FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
Okos gyermekszoba
Álom-gép
Modell: MBP85SN
A jelen útmutatóban leírt funkciók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Üdvözli Önt...
új Motorola Álom-gépe!
Köszönjük, hogy megvásárolta új Motorola Álom-gépét.
Az álom-gépet arra tervezték, hogy könnyű megoldást kínáljon arra, hogy
elaltassa babáját úgy, hogy meghitt környezetet és megnyugtató hangokat, és
álomszerű képeket teremt. Sőt, képes érzékelni és megfigyelni a szoba
hőmérsékletét és páratartalmát, értesíti Önt, ha babája sír vagy ha a szoba
hőmérséklete vagy páratartalma a beállított értékeken kívül kerül. Az Álom-gép
működik az AndroidTM vagy az iOS® okos eszközeivel az Smart Nursery
alkalmazáson keresztül, hogy könnyedén vezérelhesse az Álom-gépet.
Kérjük, tartsa meg a vásárlást igazoló eredeti, dátumozott nyugtát. A Motorola
termék garanciaszolgáltatáshoz szüksége lesz a dátumozott, vásárlást igazoló
nyugta másolatának bemutatására, a garancia státusz megerősítésére. A
garanciafedezethez nincs szükség regisztrációra.
A termékekkel kapcsolatos kérdések kapcsán, hívja a következő telefonszámot:
+491805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
Jelen Felhasználói útmutató tartalmaz minden információt, amivel a legtöbbet
hozhatja ki termékéből.
Az egység telepítése előtt, olvassa el a Biztonsági utasításokat a következő
oldalon: 5.

A dobozban
•
•
•
•

1 x Smart Nursery álom-gép
1 x Adapter (5V 1A)
3 x Animált jelenet
1 x Gyorsindítási útmutató

Az Álom-gép áttekintése
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1.
2.
3.

4.
5.

hangerő ( gomb
Nyomja meg a hangszóró
hangerejének csökkentéséhez.
hangerő ) gomb
Nyomja meg a hangszóró
hangerejének növeléséhez.
Zene gomb
Nyomja meg egyszer a zene
bekapcsolásához (az utoljára
kiválasztott számot játssza le).
Nyomja meg ismétlődően, hogy
válasszon 5 zene közül.
A zene kikapcsolásához, tartsa 3
másodpercig lenyomva.
Fényjáték gomb
Nyomja meg a Fényjáték be- vagy
kikapcsolásához.
Holdfény gomb
Nyomja meg egyszer a Holdfény
bekapcsolásához (világít az alap
körül)
Nyomja meg ismétlődően a hold
fény 6 lehetőségből egy színének
választáshoz (piros, narancs, sárga,
zöld, kék, lila).
A Holdfény kikapcsolásához, tartsa
3 másodpercig lenyomva.
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Bekapcsoló gomb
Nyomja meg egyszer a
BEKAPCSOLÁSHOZ, az Álom-gép
kikapcsolásához pedig tartsa
lenyomva 1 másodpercig.
7. Párosító gomb
8. Táp-konnektor
A hálózati csatlakoztatáshoz a
tartozék táp-adapter kábelen
keresztül.
9. Állapotjelző LED
Kapcsolódásra kész állapot: A LED
kék színű és lassan villog
Beállítási állapot: A LED piros és kék
színű és lassan villog
Nincs csatlakoztatva állapot: A LED
piros színű és lassan villog
Csatlakoztatva van állapot: A LED
kék színű és folyamatosan világít
A kapcsolat gyenge: A LED piros
színű és gyorsan villog
Firmware frissítés: A LED kék színű
és gyorsan villog, majd piros.
10. VISSZAÁLLÍTÁS gomb (az egység
alján)
6.

