegységen.
2. A lejátszás közben történő dal váltáshoz nyomja meg a
VAGY

gombot a
gombot.

Az altató kiválasztásához és lejátszásához nyomja meg a
gombot a
babaegységen. Nyomja meg még egyszer a lejátszás leállításához.
A babamonitor használata
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4. A szülőegység beállításai
4.1
1.
2.
3.

4.2

Válasszon nyelvet
A főmenü eléréséhez nyomja meg a
gombot.
A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a
és
gombot.
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.

vagy

Hangerő figyelmeztető

Ha bekapcsolja a hangerő figyelmeztetőt miközben a szülőegység hangereje ki
van kapcsolva, az egység figyelmeztető hangot fog kiadni, ha a babaegység
hangereje az előre megadott érték alá esik.
1.
2.
3.
4.

A főmenü eléréséhez nyomja meg a
gombot.
A HANG FIGYELMEZTETŐ kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot a BE? vagy KI?.
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.

vagy

MEGJEGYZÉS
Ha a Hangerő figyelmeztető be van kapcsolva, a hangerő riasztó ikon látható
a kijelzőn.
* A figyelmeztető hang csak akkor hallható, ha a babaegység hangereje az előre
megadott érték alá esik.

4.3
1.
2.
3.
4.

Éjszakai fény bekapcsolása
A főmenü eléréséhez nyomja meg a
gombot.
Az ÉJSZAKAI FÉNY kiválasztásához nyomja meg a
vagy
Nyomja meg a
gombot a BE? vagy KI?.
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.

gombot.

MEGJEGYZÉS
Az Éjszakai fényt a babaegységen is kikapcsolhatja az 1-es gomb
megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
A szülőegység kijelzőjén megjelenik az Éjszakai fény ikon, ha az be van
kapcsolva.
14

A szülőegység beállításai

Visszaállítás

MAGYAR

4.4

Visszaállíthatja az összes beállítást az eredeti gyári beállításokra.
1.
2.
3.
4.

A főmenü eléréséhez nyomja meg a
gombot.
Az visszaállítás kiválasztásához nyomja meg a
vagy
A MEGERŐSÍTÉS? megjelentítéséhez nyomja meg a
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.

A szülőegység beállításai

gombot.
gombot.
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5. Az eszköz leselejtezése (környezet)
A termék életciklusának végén ne a rendes háztartási
hulladékkal együtt dobja ki a készüléket. Vigye a terméket egy
elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító
gyűjtőpontra. A terméken, használati útmutatón és/vagy
csomagoláson látható szimbólum ezt jelzi.
A termék egyes alkotóelemeit újra lehet hasznosítani, ha elviszi
azokat egy újrahasznosító pontra. Az egyes elemek vagy anyagok
újrahasznosítása által hozzájárulhat a környezet megóvásához.
Amennyiben további információra van szüksége az Önhöz közeli
gyűjtőpontokkal kapcsolatban, kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat.
A helyi törvénykezésnek megfelelően, környezetbarát módon selejtezze le az
akkumulátort.
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Az eszköz leselejtezése (környezet)

Az MBP16-ot enyhén megnedvesített vagy antisztatikus ronggyal tisztítsa. Soha
ne használjon tisztítószereket vagy súrolószereket.

Tisztítás és karbantartás
• A szerkezet egyetlen darabját se tisztítsa hígítóval, egyéb oldószerrel vagy
vegyi anyaggal - ez a termék tartós meghibásodásához vezethet, mely nem
tartozik a jótállás hatálya alá.
• Tartsa távol az MBP16-ot forró, párás területektől, illetve napfénytől, és ne
hagyja, hogy a készülék nedvessé váljon.
• Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy magas szintű
megbízhatóságot biztosítsunk az Ön MB16-os babamonitora számára.
Amennyiben azonban valami mégis elromlana, kérjük ne próbálja meg
egyedül megszerelni a készüléket - kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét.

Tisztítás
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6. Tisztítás

7. Hibakeresés
A szülőegység Kapcsolat fénye nem gyullad ki
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a szülőegység.
• Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e behelyezve a készülék akkumulátora, ill.
hogy nem merült-e le.
• Töltse föl a szülőegység akkumulátorát: csatlakoztassa a hálózathoz.

A szülőegység Kapcsolat fénye villog
• Lehet, hogy a babaegység nincs a szülőegység hatótávolságán belül.
Csökkentse a két egység közti távolságot, de ne tegye őket 1.5 méteren
belüli távolságra egymástól.
• Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. A babaegység bekapcsolásához
nyomja meg és tartsa a
gombot.

A szülőegységen villog az alacsony töltöttség fénye
• A szülőegység akkumulátora lemerülőben van. Csatlakoztassa a
szülőegységet a hálózathoz a tápegységet használva.

