Felhasználói kézikönyv
Smart Monitoring Companion
Modellek: MBP162CONNECT

A jelen kézikönyvben ismertetett jellemzőket előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Gratulálunk...
új Motorola Smart Monitoring Companion
készülékéhez!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Smart Monitoring Companion
készüléket! Most már figyelemmel kísérheti a szomszéd szobában alvó
kisgyermekét, vagy a gyerekszobában játszó nagyobb gyermekeit. A
készüléket kizárólag iPhone®/iPad® vagy Android™ eszköze
segítségével tudja telepíteni, az audiotartalmat pedig számítógépén vagy
notebookján, illetve iPhone®/iPad® vagy Android™ eszközén tudja
meghallgatni.
Kérjük, tartsa meg az eredeti, dátummal ellátott bizonylatot. A Motorola
termékéhez tartozó jótállási szolgáltatások igénybevételéhez szükség lesz
a dátummal ellátott bizonylat másolatára a jótállási státusz ellenőrzéséhez.
A jótálláshoz nem szükséges regisztrálni.
A termékkel kapcsolatos kérdésekkel hívja a következő telefonszámot:
+491805 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Ebben a felhasználói kézikönyvben minden olyan információ
megtalálható, amire szüksége lehet ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza
ki a termékből.
Az egység telepítése előtt kérjük, olvassa el az 5. oldalon található
biztonsági utasításokat.

A doboz tartalma
• 1 db Smart Monitoring Companion egység
• 1 db Gyors üzembe helyezési útmutató

A Smart Monitoring Companion készülék áttekintése
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1.

2.
3.

4.
5.

Éjszakai fény
Helyi módban sárgán világít.
Párosítás módban villog
Hangszóró
Tápellátás jelző
Zölden világít, amikor a készülék
csatlakozóaljzathoz van
csatlakoztatva.
Tápcsatlakozó
Éjszakai fény gombja
Nyomja meg az éjszakai fény be-/
kikapcsolásához

6.

7.

PÁROSÍTÁS gomb
Tartsa lenyomva 3 másodpercig a
párosítás üzemmód elindításához.
Tartsa lenyomva 20 másodpercig a
Smart Nursery alkalmazásban való
regisztráció törléséhez, és a gyári
beállítások visszaállításához.
Hangerő gombok ( /))
Nyomja meg a hangerő
csökkentéséhez/növeléséhez.

Fontos útmutatás a Smart Monitoring Companion egység telepítéséhez
• Egyéb 2,4 GHz-en működő termékek, pl. vezeték nélküli házólatok, Bluetooth™
rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a termékkel. A WiFi® Companion egységet tartsa az ilyen készülékektől távol vagy kapcsolja ki
őket, ha úgy tűnik, hogy interferenciát okoznak.
• Mindig gondoskodjon arról, hogy jó Wi-Fi® kapcsolat áll rendelkezésre.
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1. Biztonsági utasítások
A termék burkolatán belül szigetelés nélküli „veszélyes feszültség”
van jelen, amely elegendő lehet ahhoz, hogy személyi áramütés
veszélye álljon fenn.
FIGYELMEZTETÉS:
A készülékhez mellékelt szakirodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási
utasítások találhatók.
Ez a digitális hangközvetítő babamonitor az elektromágneses mezőkre
vonatkozó összes vonatkozó szabványnak megfelel, és ha a kezelési
útmutatóban leírtak szerint kezelik, biztonságosan használható. Ezért az eszköz
használata előtt mindig olvassa el a jelen Használati kézikönyvben található
utasításokat.
• A babamonitort úgy helyezze el, hogy a legjobb audiovételt biztosítsa a kiságyban
lévő kisgyermekről.
• SOHA ne helyezze a babamonitort a kiságyba.
• A készüléket felnőttnek kell összeszerelnie. A szerelés alatt a kis alkatrészeket tartsa
gyermekektől távol.
• A termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele.
• A babamonitor nem alkalmas a felelősségteljes felnőtt felügyelet helyettesítésére.
• Tartsa meg a jelen Felhasználói kézikönyvet későbbi használatra.
• A babamonitort ne takarja le törölközővel vagy takaróval.
• Tényleges használat előtt tesztelje le a babamonitort és annak minden funkcióját.
• A babamonitort ne használja víz közelében.
• A babamonitort ne telepítse hőforrás közelébe.
VIGYÁZAT
A tűzeset vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket víznek vagy párának. A készüléket soha ne szerelje szét. A burkolat
felnyitása veszélyes és érvényteleníti a garanciát.
A készülék hálózatról történő teljes leválasztásához az egységet teljesen le kell
választani a hálózati aljzatról.