Fontos útmutatások az MBP85SN Álom-gép telepítéséhez
• Más 2,4 GHz-es termékek vagy hálózatok használata, mint pl. másik Bluetooth®
rendszerek vagy mikrohullámú sütők használata interferenciát okozhat a
terméknél. Tartsa az Egységet az ilyen típusú termékektől távol, vagy kapcsolja ki
azokat ha úgy tűnik, hogy azok interferenciát okoznak.
• Mindig biztosítson jó Wi-Fi® csatlakozást.
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1. Biztonsági utasítások
ÁLOM-GÉP BEÁLLÍTÁS ÉS HASZNÁLAT:
• Olyan helye válasszon a készülék számára, amely a legjobb vételt
biztosítja a gyermekágyában fekvő gyermekének.
• A készülék és a mennyezet közötti ideális távolság megközelítőleg
3-4 méter.
• Helyezze a készüléket sima felületre, mint pl. komód, íróasztal vagy
polc.
• SOHA ne helyezze a készüléket vagy a kábeleit a gyermekágyba.
FIGYELMEZTETÉS
Jelen termék megfelel valamennyi vonatkozó elektromágneses mezővel
kapcsolatos szabványnak, ha a Felhasználói Útmutató alapján kezelik. Ezért is
fontos, hogy alaposan átolvassa a Felhasználói Útmutatót a termék
alkalmazása előtt.
• Összeszerelését felnőtt végezze. Összeszerelésekor tartsa távol a kis
alkatrészeket a gyermekektől.
• A termék nem játék. Ne engedje meg a gyermekeinek, hogy játszanak vele.
• Tartsa meg jelen Felhasználási útmutatót jövőbeni referenciaként.
• Tartsa a tábeleket távol a gyermekektől.
• Ne takarja le a készüléket egy törölközővel vagy egy paplannal.
• Tesztelje le a készüléket és a funkcióit, hogy teljes mértékben tisztákkal
legyen velük a tényeleges használatot megelőzően.
• Ne használja a készüléket nedves területen vagy vízhez közel.
• Ne telepítse a készüléket extrém hidegbe vagy melegbe, közvetlen napfény
alá vagy hőforrás közelébe.
• Kizárólag a termékhez biztosított hálózati adaptert használja. Ne használjon
további hálózati adaptereket, hiszen az kárt tehet az eszközben.
• Ne érjen hozzá a dugó érintkezőihez éles vagy fémtárgyakkal.
• A hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető csatlakozóhoz csatlakoztassa.

Biztonsági utasítások
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2. Első lépések
2.1

Csatlakozás a hálózati áramkörhöz

Az áramellátáshoz történő csatlakoztatást követően az Álom-gép automatikusan
bekapcsol.
1.

Csatlakoztassa a hálózati adapter egyenáramú dugóját a készülék
egyenáramú csatlakozójába, majd a másik végét egy hálózati áramforrásba.
2. A LED jelzőfények kb. 20 másodpercig kéken világítanak.
MEGJEGYZÉS
Kizárólag a termékhez biztosított hálózati adaptert használja (5V DC /
1000mA).
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Első lépések
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3. Rendszerkövetelmények
Okostelefonok/táblagépek: Kizárólag Android™ és iOS®.
Minimum rendszerkövetelmény: iOS 8.0, Android 4.2 vagy újabb.
További információkért látogasson el a következő oldalra:
https://hubbleconnected.com/requirements

Rendszerkövetelmények
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4. Eszközök csatlakoztatásaKapjon értesítéseket valamennyi
Hogyan működik?

Álom-gép

Wi-Fi Router

kompatibilis távoli eszközről

Helyi hozzáférés az
Álom-gépéhez

Smart Nursery szolgáltatás

Ha egy felhasználó hozzá kíván férni az Álom-géphez, a Smart Nursery
szerverünk hitelesíti a felhasználó azonosítóját és megadja a szükséges
hozzáférést.

