Instrukcja obsługi
Kamera niemowlęca Wi-Fi®
MODELE: MBP67CONNECT

Funkcje opisane w tej instrukcji mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia.

Poznaj...

swoją nową kamerę niemowlęcą Wi-Fi® firmy
Motorola!

Dziękujemy za zakup nowej kamery niemowlęcej Wi-Fi® firmy Motorola.
Produkt pozwala widzieć i słyszeć dziecko śpiące w innym pokoju lub
pilnować starszych dzieci, kiedy się bawią. Kamerę można zainstalować
wyłącznie za pomocą urządzenia iPhone®/iPad® lub urządzeń Android™,
a podgląd z kamery można obserwować dzięki komputerowi, laptopowi oraz
urządzeniom Android™ lub iPhone®/iPad®.
Prosimy zachować dowód zakupu z datą. Aby skorzystać z serwisu
gwarancyjnego produktów Motorola, muszą Państwo dostarczyć kopię
dowodu zakupu opatrzoną datą. Otrzymanie ochrony gwarancyjnej nie
wymaga rejestracji.
Wszelkie pytania związane z produktem można kierować na numer:
0221168640
Internet: www.motorolahome.com/support
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
W niniejszej instrukcji znajdą Państwo wszystkie informacje na temat
efektywnego korzystania z tego produktu.

Czy niczego nie brakuje?
• 1 x Kamera Wi-Fi®
• 1 x zasilacz
• 1 x poradnik szybkiego startu
W zestawach z kilkoma kamerami znajduje się jeden lub więcej zestawów
kamer z zasilaczami.

Parametry niani elektronicznej
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Przycisk WŁ/WYŁ zasilania
7.
Przesuń, aby włączyć lub wyłączyć
wideonianię.
Mikrofon
Diody podczerwone (6)
8.
Czujnik światła (do trybu
9.
wykrywania w nocy)
Obiektyw kamery
Wskaźnik zasilania/połączenia
Świeci się na niebiesko, gdy wideoniania
jest włączona i połączona z jednostką
główną.
Miga na niebiesko, gdy wideoniania jest
połączona z jednostką główną, lub na
czerwono, gdy wideoniania znajduje się
w trybie parowania.
Nie świeci się, gdy niania elektroniczna
nie jest zasilana.

Przycisk PAROWANIE
Nacisnąć i przytrzymać, aby
sparować z jednostką główną
lub siecią Wi-Fi®.
Gniazdo zasilacza
Czujnik temperatury

Ważne wytyczne dotyczące instalacji cyfrowej kamery niemowlęcej
• Kamera działa z następującymi cyfrowymi wideonianiami firmy Motorola:
MBP667CONNECT, MBP845CONNECT, MBP845CONNECT-2
• Zawsze upewnij się, czy masz dostęp do odpowiedniego połączenia Wi-Fi®.
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1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

Ryzyko zadzierzgnięcia. Dzieci mogą
ZAPLĄTAĆ SIĘ w przewody. Przechowuj ten
przewód poza zasięgiem dzieci (w odległości
ponad 1 m). Nie wolno stosować przedłużaczy
z zasilaczami prądu przemiennego. Wolno
stosować tylko atestowane zasilacze prądu
przemiennego.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
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KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE KAMERY Wi-Fi®:
• Wybierz dla kamery Wi-Fi® miejsce, z którego dziecko w łóżeczku
będzie najlepiej widoczne.
• Umieść kamerę Wi-Fi® na płaskiej powierzchni, takiej jak komoda,
biurko, półka lub przymocuj kamerę do ściany, używając otworu
w podstawie kamery.
• NIGDY nie wkładaj kamery Wi-Fi® ani kabli do łóżeczka.
OSTRZEŻENIE
Kamera Wi-Fi® spełnia wymogi wszystkich odnośnych norm dotyczących pól
elektromagnetycznych i jest bezpieczna w użytkowaniu, o ile tylko będzie
obsługiwana zgodnie z podręcznikiem użytkownika. W związku z tym przed
skorzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi
w podręczniku użytkownika.
• Ze względu na małe części urządzenie musi zostać zmontowane przez osobę
dorosłą. Małe części należy trzymać z dala od dzieci.
• Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom, aby się nim bawiły.
• Kamera Wi-Fi® nie zastępuje opieki osoby dorosłej.
• Zachowaj podręcznik użytkownika do wglądu w przyszłości.
• Nie przykrywaj kamery Wi-Fi® ręcznikiem ani kocem.
• Zanim zaczniesz korzystać z kamery Wi-Fi®, przetestuj ją i jej funkcje, aby
zapoznać się z jej działaniem.
• Nie używaj kamery Wi-Fi® w pobliżu wody.
• Nie umieszczaj kamery Wi-Fi® w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie dotykać styków ostrymi ani metalowymi przedmiotami.
UWAGA
Urządzenie należy ustawić i użytkować w taki sposób, aby znajdowało się
w odległości co najmniej 20 cm od części ciała użytkownika, innych niż ręce.
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2. Minimalne wymagania systemowe
Portal internetowy
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0