Biztonsági utasítások
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2. Első lépések
2.1

A tápegység csatlakoztatása

A Smart Monitoring Companion készülék a tápegységhez való csatlakoztatás
után automatikusan bekapcsol.
Tápcsatlakozó

1.
2.

3.

6

Csatlakozóaljzat

Válasszon egy olyan helyet, ahol van elérhető elektromos csatlakozóaljzat.
Csatlakoztassa az egységet egy megfelelő csatlakozóaljzathoz
kisgyermeke szobájában.
Biztosítson megfelelő távolságot a hang észleléséhez és legfeljebb 1
méterre helyezze el a babaágytól.
A készülék első bekapcsolásakor a zöld LED világítani kezd, és az éjszakai
fény bekapcsol.

Első lépések

MAGYAR

3. A Smart Monitoring Companion egység
használata
Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és vegye figyelembe, hogy a
Companion Unit készülék csak segítségként szolgál. Nem helyettesíti a
felelősségteljes, megfelelő szülői felügyeletet.

3.1

Az éjszakai fény beállítása

Az éjszakai fény célja, hogy lágy fénnyel árassza el a szobát, így a kisgyermeket
anélkül lehet figyelemmel kísérni, hogy erős fénnyel megzavarnánk.
1.

Ha az éjszakai fény ki van kapcsolva, akkor bekapcsolásához nyomja meg a

2.

Ha az éjszakai fény be van kapcsolva, akkor kikapcsolásához nyomja meg a

gombot.
gombot.

3.2

A hangerő beállítása

A készülék 5 hangerőszinttel rendelkezik, beleértve a néma üzemmódot is.
A készülék hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez nyomja meg a >
vagy a < gombot. A hangerőt a párosított iPhone®/iPad® vagy Android™
készüléke érzékelni fogja.

A Smart Monitoring Companion egység használata
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4. Rendszerkövetelmények
Okostelefonok/táblagépek Kizárólag Android™ és iOS®.
Minimális követelmény: iOS 8.0, Android 5.0 vagy későbbi.
További információért látogasson el a https://hubbleconnected.com/
weboldalra.
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Rendszerkövetelmények

Fogadjon értesítéseket távolról
bármilyen kompatibilis eszközről

Hogyan működik?

MBP162
CONNECT

MAGYAR

5. Eszközök csatlakoztatása

Wi-Fi Router

Férjen hozzá
MBP162CONNECT
készülékéhez
helyileg

Hubble

Amikor egy felhasználó megpróbál csatlakozni a Companion egységhez, akkor
biztonságos szerverünk hitelesíti a felhasználó azonosságát, és engedélyt ad a
készülékhez való hozzáféréshez.

5.1

Beállítások

Csatlakoztassa a Smart Monitoring Companion készüléket egy elektromos
csatlakozóaljzathoz, és az egység automatikusan bekapcsol. Az egységnek
annak a Wi-Fi® routernek a hatótávolságán belül kell elhelyezkednie, amelyhez
csatlakoztatni kívánja. Készítse elő a router jelszavát az alkalmazáson belüli
telepítéshez.

5.2

Amire szüksége lesz

• MBP162CONNECT
• Android™ 5.0 vagy későbbi verzióval rendelkező készülék
• vagy iOS 8.0 vagy későbbi verzióval rendelkező iOS® készülék
Megjegyzés: Kizárólag kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen keresztül
telepíthető, számítógépen keresztül nem.

Eszközök csatlakoztatása
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5.3

A felhasználói fiók és az MBP162CONNECT beállítása
Android™ készülékeken

5.3.1

Töltse le a Hubble Connect for Smart Nursery alkalmazást.

• A Google Play™ áruházban keressen rá a Hubble Connect for Smart
Nursery kifejezésre.
• Töltse le a Hubble Connect for Smart Nursery alkalmazást a Google Play™
áruházból, és telepítse Android™ készülékére.