4.1

Beállítás

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramellátáshoz, majd dugja be a dugót
az MBP85SN Álom-gép hátulján található csatlakozóba.
• A készülék betöltését követően a kék LED jelzőlámpa villogni kezd.
A csippanást követően a készülék készen áll a beállításhoz.
• A készüléknek a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi® router hatótávolságán belül kell
elhelyezkednie. Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítási folyamat alatt
rendelkezik a router jelszavával.
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Eszközök csatlakoztatása
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Az állapotjelző LED viselkedése:
Készen áll a csatlakozáshoz • A LED kék színben lassan villog
Beállítási állapot
• A LED kék és piros színben lassan villog
Lecsatlakoztatott állapot
• A LED piros színben lassan villog
Csatlakoztatott állapot
• A LED folyamatosan kéken világít
Gyenge kapcsolat
• A LED sűrűn pirosan villog
Belső vezérlőprogram
• A LED sűrűn kéken sűrűn villog, majd átvált
frissítés
pirosra.
Megjegyzés:
Kizárólag kompatibilis okostelefon vagy táblagép segítségével csatlakozhat,
asztali számítógéppel nem.

Eszközök csatlakoztatása
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4.2

Felhasználói fiók és az MBP85SN Álom-gép beállítása
Android™ eszközökön

Mire lesz szüksége
• MBP85SN Álom-gép
• Készülék hálózati adapter
• Android™ 4.2-es vagy újabb rendszerrel rendelkező eszköz

4.2.1

Kapcsolja BE és csatlakoztassa a készüléket.

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramellátáshoz, majd dugja be a dugót
a készülék hátulján található csatlakozóba.
• A készülék betöltését követően a kék LED jelzőlámpa villogni kezd.
A csippanást követően a készülék készen áll a beállításhoz.

4.2.2

Töltse le a Smart Nursery alkalmazást

• Nyissa meg a Google Play™ áruházat és keressen rá a "Smart Nursery"
alkalmazásra.
• Töltse le a "Smart Nursery" alkalmazást a Google Play™ áruházból és
telepítse azt az Android™ készülékére.
4.2.3 Futtassa a Smart Nursery alkalmazást Android™ készülékén
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az okos készüléke csatlakozik egy Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a "Smart Nursery" alkalmazást, JELENTKEZZEN BE a fiókinformációk
megadásával, olvassa el a Szolgáltatási Feltételeket, majd válassza ki az "I agree to
the Terms of Use" (Elfogadom a Felhasználási feltételeket) lehetőséget. (A2 kép)
Megjegyzés:
Ha már rendelkezik Smart Nursery alkalmazás fiókkal, válassza ki az Already
have an Account? (Már rendelkezik fiókkal) lehetőséget ugorjon a következő
lépésre.

A1
10

A2
Eszközök csatlakoztatása

Adja hozzá az MBP85SN Álom-gépet a fiókjához
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4.2.4

• Koppintson a Dream Machine (Álom-gép) lehetőségre az eszköz
hozzáadásához. (A3, A4 kép)

A4
A3
• Nyomja le és tartsa lenyomva az Álom-gép hátulján található PAIR (Párosítás)
gombot, amíg a LED felváltva kéken/pirosan nem villog, jelezvén, hogy a
készülék készen áll a párosításra.
• Koppintson a Next (Következő) lehetőségre.
• Az alkalmazás automatikusan megkeresi a készülékét, ahogy az alábbi képen
is látható. (A5 kép)
• Koppintson a készülék SSID-jére az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz. (A6 kép)

A5
Eszközök csatlakoztatása

A6
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• Koppintson a Next (Következő) lehetőségre a Wi-Fi router megkereséséhez.
(A7 kép)

A8
A7
• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot, adja meg a jelszavát, majd koppintson a
Search (Keresés) lehetőségre. (A7, A8 kép)
• A készüléknek pár percre szüksége lesz a Wi-Fi® hálózathoz történő
csatlakozáshoz.
• Ha a kapcsolat megszakad, koppintson a Retry (Újra) lehetőségre és
ismételje meg a 4.2.4.-es ponttól kezdődő lépéseket.
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iOS® eszközökön
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4.3

Mire lesz szüksége
• MBP85SN Álom-gép
• Készülék hálózati adapter
• Bármely, iOS 8.0 vagy újabb rendszerrel rendelkező iOS® eszköz

4.3.1

Kapcsolja BE és csatlakoztassa a készüléket

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert az áramellátáshoz, majd dugja be a dugót
a készülék hátulján található csatlakozóba.
• A készülék betöltését követően a kék LED jelzőlámpa villogni kezd.
A csippanást követően a készülék készen áll a beállításhoz.