System Android™
• Wersja 4.2 lub nowsza
iPhone®/iPad® iOS
• Wersja 7.0 lub nowsza
Wymagania Wi-Fi®:
• Przynajmniej 0,6 Mbps przepustowości przesyłania kamery. Przetestuj
prędkość swojego internetu na: http://www.speedtest.net/

Minimalne wymagania systemowe
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3. Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
Jak to działa?

MBP67CONNECT

Router Wi-Fi®

Lokalny dostęp
do kamery.

Zdalny podgląd obrazu
z kamery z każdego
kompatybilnego urządzenia.

Usługa Hubble

Jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do kamery, serwer Hubble
uwierzytelni tożsamość użytkownika, zanim przyzna dostęp do kamery.

3.1

Konfiguracja

Przycisk
WŁ./WYŁ.

• Podłącz zasilacz do gniazda zasilania sieciowego i włóż wtyczkę do gniazda
zasilania prądem stałym znajdującego się z tyłu kamery.
• Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. do pozycji WŁ.
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• Jednostka z kamerą musi znajdować się w zasięgu routera Wi-Fi®, z którym
chcesz się połączyć. Upewnij się, że posiadasz hasło routera konieczne do
przeprowadzenia procesu konfiguracji.
Działanie diody wskaźnika statusu:
Parowanie i konfiguracja

Miga powoli na czerwono

Brak połączenia

Miga powoli na niebiesko

Połączenie

Świeci na niebiesko

Gotowość do połączenia

Miga powoli na niebiesko

Uwaga
Możesz dokonać konfiguracji wyłącznie za pomocą kompatybilnego
smartfona lub tableta, a nie poprzez komputer.

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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3.2

Konto użytkownika i konfiguracja kamery na
urządzeniach Android™

Czego potrzebujesz
• Kamera Wi-Fi®
• Zasilacz do kamery
• Urządzenie z systemem AndroidTM w wersji 4.2 lub nowszej

3.2.1

Włączanie i podłączanie kamery

• Podłącz zasilacz do gniazda zasilania sieciowego i włóż wtyczkę do gniazda
zasilania prądem stałym znajdującego się z tyłu kamery.
• Upewnij się, że przełącznik WŁ./WYŁ. znajduje się w pozycji WŁ.
• Czerwona dioda kamery zaświeci się po zakończeniu ładowania systemu
kamery. Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że kamera jest gotowa do
konfiguracji.

3.2.2

Pobieranie aplikacji Hubble for Motorola Monitors

• Przejdź do sklepu Google Play™ i wyszukaj aplikację „Hubble for Motorola
Monitors”.
• Pobierz aplikację „Hubble for Motorola Monitors” ze sklepu Google Play™
i zainstaluj ją na urządzeniu Android™.

3.2.3

Uruchamianie aplikacji Hubble for Motorola Monitors na
urządzeniu Android™

• Upewnij się, że urządzenie Android™ jest podłączone do routera Wi-Fi®.
• Uruchom aplikację „Hubble for Motorola Monitors”, wprowadź informacje
dotyczące Twojego konta, przeczytaj dokładnie Regulamin korzystania
z usługi, a następnie wybierz opcję „Akceptuję Regulamin korzystania
z usługi” przed stuknięciem przycisku Create (Utwórz). (Rysunek A1)
Uwaga
Jeśli posiadasz już konto w aplikacji Hubble, wybierz opcję Posiadasz już
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konto?, aby przejść do następnego kroku.