5.3.2

Futtassa a Smart Nursery alkalmazást az Android™
készülékén

• Gondoskodjon arról, hogy okoseszköze csatlakozik a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a Hubble Connect for Smart Nursery alkalmazást,
REGISZTRÁLJON a fiókadatok megadásával, olvassa el Felhasználási
feltételeket, majd jelölje be az
„Egyetértek a felhasználási feltételekkel” jelölőnégyzetet. (A1-es, A2-es kép)

Megjegyzés: Ha már rendelkezik fiókkal a Smart Nursery alkalmazásban, akkor
továbblépéshez válassza a
Already have an Account? (Már van fiókja?) lehetőséget

10

Eszközök csatlakoztatása

Adja hozzá fiókjához az MBP162CONNECT készüléket

AndroidTM

• Koppintson az Audio Monitors (Hangfigyelő berendezések) lehetőségre, és
hozzáadáshoz koppintson az MBP162 készülékre, olvassa el az
MBP162CONNECT jellemzőit, majd koppintson a Skip to setup (Ugrás a
telepítésre) lehetőségre. (A3-as, A4-es, A5-ös kép)

MAGYAR

5.3.3

A3

A4

A5

• Tartsa lenyomva a MBP162CONNECT készülék elején található PÁROSÍTÁS
gombot; ekkor az éjszakai fény sárgán villogni kezd azt jelezve, hogy a
készülék készen áll a párosításra.

Eszközök csatlakoztatása
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• Koppintson a Next (Következő) lehetőségre. Ekkor az alkalmazás
automatikusan megkeresi a készülékét az alábbi képen látható módon. (A6os, A7-es kép).

A6

A7

• Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz koppintson az eszköz SSID
azonosítójára (AudioMonitor-0162XXXXXX). (A8-as kép)
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Eszközök csatlakoztatása
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AndroidTM

• A Wi-Fi router megkereséséhez koppintson a Next (Következő) lehetőségre.
(A9-es kép)

A8

Eszközök csatlakoztatása

A9

13

• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatát, adja meg a jelszót, majd koppintson a Search
(Keresés) lehetőségre.
(A10-es kép)

A10

A11

• Eltart pár percig, amíg az eszköz csatlakozik a Wi-Fi®-hez. Ezzel sikeresen
regisztrálta készülékét a Smart Nursery fiókjában. (A11-es kép)
• Ha a kapcsolat megszakad, akkor koppintson a Retry (Ismét) lehetőségre, és
ismételje meg a folyamatot az 5.3.3 lépéstől kezdve.
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Eszközök csatlakoztatása

5.4.1

Töltse le a Hubble Connect for Smart Nursery alkalmazást

• Az App Store áruházban keressen rá a „Hubble Connect for Smart Nursery”
kifejezésre.
• Töltse le a Hubble Connect for Smart Nursery alkalmazást, és telepítse iOS®
készülékére.

5.4.2

Futtassa a Smart Nursery alkalmazást az iOS® készülékén

• Gondoskodjon arról, hogy iOS® eszköze csatlakozik a Wi-Fi® routerhez.
• Futtassa a „Hubble Connect for Smart Nursery” alkalmazást, adja meg a
fiókadat, olvassa el Felhasználási feltételeket, majd jelölje be az „Egyetértek a
felhasználási feltételekkel” jelölőnégyzetet. (i1-es, i2-es kép)

i1

i2

Megjegyzés: Ha már rendelkezik fiókkal a Smart Nursery alkalmazásban, akkor
továbblépéshez válassza az „Already have an Account? (Már van fiókja?)
lehetőséget.

Eszközök csatlakoztatása
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A felhasználói fiók és az MBP162CONNECT beállítása
iOS® készülékeken

iOS®

5.4

5.4.3

Adja hozzá fiókjához az MBP162CONNECT készüléket

• Koppintson az Audio Monitors (Hangfigyelő berendezések) lehetőségre, és
hozzáadáshoz koppintson az MBP162 készülékre, olvassa el az
MBP162CONNECT jellemzőit, majd koppintson a Skip to setup (Ugrás a
telepítésre) lehetőségre. (i3-as, i4-es, i5-ös kép)

i3

i4

i5

• A képernyőn az alábbi telepítési utasítások fognak megjelenni. (i6-os, i7-es kép)

I6
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i7

Eszközök csatlakoztatása
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iOS®

• Tartsa lenyomva a MBP162CONNECT készülék elején található PÁROSÍTÁS
gombot; ekkor az éjszakai fény sárga színnel villogni kezd azt jelezve, hogy a
készülék készen áll a párosításra. Az egység háromszor sípoló hangot ad, és a
tápellátás LED kialszik, majd újra világítani kezd.
• iOS® készülékén lépjen a Beállítások > Wi-Fi menübe. (i8-as kép)
• A hálózatok listájából válassza ki a készülék SSID azonosítóját (AudioMonitor0162XXXXXX). (i9-es kép)