4.3.2

Töltse le a Smart Nursery alkalmazást

• Nyissa meg az App Store áruházat és keressen rá a "Smart Nursery"
alkalmazásra.
• Töltse le a "Smart Nursery" alkalmazást és telepítse az iOS® készülékére.

4.3.3

Futtassa a Smart Nursery alkalmazást az iOS® eszközén

• Bizonyosodjon meg róla, hogy az iOS® készüléke csatlakozik a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a "Smart Nursery" alkalmazást, adja meg a fiókadatait, olvassa el
alaposan a Felhasználási feltételeket, majd válassza ki az "I agree to the Terms of
Use" (Elfogadom a Felhasználási feltételeket) lehetőséget. (i2 kép)
Megjegyzés:
Ha már rendelkezik Smart Nursery alkalmazás fiókkal, válassza ki az Already
have an Account? (Már rendelkezik fiókkal) lehetőséget ugorjon a következő
lépésre.

i1
Eszközök csatlakoztatása

i2
13

4.3.4

Adja hozzá az MBP85SN Álom-gépet a fiókjához

• Koppintson a Dream Machine (Álom-gép) lehetőségre az eszköz
hozzáadásához. (i3, i4 kép)

i4
i3
• Az alábbi beállítási utasítások fognak megjelenni a képernyőn. (i5, i6, i7 kép)

i6
i7
i5
• Nyissa meg a Settings (Beállítások)> Wi-Fi lehetőséget az iOS® eszközén. (i8
kép)
• Válassza ki a hálózati listából a készülékét. (i9, i10 kép)
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• A beállítás folytatásához lépjen vissza a Smart Nursery alkalmazásba.

i9
i8
i10
• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatot, majd koppintson a Search (Keresés)
lehetőségre. (i11 kép)
• Adja meg a Wi-Fi® jelszavát, majd koppintson az OK lehetőségre. (i12 kép)

i11

Eszközök csatlakoztatása

i12
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• A készüléknek pár percre szüksége lesz a Wi-Fi® hálózathoz történő
csatlakozáshoz, mielőtt megjelenítené annak hálózati állapotát. (i13, i14 kép)

i14
i13
• Ha a kapcsolat megszakad, koppintson a Retry (Újra) lehetőségre és
ismételje meg a következő ponttól kezdődő lépéseket: 4.3.4.
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Eszközök csatlakoztatása

Hőmérséklet
kijelzés

• Megjeleníti a beltéri környezeti
hőmérsékletet.

Relatív
páratartalom
kijelzés

• Megjeleníti a beltéri relatív páratartalom
mértékét.

Fényjáték
kivetítés

• A gombra történő koppintással
bekapcsolhatja a Fényjáték kivetítést.
Koppintson a(z)
gombra a lehetőségek
kibővítéséhez.
A kivetítéshez időzítést is állíthat be (5 perc,
10 perc, 30 perc és 60 perc).
Megjegyzés:
A tiszta képek biztosítása érdekében
bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
legalább 3m (10 láb) távolságra van a
vetítési faltól.

MAGYAR

5. A Hubble alkalmazás áttekintése

Hangulatvilágítás • A gombra történő koppintással
bekapcsolhatja a Hangulatvilágítást.
Koppintson a(z)
gombra a lehetőségek
kibővítéséhez.
A következő színeket választhatja: piros,
borostyán, sárga, zöld, kék és lila. Időzítőt is
állíthat be a fényhez (5 perc, 10 perc, 30
perc és 60 perc).

A Hubble alkalmazás áttekintése
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Audio
megfigyelés és
2 irányú
kommunikáció
üzemmód

• A gombra történő koppintással
megnyithatja az Audio megfigyelés és 2
irányú kommunikáció üzemmódot.

Audio
megfigyelés Be/
Ki

• Billenő kapcsoló (középen) az Audio
megfigyelés Be-/Kikapcsolásához.