A1

3.2.4

Dodawanie kamery do swojego konta

• Stuknij
A2)

w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać kamerę. (Rysunek

A2

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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• Na ekranie pojawią się następujące instrukcje konfiguracji. (Rysunek A3)

A3
• Podłącz i włącz kamerę, a następnie odczekaj kilka minut, zanim kamera się
rozgrzeje.
• Stuknij przycisk Continue (Dalej), gdy dioda kamery zacznie migać.
• Na ekranie pojawią się następujące instrukcje konfiguracji. (Rysunek A4)

A4
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR (PARUJ) przez 3 sekundy. Zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, po którym nastąpi komunikat głosowy
oznaczający, że kamera jest gotowa do parowania.
• Stuknij przycisk Continue (Dalej).

12

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń

POLSKI
AndroidTM

• Aplikacja automatycznie wyszuka kamerę i połączy się z nią, jak pokazano na
rysunkach poniżej. (Rysunki A5, A6)
• Dioda w kolorze niebieskim/czerwonym na jednostce z kamerą będzie
migać.

A6
A5
• Wybierz własną sieć Wi-Fi®, wprowadź hasło, a następnie stuknij przycisk
Connect (Połącz). (Rysunki A7, A8)

A8
A7
• Połączenie kamery z siecią Wi-Fi® potrwa kilka minut, zanim zostanie
wyświetlony status połączenia. (Rysunki A9, A10)

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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• Jeśli nie uda się ustanowić połączenia, stuknij przycisk Retry (Ponów)
i powtórz kroki, rozpoczynając od 3.2.4.

A9
A10
• Stuknij przycisk View Camera (Wyświetl kamerę), aby wyświetlić obraz
z jednostki z kamerą. Wskaźnik diodowy na jednostce z kamerą będzie
świecić na niebiesko.

14

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń

Konto użytkownika i konfiguracja kamery na urządzeniach
iPhone®/iPad®

POLSKI

3.3

Czego potrzebujesz
• Kamera Wi-Fi®
• Zasilacz do kamery
• iPhone® / iPad® z systemem iOS w wersji 7.0 lub nowszej

Włączanie i podłączanie kamery

iOS®

3.3.1

• Podłącz zasilacz do gniazda zasilania sieciowego i włóż wtyczkę do gniazda
zasilania prądem stałym znajdującego się z tyłu kamery.
• Upewnij się, że przełącznik WŁ./WYŁ. znajduje się w pozycji WŁ.
• Czerwona dioda kamery zaświeci się po zakończeniu ładowania systemu
kamery. Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza, że kamera jest gotowa do
konfiguracji.

3.3.2

Pobieranie aplikacji Hubble for Motorola Monitors

• Przejdź do sklepu App Store i wyszukaj aplikację „Hubble for Motorola Monitors”.
• Pobierz aplikację „Hubble for Motorola Monitors” i zainstaluj ją na urządzeniu
iPhone®/iPad®.

3.3.3

Uruchamianie aplikacji Hubble for Motorola Monitors na
urządzeniu iPhone®/iPad®

• Upewnij się, że urządzenie iPhone®/iPad® jest podłączone do routera
Wi-Fi®.
• Uruchom aplikację „Hubble for Motorola Monitors”, wprowadź informacje
dotyczące Twojego konta, przeczytaj dokładnie Regulamin korzystania
z usługi, a następnie wybierz opcję „Akceptuję Regulamin korzystania
z usługi” przed stuknięciem przycisku Create (Utwórz). (Rysunek i1)
Uwaga:
Jeśli posiadasz już konto w aplikacji Hubble, wybierz opcję Posiadasz już

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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konto?, aby przejść do następnego kroku (Rysunek i1).

i1

3.3.4

Dodawanie kamery do swojego konta

• Stuknij

w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać kamerę. (Rysunek i2)

i2
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• Na ekranie pojawią się następujące instrukcje konfiguracji funkcji Bluetooth.
(Rysunek i3)

i3
• Stuknij przycisk Settings (Ustawienia) i włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu
iPhone®/iPad®. (Rysunki i4, i5)

i5
i4
• Naciśnij przycisk HOME (EKRAN GŁÓWNY), aby powrócić do ekranu
głównego, a następnie stuknij aplikację „Hubble for Motorola Monitors”, aby
wznowić konfigurację.