i8

Eszközök csatlakoztatása

i9
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• Visszatéréshez nyomja meg a kezdőgombot, és a telepítés folytatásához
koppintson a Smart Nursery alkalmazásra, iOS eszköze észlelni fogja az SSID
azonosítót. (10-es kép)
• Koppintson a KÖVETKEZŐ lehetőségre
• Válassza ki a Wi-Fi® hálózatát, majd koppintson a Keresés lehetőségre.
(i11-es kép)

i10
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i11

Eszközök csatlakoztatása

i12

MAGYAR

• Adja meg a Wi-Fi® jelszavát, majd koppintson az OK lehetőségre.
(i12-es kép)

i13

• Eltart pár percig, amíg az eszköz csatlakozik a Wi-Fi® hálózathoz. Ezzel
sikeresen regisztrálta készülékét a Smart Nursery fiókjában. (i13-as kép)
• Ha a kapcsolat megszakad, akkor koppintson a Retry (Ismét) lehetőségre, és
ismételje meg a folyamatot az 5.4.3 lépéstől kezdve.)

Eszközök csatlakoztatása
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5.5

A Smart Monitoring Companion egység visszaállítása

Megjegyzés: Ha a Companion egységet egyik routertől (pl. otthonából) egy
másik routerre (pl. irodájába) mozdítja, vagy ha telepítés közben probléma lép
fel, akkor az egységet vissza kell állítani.
• A regisztrálás megszüntetéséhez és a gyári beállítások visszaállításához tartsa
lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot
több mint 20 másodpercig. A gomb
lenyomása közben egy sor sípoló hangot fog hallani. 20 másodperc után az
egység újrainicializál. Amikor az egység készen áll, az éjszakai fény felvillan,
és jelzi, hogy készen áll a párosításra.
• Regisztrálja készülékét a Smart Nursery alkalmazásban Android™ készülék
esetén az 5.3.3, iOS® készülék esetén az 5.4.3 részben található lépéseket
követve.
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Eszközök csatlakoztatása
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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.

Az eszköz ártalmatlanítása (Környezet)
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7. Tisztítás
A Smart Monitoring Companion készüléket enyhén nedves ruhával vagy
antisztatikus ruhával kell tisztítani. Soha ne használjon tisztítószereket vagy maró
oldószereket.

Tisztítás és karbantartás
• A Smart Monitoring Companion készülék semelyik részét se tisztítsa hígítóval
vagy egyéb oldószerrel és vegyszerrel. Ezek olyan végeleges károkat
okozhatnak a készülékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.
• Smart Monitoring Companion készülékét tartsa távol forró vagy párás
területektől, erős napfénytől és a készüléket soha ne érje nedvesség.
• Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Smart
Monitoring Companion magas szintű megbízhatóságát. Azonban ha valami
nem működik megfelelően, akkor nem próbálja meg megjavítani, hanem
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.
FONTOS
A Smart Monitoring Companion tisztítása előtt mindig kapcsolja ki, és válassza
le az adapterről.
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Tisztítás

Probléma
Kategória

Probléma
Leírás/Hiba

MAGYAR

8. Hibaelhárítás
Megoldás

Fiók

Regisztrációt követően Kérjük, ellenőrizze felhasználónevét
és jelszavát.
sem tudok
bejelentkezni.

Fiók

A következő
hibaüzenet jelenik
meg: „Az e-mail
azonosító nincs
regisztrálva”.

Kérjük, ellenőrizze, hogy már
regisztrált-e nálunk. Fiók
létrehozásához koppintson a Sign in
(Bejelentkezés) lehetőségre.

Fiók

Mi tegyek, ha
elfelejtettem a
jelszavamat?

Kattintson a „Forgot Password”
(Elfelejtette jelszavát?) hivatkozásra a
https://app.hubbleconnected.com/
#lostpassword oldalon VAGY
Android™ vagy iOS alkalmazásában.
Ekkor a rendszer e-mailt küld Önnek a
regisztrált e-mail címére.

Fiók

Nem kapom meg az új 1.
jelszót, pedig
rákattintottam a
„Forgot Password”
2.
lehetőségre.

Beállítás

Amikor új eszközt
próbálok hozzáadni a
fiókomhoz, nem találok
egy eszközt sem, amit
hozzáadhatnék.

Hibaelhárítás

Előfordulhat, hogy az e-mail a
levélszemét mappába érkezett.
Kérjük, ellenőrizze levélszemét
mappáját.
Lehetséges, hogy az e-mail késve
érkezik meg. Kérjük, várjon pár
percet, majd frissítse e-mail
fiókját.