Zene

• A gombra történő koppintással
bekapcsolhatja a Zenelejátszást.
Koppintson a(z)
gombra a lehetőségek
kibővítéséhez.
Koppintson a(z)
lehetőségre a zenék
listából történő kiválasztásához (5
ingyenesen letölthető zeneszám és 5
ingyenesen letölthető természetes dallam)
Koppintson a(z)
vagy a(z)
lehetőségekre a zeneszámok előre- vagy
visszatekeréséhez.
A hangerőt a következő gombokra történő
koppintással állíthatja be:
vagy
.
A zenelejátszáshoz időzítést is állíthat be (5
perc, 10 perc, 30 perc és 60 perc).
Megjegyzés:
A Zene funkció bekapcsolásakor az Audio
megfigyelés és a 2 irányú kommunikáció
letiltásra kerül, egészen a Zene funkció
leállításáig.

A Hubble alkalmazás áttekintése

• Koppintson a gombra, majd beszéljen bele
az okos készülékébe.
A funkció kikapcsolásához billentse át a
kapcsolót.

Érzékelt
hangfelvétel

• Koppintással megtekintheti a rögzített
hangfelvételt.

Menü

• Koppintson a gombra a következő
lehetőségek megadásához:
1. Kioldás - a Zajérzékelés, kivetítés, Zene
és Fény funkciókat oldja ki.
2. Értesítések - értesítést küld a
zajérzékelésről, a hőmérsékletről és a
páratartalomról.
°C-ban vagy °F-ben is megadhatja a
hőmérséklet, valamint a relatív
páratartalom riasztási értékét.
3. Beállítások - az Eszköznév,
Eszközazonosító, Belső
szoftverazonosító, Alkalmazás frissítések
keresése, Időformátum (12 vagy 24 órás)
lehetőségek áttekintéséhez.
Beállíthatja az alapértelmezett Időzítőt,
Letörölheti az eszközt

A Hubble alkalmazás áttekintése
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2-irányú
kommunikáció
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6. A termék ártalmatlanítása
(Környezetvédelem)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket az élettartama végén tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy a készüléket elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
terméken, a használati útmutatóban és/vagy a dobozon levő
szimbólum ezt jelzi.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását. A használ termékek egyes részeinek vagy
nyersanyagának újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését segíti.
A lakóhelyéhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a
helyi hatóságokhoz.
Az akkumulátorokat, illetve elemeket környezetkímélő módon, a helyi
előírásokat betartva ártalmatlanítsa.
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A termék ártalmatlanítása (Környezetvédelem)

Enyhén nedves törlőronggyal vagy egy antisztatikus törlőronggyal tisztítsa meg
az Álom-gépet. Sose használjon tisztító szereket vagy súroló anyagokat a
tisztításhoz.

Tisztítás és gondozás
• Az Álom-gép egyik részét se tisztítsa meg hígítóanyagokkal vagy egyéb
oldószerekkel és vegyi anyagokkal - ez maradandó kárt okozhat a
termékében, amelyet a garancia nem fedez.
• Tartsa távol az Álom-gépet a meleg, nyirkos területektől, az erős napfénytől,
és óvja a nedvességtől.
• Minden erőfeszítést megtettünk, hogy biztosítani tudjuk az Álom-gép
megbízhatóságát. Azonban, ha valami mégis elromlana, ne próbálja
megjavítani a terméket - keresse fel az Ügyfélszolgálatunkat segítségért.
FONTOS:
Minden esetben kapcsolja ki és csatlakoztassa le a hálózati adaptert, mielőtt az
Álom-gép tisztításának látna.

Tisztítás
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7. Tisztítás

8. Hibaelhárítás
Probléma
kategória

Probléma
Leírás / Hiba

Megoldás

Fiók

Ellenőrizze a felhasználónevét és
Nem tudok
jelszavát.
bejelentkezni még a
regisztrációt követően
sem.

Fiók

A következő
hibaüzenetet kapom:
"Az E-mail azonosító
nincs regisztrálva".

Bizonyosodjon meg róla, hogy nálunk
regisztrált. Koppintson a Sign in
lehetőségre egy fiók létrehozásához.