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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• Na ekranie pojawią się następujące instrukcje konfiguracji. (Rysunek i6)
Należy pamiętać, że jeśli funkcja Bluetooth była włączona, nastąpi
bezpośrednie przeniesienie do tego kroku.

i6
• Odczekaj kilka minut, zanim jednostka z kamerą się rozgrzeje, i stuknij
przycisk Continue (Dalej), gdy wskaźnik diodowy kamery zacznie migać.
• Na ekranie pojawią się następujące komunikaty. (Rysunki i7, i8)

i7
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i8

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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• Określ lokalizację jednostki z kamerą i stuknij przycisk Continue (Dalej).
(Rysunki i9, i10)

i9
i10
• Jednostka z kamerą wyszuka sieci Wi-Fi® (Rysunek i11) i wyświetli listę
dostępnych sieci. (Rysunek i12)

i12
i11
• Wybierz swoją sieć Wi-Fi® i stuknij przycisk Continue (Dalej). (Rysunek i13)

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń
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• Wprowadź hasło swojej sieci Wi-Fi® i stuknij przycisk Next (Dalej). (Rysunek
i14)

i13
i14
• Połączenie jednostki z kamerą z siecią Wi-Fi® potrwa kilka minut, zanim
zostanie wyświetlony status połączenia. (Rysunki i15, i16)
• Jeśli nie uda się ustanowić połączenia, stuknij przycisk Retry (Ponów)
i powtórz kroki, rozpoczynając od 3.3.4.

i15
i16
• Stuknij przycisk View Live Camera (Wyświetl obraz z kamery), aby
wyświetlić obraz z jednostki z kamerą. Wskaźnik diodowy na jednostce
z kamerą będzie świecić na niebiesko.

20

Wprowadzenie — podłączanie urządzeń

4.1

POLSKI

4. Funkcje kamery
Podłączanie jednostki z kamerą do zasilania

• Podłącz zasilacz do gniazda zasilania sieciowego i włóż wtyczkę do gniazda
zasilania prądem stałym znajdującego się z tyłu kamery.
• Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. do pozycji WŁ. Dioda wskaźnika zasilania
zaświeci się na zielono. (Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, przesuń
przełącznik WŁ./WYŁ. do pozycji WYŁ.).
• Uruchom aplikację Hubble na urządzeniu AndroidTM lub iOS®.

4.2

Przegląd funkcji aplikacji Hubble
Menu

• Stuknij przycisk Kamery

, aby uzyskać dostęp

do listy kamer.
, aby
• Stuknij przycisk Dziennik zdarzeń
uzyskać dostęp do listy nagrań, które są
rejestrowane poprzez wyzwalanie po wykryciu
ruchu lub dźwięku.
• Stuknij przycisk Konto
, aby uzyskać dostęp
do Profilu użytkownika, Planu subskrypcji,
ustawień Powiadomień, Ustawień połączenia
zdalnego i O Hubble.

Funkcje kamery
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Zdjęcie/nagranie • Zrób zdjęcie lub zarejestruj nagranie z kamery.
• Stuknij ikonę nagrywania
, aby włączyć funkcję
nagrywania. Stuknij i przytrzymaj czerwony
przycisk
, aby rozpocząć nagrywanie, i zwolnij
go, aby zatrzymać rejestrację.
• Stuknij ikonę kamery
, aby przełączyć na
tryb kamery. Można rejestrować zdjęcia
w trybie kamery.
Uwaga:
Zdjęcia i nagrania będą przechowywane
w wewnętrznej pamięci flash na urządzeniu
mobilnym i są dostępne w Galerii lub poprzez
aplikację Media Player (urządzenie AndroidTM). Aby
odtworzyć nagranie, należy użyć aplikacji Hubble.
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Kołysanka

Stuknij, aby uzyskać dostęp do menu Melodia
i wybrać jedną z 5 wstępnie ustawionych melodii,
którą zamierzasz odtworzyć na jednostce z kamerą.

Pomiar
temperatury

Odczyt temperatury z czujnika temperatury
znajdującego się w tylnej części jednostki
z kamerą będzie wyświetlany na ekranie urządzenia
Android™. Odczyty zmienią kolor na CZERWONY,
gdy temperatura przekroczy wysoką/niską
temperaturę ustawioną na Twoim koncie.