A szülőegység sípol
• Elvesztette a kapcsolatot a babaegységgel. Csökkentse a két egység közti
távolságot, de ne tegye őket 1.5 méteren belüli távolságra egymástól.
• Lehet, hogy a babaegység ki van kapcsolva. A babaegység bekapcsolásához
nyomja meg és tartsa a
gombot.
• A szülőegység akkumulátora lemerülőben van. Csatlakoztassa a
szülőegységet a hálózathoz a tápegységet használva.

A szülőegységen nem hallható hang, ill. a baba sírása
• Lehet, hogy túl alacsony fokozatra van állítva a szülőegység hangereje, állítsa
nagyobb fokozatra. A hangerő fokozat beállításainak leírásához, kérjük
olvassa el a 3.3-as fejezetet.
• Lehet, hogy a babaegység nincs a szülőegység hatótávolságán belül.
Csökkentse a két egység közti távolságot, de ne tegye őket 1.5 méteren
belüli távolságra egymástól.
18
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A babamonitor rendszer magas hangot hallat.
• Lehet, hogy a két egység túl közel van egymáshoz. Győződjön meg róla,
hogy a baba- és a szülőegység legalább 1.5 méterre van egymástól.
• Lehet, hogy túl magas fokozatra van állítva a szülőegység hangszórójának
hangereje. Állítsa alacsonyabb fokozatra a szülőegység hangerejét.

A szülőegység akkumulátora gyorsan merül.
• Lehet, hogy túl magas fokozatra van állítva a szülőegység hangereje, ez több
energiát fogyaszt. Állítsa alacsonyabb fokozatra a szülőegység hangerejét. A
hangerő fokozat beállításainak leírásához, kérjük olvassa el a 3.3-as fejezetet.

A Beszéd funkció nem működik
• Ellenőrizze, hogy elég hangosra van-e állítva a babaegység, olvassa el a 3.3as fejezetet.

Hibakeresés
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8. Általános információk
Ha a készüléke nem működik megfelelően...
1.
2.

Olvassa el ezt a Használati útmutatót vagy a Gyors indítási útmutatót.
Keresse fel ügyfélszolgálatunkat:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Csere akkumulátor rendelésére keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

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 termékeket.

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.

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

Mit tesz a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben
lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentesen
megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem
felelnek meg a jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/
megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.
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BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EZEN
KÍVÜL 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 törvények nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk
kizárását, illetve a hallgatólagos jótállások 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.
Érintett Termékek
Fogyasztói termékek
Fogyasztói kiegészítők
Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
kiegészítők

Általános információk

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
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Milyen egyéb korlátozások érvényesek?

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 töltöttség esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve melyek
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, Kiegészítõk vagy egyéb perifériák használata miatt
elõforduló hibákra vagy károkra.
Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik
azokra a hibákra vagy károkra, melyek nem a MOTOROLA, BINATONE vagy
azok felhatalmazott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből,
igazításból, telepítésből, karbantartásból, változtatásból vagy módosításból
fakadnak.
Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azon Termékekre és
Kiegészítőkre (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét
eltávolították, megváltoztatták vagy letörölték; (b) melyek ellenőrző szelvénye
beavatkozásról tanúskodik; (c) melyek sorozatszámai nem egyeznek;
és (d) melyek nem megfelelő vagy nem Motorola burkolattal vagy
alkatrészekkel rendelkeznek.
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A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének
módja
Szolgáltatásokért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi
telefonszámot:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a
BINATONE egyik felhatalmazott szervizközpontjába küldeni a Termékeket vagy
Kiegészítőket.
A szolgáltatás igénybevételéhez csatolnia kell: (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, mely hatálytalanít 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.

Általános információk
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Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy
Kiegészítők azon káraira, hibáira és elégtelenségeire, melyek a Termékek vagy
Kiegészítők kommunikációs szolgáltatóknál történő regisztrációjából, vagy az
általuk kínált szolgáltatás használatából fakadnak.

Műszaki specifikáció
RF frekvencia sáv

1881.792 MHz - 1897.344 MHz

Csatornák

10

Működési hőmérséklet

5 ºC - 45 ºC

Babaegység feszültség
(Adapter kimenet)

6V DC, 450mA <Tenpao
S004LB0600045; Salcomp VT0601>

Szülőegység újratölthető
akkumulátorának
feszültsége

2.4V 400mAh Ni-MH akkumulátor
<BYD H-2/3AAA400X2-LD25;
GPRHC043M027>

Szülőegység feszültség
(Adapter kimenet)

6V DC, 450mA <Tenpao
S004LB0600045; Salcomp VT0601>
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Gyártja, forgalmazza vagy eladja a
Binatone Electronics International LTD.,
a termék hivatalos licenctulajdonosa.
A MOTOROLA és a Stylized M Logo,
a Motorola Trademark Holdings, LLC
védjegyei vagy jegyzett védjegyei és
használatuk a licenc részét képezi.
Minden egyéb védjegy az illetékes
tulajdonos tulajdona.
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