Fiók

Mit tegyek, ha
elfelejtettem a
jelszavam?

Kattintson a "Forgot Password"
(Elfelejtett jelszó) hivatkozásra a https:/
/app.hubbleconnected.com/
oldalon#lostpassword VAGY az
Android™ vagy iOS alkalmazásában.
Ezt követően egy e-mailt fogunk
küldeni a regisztrált e-mail címére.

Fiók

1.
Nem kapok új jelszót
annak ellenére se, hogy
használtam a "Forgot
password" (Elfejetett
2.
jelszó) lehetőséget.

Funkciók

A fényjáték homályos
képet ad.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az
Álom-gép és a kivetítési terület között
legalább 2-3 méter távolság van.

Általános

Milyen platformok
támogatottak az
Eszközhöz történő
hozzáféréshez?

Minimum igény:

22

Lehetséges, hogy az e-mail a
Levélszemét mappájába került.
Ellenőrizze a levélszemét
postafiókját.
Lehetséges, hogy később érkezik
meg az e-mail. Várjon pár percet,
majd frissítse az e-mail fiókját.

Android™ 4.2
iPhone /iPad iOS 8.0 verzió

Hibaelhárítás

A következő üzenetet 1.
kapom: Probléma lépet
fel az Eszköz
hozzáférésekor. Ezt azt
2.
internetkapcsolat
hiánya is okozhatja.
Próbálja újra később.
3.

Próbálja újra pár percen belül. Ezt
az internetkapcsolatával
kapcsolatosan felmerülő
problémák is okozhatják.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, indítsa újra az eszközét,
hátha az megoldja a problémát.
Indítsa újra a routerjét.

Csatlakoztatá Nem tudok hozzáférni
si problémák az eszközömhöz.

Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi
hatótávolságon belül helyezkedik el.
Ha az Eszközén található LED
jelzőfény lassan villog, próbálja meg
közelebb mozgatni az eszközt a
routerhez, a jobb Wi-Fi kapcsolat
érdekében, majd próbálja meg újra.

Csatlakozási
problémák

Attól függetlenül, hogy
azonos Wi-Fi hálózatról
csatlakozok az
eszközhöz, azt még
mindig távolinak
mutatja a rendszer.
Egyszerre csak 5
percig érhető el.

Ellenőrizze a vezeték nélküli router
beállításait. Például, a Buffalo márkájú
routerek esetében használatos a
Wireless Isolation lehetőség. Kérjük
kapcsolja ki ezt a lehetőséget.

Funkciók

A hangjelzés beállítás
határértéke nem
megfelelő.

A Kioldási hangérzékenységet a
Beállítások menü alatt tudja beállítani.

Általános

Nem hallok semmilyen
hangot, amikor
csatlakozom az
eszközhöz.

Koppintson rá a hangszóró ikonra az
Audio megfigyelés funkciónál a hang
bekapcsolásához.
Alapértelmezettként az audio nincs
BEKAPCSOLVA a dallamok lejátszása
közben.

Hibaelhárítás
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Csatlakozási
problémák

Általános

Milyen jelentőséggel
bír a villogó LED
jelzőfény?

A villogó LED jelzőfény a
következőket jelentheti.
Lassú villogás: 1. Az eszköz beállítás
üzemmódban van. Ebben az
üzemmódban adhatja hozzá az
eszközt a fiókjához. A felbontást
követően a készülék automatikusan
beállítási üzemmódban van. A
beállítási üzemmód visszaállításához
nyomja meg a készülék alján található
PAIR (Párosítás) gombot, amíg egy
csippanást nem hall.
Lassú villogás: 2. Az eszköz vagy
csatlakozni próbál a routerhez, vagy
elvesztette a routertől érkező jelet.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a
készülék a router hatótávján belül
található.
Folyamatos LED fényjelzés: Az eszköz
egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Beállítás
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Nem találok
hozzáadható eszközt,
miközben eszközöket
szeretnék hozzáadni a
fiókomhoz.