Komunikacja
dwukierunkowa

Stuknij, aby aktywować tę funkcję. Naciśnij raz
okrągły przycisk , aby nawiązać połączenie
głosowe przez jednostkę z kamerą. Ponownie
przełącz przycisk, aby odsłuchać dźwiękowego
sprzężenia zwrotnego z jednostki z kamerą.

Głośnik

Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

Funkcje kamery

Przesuń pasek przewijania po prawej stronie
ekranu, aby powiększyć lub pomniejszyć.
Możesz również użyć gestu ściągania lub
rozciągania palcami, aby powiększyć lub
pomniejszyć obraz.
Aby skorzystać z gestu ściągania lub rozciągania
palcami do zmiany rozmiarów obrazu, urządzenie
musi obsługiwać technologię wielodotykową.

Ustawienia
kamery

Możesz zmienić ustawienia kamery, stukając na
ikonę
Ustawienia.
• Stuknij opcję Szczegóły, aby przeglądać funkcje
Nazwa kamery, Subskrypcja chmury, Zmiana
obrazu, Strefa czasowa, Model kamery, Wersja
oprogramowania sprzętowego oraz Usuń
wszystkie zdarzenia.
• Stuknij opcję Powiadomienia, aby ustawić
czułość wykrywania dźwięku i ruchu oraz
ustawiania alarmów wysokiej temperatury (do
33oC lub 91oF) lub niskiej temperatury (do
10oC lub 50oF).
• Stuknij Ustawienia, aby ustawić montaż sufitowy,
jasność i głośność.

Dodaj kamerę

Uruchomienie procedur dodawania kamery.

Usuń wszystkie
zdarzenia

Stuknij, aby usunąć wszystkie zdarzenia.

Wybierz
zdarzenia

Zaznacz to pole, aby wybrać zarejestrowane
zdarzenie(a).

Edytuj zdarzenia

Stuknij, aby wybrać i usunąć zdarzenie(a).

Usuń zdarzenia

Stuknij, aby usunąć wybrane zdarzenie(a).

Funkcje kamery

POLSKI

Powiększenie
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5. Współpraca z komputerem/laptopem
• Wejdź na stronę internetową https://app.hubbleconnected.com/#login
• Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Login, jeśli konto
było już założone wcześniej.
• Kliknij na listę kamer dostępnych z Twojego konta za pomocą Twojego
urządzenia Android™ lub iPhone®/iPad®, a podgląd z kamery pojawi się na
Twoim ekranie. Możesz wygodnie łączyć się z ulubionymi ludźmi, miejscami
i zwierzętami domowymi za pośrednictwem obrazu wideo na żywo.
• Na stronie internetowej możesz zmieniać ustawienia, wykonując kroki instrukcji
z menu.

6. Procedura resetowania kamery
Uwaga: W przypadku przeniesienia kamery z jednego routera (np. domowego)
do innego (np. biurowego) lub wystąpienia problemów z konfiguracją należy
zresetować kamerę. Zresetuj kamerę zgodnie z poniższą procedurą:
1.
2.
3.

4.
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Ustaw wyłącznik w położeniu wyłączenia (OFF).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR, a następnie podłącz zasilacz do
gniazdka elektrycznego.
Zwolnij przycisk PAIR, kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy, następnie
zaczekaj, aż kamera zakończy procedurę resetowania. Jeśli resetowanie
zakończyło się pomyślnie, lampka kontrolna będzie powoli migała na
czerwono.
Możesz dodać swoją kamerę, kierując się wskazówkami zawartymi
w części 3.2.4 dla urządzeń Android lub w części 3.3.4 dla urządzeń iOS.

Współpraca z komputerem/laptopem

POLSKI

7. Utylizacja urządzenia (ochrona
środowiska)
Po zakończeniu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać go
z innymi odpadami domowymi. Należy przekazać produkt do
punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Informuje o tym symbol umieszczony na
produkcie, w instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu.
Niektóre materiały, z których wykonany jest produkt, można
ponownie wykorzystać, jeśli produkt zostanie oddany do punktu zbiórki.
Ponowne wykorzystanie części lub surowców ze zużytych produktów istotnie
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Więcej informacji na temat punktów zbiórki w okolicy można uzyskać
u miejscowych władz.
Baterie akumulatorowe należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska,
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja urządzenia (ochrona środowiska)
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8. Mycie

Kamerę Wi-Fi® należy czyścić lekko wilgotną szmatką lub ściereczką
antystatyczną. Nie wolno stosować środków myjących ani rozpuszczalników
ściernych.