Ha olyan eszközt próbál hozzáadni
fiókjához, amelyet korábban már
hozzáadtak az Ön vagy más fiókjához,
akkor először vissza kell állítani az
eszközt. Lásd az 5.5 részt
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Beállítás

Az Android™ és az iOS
eszközökön történő
telepítés során az
utolsó lépésben nem
találom a készüléket, és
a telepítés sikertelenül
zárul.

Kérjük, állítsa vissza a készüléket a
telepítési módba, és próbálja meg
ismét. Tartsa lenyomva a készülék
elején található PÁROSÍTÁS gombot,
amíg sípoló hangot nem hall. Várjon
egy percet, amíg a készülék újraindul.
Amikor az éjszakai fény villogni kezd,
akkor a készülék telepítési módban
van. Ekkor indítsa újra a telepítést
okostelefonjáról.

1.
Kapcsolódási A következő üzenet
problémák
jelenik meg: A
készülékéhez való
hozzáférés során
2.
probléma lépett fel.
Ennek egyik lehetséges
oka, hogy nincs
internetkapcsolat.
3.
Kérjük, várjon és
próbálja meg később.
Kapcsolódási Ugyanazon a Wi-Fi
problémák
hálózaton keresztül
férek hozzá az
eszközhöz, az mégis
távoliként jelenik meg.
Egyszerre csak 5
percig tudok
hozzáférni.
Általános
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Próbálja újra néhány perc múlva
Ezt okozhatja az
internetkapcsolat esetleges
problémája.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, akkor kérjük, indítsa újra
az eszközt, és ellenőrizze, hogy
ez megoldja-e a problémát.
Kérjük, indítsa újra a vezeték
nélküli routert.

Kérjük, ellenőrizze a vezeték nélküli
router beállításait. A Buffalo márkájú
routerek például rendelkeznek egy
ún. „vezeték nélküli elkülönítés”
funkcióval. Kérjük, tiltsa le ezt a
funkciót.

Minimális követelmények:
Mely platformokat
támogatnak az
Android™ 5.0
eszközöm eléréséhez? iPhone /iPad iOS 8.0 verzió

Hibaelhárítás

Nincs hang, amikor
hozzáférek az
eszközhöz.

Általános

Android™:
Hogyan tudom
letölteni az alkalmazást - Nyissa meg a Google Play áruházat
Android™ és iOS
Android™ készülékén.
eszközökhöz?
- Lépjen a Keresés mezőbe
- Írja be a következőt: „Hubble
Connect for Smart Nursery”
- Az eredmények megjelennek a
Hubble alkalmazásban
- Válassza ki a telepítéshez
iOS eszköz:
- Nyissa meg az App StoreSM
áruházat
- Lépjen a Keresés mezőbe
- Írja be a következőt: „Hubble
Connect for Smart Nursery”
- Az eredmények megjelennek a
Hubble alkalmazásban
- Válassza ki a telepítéshez

Hibaelhárítás

25

MAGYAR

Hallható hanghoz nyomja meg a
hangfigyelő eszközön található
hangszóró ikont.

Általános

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

Olvassa el ezt az Használati útmutatót vagy a Gyors indítási útmutatót.
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.
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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.

Általános információk
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Érintett termékek
A Jótállás időtartama
Fogyasztói termékek Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától
számított két (2) év.
Fogyasztói
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától
kiegészítők
számított kilencven (90) nap.
Javított vagy cserélt A fogyasztónak történő visszaszolgáltatástól számítva az
fogyasztói termékek alábbi opciók közül a hosszabb: az eredeti jótállásból
fennmaradó idő vagy kilencven (90) nap.
és kiegészítők
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.
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.
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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.

Általános információk
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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.

EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa
megfelel az RE 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU nyilatkozat teljes
szövege, a weboldalon érhető el: www.motorolastore.com/support.
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10. Műszaki adatok
2400MHz-2483MHz

Működési hőmérséklet 5ºC - 45ºC
Maximális RF
teljesítmény

20dBm

Tápfeszültség

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

Műszaki adatok
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Ezt a terméket a Binatone Electronics International LTD, a termék hivatalos
engedélyese gyártotta, forgalmazta és értékesítette. A MOTOROLA és a
stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett
védjegye, amelyeket licenc alapján használ. Az Apple logó az Apple Inc.
védjegye, amely az Egyesült Államokban és más országokban van bejegyezve.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google Play és az Android
a Google Inc. védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Szövetség védjegye. Minden egyéb
védjegy tulajdonosuk tulajdonát képezi. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Minden jog fenntartva.
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