Ha olyan Eszközt próbál hozzáadni a
fiókjához, melyet már korábban
hozzáadott a saját- vagy másik fél
fiókjához, akkor az Eszközt először
vissza kell állítania. Ezt az eszköz alján
található PAIR (Párosítás) gomb 7
másodpercig tartó lenyomásával és
lenyomva tartásával érheti el.

Hibaelhárítás

Beállítás közben az
Android™ és iOS
eszközökön nem
találom meg az
eszközöm az utolsó
lépésnél, így a beállítás
sikertelen.

Kérjük, állítsa vissza az eszközt
beállítási üzemmódba, majd próbálja
újra. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
PAIR (Párosítás) gombot, amíg egy
sípolást nem hall. Adjon egy kis időt az
eszköznek az elinduláshoz. Ha az
Eszköz LED jelzőfénye villog, az
eszköz beállítási üzemmódban van.
Ezt követően kezdje elölről a beállítást
az okostelefonján.

Általános

Hogyan tölthetem le az
alkalmazást az
Android™ és iOS
eszközökre?

Android™:
- Nyissa meg aGoogle Play
alkalmazást az Android™ eszközén.
- Válassza a Search (Keresés)
lehetőséget
- Írja be a következőt: "Hubble
Connect for SmartNursery"
- A találatok között megjelenik a
Hubble alkalmazás - válassza ki azt a
telepítéséhez
iOS Device:
- Nyissa meg az App
StoreSMalkalmazást
- Válassza a Search (Keresés)
lehetőséget
- Írja be a következőt: "Hubble
Connect for Smart Nursery"
- A találatok között megjelenik a
Hubble alkalmazás - válassza ki azt a
telepítéséhez

Hibaelhárítás
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Beállítás

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

Olvassa el a Felhasználási Útmutatót.
Látogasson el a honlapunkra: www.motorolastore.com
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a következő elérhetőségen:
+491805 938 802 (Európa)
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott jótállása
(„Jótállás”)
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola védjeggyel ellátott, a Binatone
Electronics International LTD („BINATONE”) által szabadalmi engedély alapján
gyártott terméket.

Mire vonatkozik ez a jótállás?
Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a Motorola
védjeggyel ellátott termék, („Termék”) vagy a termékkel együtt eladott tanúsított
kiegészítő („Kiegészítő”) rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett
időszak érvényessége alatt az anyag- és szerelési hibáktól mentes. Ez a Jótállás
kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházható.
EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETVE
LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY
ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ ORSZÁGÁBAN, AHOL A
VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI
ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY
SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN
KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELONYÖK EZEN
FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN
MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL
ÉRTENDOK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL
ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

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

Általános információk
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Érintett termékek
Fogyasztói termékek
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 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,
28
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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.

Általános információk
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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.

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:

Wi-Fi Lightshow Projector
MBP85SN

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:

EN300328 V1.9.1 (2015-02)
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09);
EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN60950-1: 2006+A11+A1+A12+A2
EN62311: 2008

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, 10 Aug, 2016
Signature: (K.H.Mueller, CT0)
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Place & Date:
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Frekvencia

2.4G Wi-Fi 802.11 b/g/n támogatott

LED

Kék és piros (2 darab)

Hálózati adapter

Zhongshan BAOLIJIN Electronic Co., Ltd. :
BLJ06W050100P1-U 2

MAGYAR

10. Műszaki leírás

Ten Pao International Ltd. :
S006AKU0500100
Bemenet: 100-240 Vac, 50/6 0Hz, 300 mA
Kimenet: 5 Vdc, 1000 mA

Műszaki leírás
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Gyártja, forgalmazza és értékesíti a Binatone Electronics International LTD.,
a termék hivatalos engedélyese. A MOTOROLA és a stilizált M logó a
Motorola Trademark Holdings, LLC. Védjegye és bejegyzett védjegye,
amely licenc keretében van használva. Az Apple logó az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App
Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google Play és az Android a
Google Inc. védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye. Valamennyi
egyéb védjegy az adott tulajdonos tulajdona. © 2016 Motorola Mobility
LLC. Minden jog fenntartva.

EU_HU Version 1.0
Kínában nyomtatva