Mycie i konserwacja
• Żadnej części kamery Wi-Fi® nie można myć rozpuszczalnikami ani innymi
środkami chemicznymi, gdyż mogą trwale uszkodzić produkt. Takie
uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•Kamerę Wi-Fi® należy chronić przed wysoką temperaturą, wilgocią i silnym
światłem słonecznym oraz nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą.
• Producent dołożył wszelkich starań, aby zagwarantować wysoki standard
niezawodności kamery Wi-Fi®. W razie awarii nie próbuj jednak naprawiać
urządzenia samodzielnie — zwróć się o pomoc do działu obsługi klienta.
WAŻNE
Przed myciem kamery Wi-Fi® należy zawsze ją wyłączyć oraz wyjąć wtyczkę
zasilacza z gniazdka.
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Mycie

Szum w monitorze
Aby zapobiec efektom szumu lub echa z otoczenia, upewnij się, że urządzenie
i kamerę Wi-Fi® dzieli wystarczająca odległość.
Korzystanie z innych urządzeń wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz, takich
jak systemy Bluetooth® lub kuchenki mikrofalowe, może zakłócać pracę
urządzenia. Umieść kamerę Wi-Fi® przynajmniej 1,5 m od takich urządzeń lub
wyłącz je, jeżeli zauważysz zakłócenia w pracy kamery.
Utrata połączenia
Sprawdź ustawienia Wi-Fi®. Jeśli to konieczne, ponownie połącz się z siecią
Wi-Fi®. Upewnij się, że kamera ma włączone Wi-Fi®. Poczekaj kilka minut na
nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi®.
W przypadku zapomnienia hasła
Jeżeli nie pamiętasz hasła, dotknij opcję „Forgot password” (Zapomniane
hasło) i podaj swój adres e-mail. Nowe hasło zostanie natychmiast wysłane
na adres e-mail.
Rozwiązywanie problemów
Kategoria

Problem
Opis/usterka

Rozwiązanie

Konto

Nie mogę zalogować się Sprawdź swoją nazwę użytkownika
po rejestracji.
i hasło.

Konto

Otrzymałem(am)
wiadomość o błędzie:
„Email ID is not
registered”.

Upewnij się, że zarejestrowałeś(aś)
konto. Naciśnij na Create Account,
aby utworzyć konto.

Konto

Co jeśli
zapomniałem(am)
hasła?

Kliknij na „Forgot Password” na
stronie LUB w aplikacji na urządzeniu
Android™ lub iOS. Na zarejestrowany
adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość.

Pomoc
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9. Pomoc

Konto

Nie mogę otrzymać
nowego hasła, chociaż
użyłem(am) opcji
„Forgot Password”.

1.

2.

Problemy z
łącznością

Otrzymuję wiadomość: 1.
We are having
problems accessing
your camera. This could
be due to lack of
2.
internet connection.
Please wait and try again
later. (Mamy problem z
dostępem do Twojej
3.
kamery. Powodem
może być brak łączności
z Internetem. Spróbuj
ponownie później.)

Widok z
kamery

Kiedy jestem w trybie
„Remote Mode”,
podgląd z kamery
zatrzymuje się po
5 minutach. Jak
wyświetlić go dłużej?

E-mail mógł trafić do folderu ze
spamem. Sprawdź folder ze
spamem.
Mogło nastąpić opóźnienie
w dostarczeniu e-maila. Zaczekaj
kilka minut i odśwież skrzynkę.
Spróbuj ponownie za kilka
minut. Może to być
spowodowane problemem
z Twoim połączeniem
internetowym.
Jeśli problem nie ustępuje,
zrestartuj kamerę, aby
sprawdzić, czy to rozwiąże
problem.
Zrestartuj router
bezprzewodowy.

Kiedy oglądasz obraz z kamery za
pomocą innej sieci niż Twoja sieć
domowa (przez Internet), obraz
wideo kończy się po 5 minutach.
Możesz ponownie kliknąć na kamerę
za pomocą aplikacji Android™/iOS
aby znowu zacząć oglądać.
Jeśli oglądasz obraz z poziomu
przeglądarki internetowej, możesz
nacisnąć przycisk Reload, aby znowu
zacząć oglądać.
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Pomoc

Ustawienia progu dla
alarmu dźwiękowego
nie są poprawne.

Możesz wyregulować czułość
dźwięku w celu ustawienia
powiadomień z poziomu menu
ustawień kamery.

POLSKI

Funkcje

Konfiguracja Podczas dodawania
nowej kamery do
mojego konta nie
jestem w stanie znaleźć
żadnych kamer.

Jeśli próbujesz dodać kamerę, która
wcześniej została dodana do
Twojego lub innego konta, najpierw
musisz zrestartować kamerę. Można
to zrobić poprzez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku PAIR przez
5 sekund.

Ogólne

Polecamy używanie Google
Chrome™ 24 lub nowszej.
Obsługiwane są również poniższe
przeglądarki: Internet Explorer® 9.0
lub nowsza (dla PC), Safari® 6.0 lub
nowsza (dla Mac) lub Firefox® 18.0
lub nowsza (PC lub Mac®).

Pomoc

Jakie przeglądarki są
obsługiwane w
przypadku dostępu
z komputera/urządzenia
Mac®?
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Ogólne

Co oznacza miganie
diody LED?

Miganie diody LED wskazuje na
następujący stan:
Powolne miganie: 1. Twoja kamera
jest w trybie konfiguracji. W tym
trybie możesz dodać kamerę do
swojego konta. Fabrycznie nowa
kamera ma włączony tryb
konfiguracji. Aby powrócić do trybu
konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj
przycisk PAIR, dopóki nie usłyszysz
sygnału dźwiękowego.
Powolne miganie: 2. Kamera łączy się
z routerem albo utraciła połączenie
z routerem. Upewnij się, że kamera
znajduje się w zasięgu sygnału sieci
Wi-Fi®.
Świecenie ciągłe: Kamera jest
połączona z siecią Wi-Fi®.

Problemy
z łącznością
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Nie mogę uzyskać
dostępu do kamery.

Sprawdź, czy kamera jest w zasięgu
sygnału Wi-Fi ® . Jeśli lampka na
kamerze powoli miga, ustaw kamerę
bliżej routera, aby wzmocnić sygnał
Wi-Fi ® , a następnie ponów próbę.

Pomoc

Zresetuj kamerę do trybu
konfiguracji i spróbuj ponownie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR,
dopóki nie usłyszysz sygnału
dźwiękowego. Zaczekaj minutę, aż
kamera się zresetuje. Teraz dioda
LED migocze, co wskazuje na to, że
kamera jest
w trybie konfiguracji. Teraz uruchom
ponownie konfigurację na
smartfonie.

Problemy z
łącznością

Mimo że próbuję
połączyć się z kamerą
z tej samej sieci Wi-Fi ® ,
kamera jest wciąż
wyświetlana jako zdalna.
Mogę oglądać obraz
tylko w cyklach
pięciominutowych.

Sprawdź ustawienia routera
bezprzewodowego. Na przykład
routery marki Buffalo mają opcję
Wireless Isolation. Należy ją
wyłączyć.

Kamera

Kiedy próbuję oglądać
obraz z kamery, pojawia
się prośba o aktualizację
oprogramowania. Co
należy zrobić?

Zaktualizuj oprogramowanie. Proces
potrwa około 5 minut. Co pewien
czas publikujemy aktualizacje funkcji
kamery.

Pomoc
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Konfiguracja Podczas konfiguracji na
urządzeniach
Android™ i iOS nie
mogę znaleźć kamery
podczas ostatniego
kroku i instalacja nie
udaje się.

Ogólne

Jakie platformy są
obsługiwane do
dostępu do kamery?

Minimalne wymagania:
Windows ® 7*
*Wymagana wtyczka Java do
przeglądarki
Mac OS ® wersja 10.7
Chrome™ wersja 24
Internet Explorer ® wersja 9
Safari ® wersja 6
Java™ wersja 7
Firefox ® wersja 18.0
Adobe ® Flash ® Player 15.0
Android™ 4.2
iPhone ® /iPad ® iOS wersja 7.0

Ogólne

Nie słyszę dźwięku
podczas zdalnego
dostępu do kamery.

Możesz nacisnąć na ikonę Mówcy
aby słyszeć dźwięk. Domyślnie,
dźwięk nie jest włączony podczas
zdalnego dostępu do kamery.

Ogólne

Kiedy masz dostęp do kamery z tej
Jakie jest znaczenie
pojęć „Kamera lokalna” samej sieci bezprzewodowej
oraz „Kamera zdalna”? (domowej), z której została
skonfigurowana, jest to kamera lokalna.
Kiedy masz dostęp do kamery poza
domem, jest to kamera zdalna. Poza
domem możesz używać połączeń 3G,
4G lub 4G LTE lub połączenia Wi-Fi ® .
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Pomoc

Jak pobrać aplikację na Android™:
urządzenia Android™ i - Wejdź do sklepu Google Play na
iOS?
swoim urządzeniu Android™
- Wybierz opcję wyszukiwania
- Wpisz „Hubble for Motorola
Monitors”
- W wynikach pojawi się aplikacja
Hubble
- Zaznacz ją do zainstalowania
Urządzenie iOS:
- Wejdź do App StoreSM
- Wybierz opcję wyszukiwania
- Wpisz „Hubble for Motorola
Monitors”
- W wynikach pojawi się aplikacja
Hubble
- Zaznacz ją do zainstalowania

Ustawianie

Kiedy obraz wideo zostaje Wyłącz funkcję automatycznej
przerwany, aplikacja
blokady w smartfonie, aby zapewnić
próbuje przywrócić
ciągłe przesyłanie dźwięku i obrazu.
połączenie, co skutkuje
utratą dźwięku
i urywanym obrazem.

Funkcje

Ilu użytkowników może Przy dostępie w trybie lokalnym
się równocześnie łączyć możliwe jest połączenie dwóch
użytkowników, a powyżej tej liczby
z kamerą?
obraz będzie przesyłany przez
serwer zdalny. Umożliwia to
równoczesny dostęp
nieograniczonej liczbie
użytkowników.

Pomoc
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Ogólne
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Problemy
z łącznością
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Inne kamery
internetowe powodują
zakłócenia.

Jakość obrazu zależy od
przepustowości łącza,
w szczególności, jeśli przez ten sam
router pracują co najmniej
2 urządzenia przesyłające obraz.

Pomoc
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10. Informacje ogólne
Jeśli produkt nie działa prawidłowo...
1.
2.
3.

Przeczytaj tę skróconą instrukcję lub instrukcję obsługi.
Odwiedź naszą witrynę internetową: www.motorolahome.com
Skontaktuj się z serwisem:
0221168640
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria
(„Gwarancja”)
Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji
przez Binatone Electronics International LTD („BINATONE”)

Co obejmuje gwarancja?
Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma BINATONE gwarantuje, że ten
produkt marki Motorola („Produkt”) lub atestowane akcesorium („Akcesorium”)
sprzedawane do stosowania z tym produktem są wolne od wad materiałowych
i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym
poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłączną i nie podlega
przeniesieniom.
NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE
PRAWA; KONSUMENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA
W ZALEŻNOŚCI OD STANU, OKRĘGU LUB KRAJU. W PRZYPADKU
KONSUMENTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI LUB ROZPORZĄDZENIAMI
O OCHRONIE KONSUMENTÓW W KRAJU ZAKUPU LUB, JEŚLI JEST INNY,
KRAJU ZAMIESZKANIA KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI STANOWIĄ DODATEK DO WSZYSTKICH
PRAW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU PRZEPISACH
LUB ROZPORZĄDZENIACH O OCHRONIE KONSUMENTÓW. ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW, NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU,
OKRĘGU LUB STANIE.
Informacje ogólne
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Kogo dotyczy gwarancja?
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom.

Zobowiązania firmy BINATONE
Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie naprawi lub
wymieni Produkty i Akcesoria niespełniające parametrów określonych
w Gwarancji wedle własnego uznania oraz w rozsądnym terminie. Firma może
użyć funkcjonalnie równoważnych zregenerowanych/naprawionych/
używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części.

Pozostałe ograniczenia
WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI
DOMNIEMANA GWARANCJA POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.
NAPRAWY LUB WYMIANY OFEROWANE W RAMACH TEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNĄ FORMĄ REKOMPENSATY DLA
KLIENTA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE
WPROST LUB DOMNIEMANE. FIRMY MOTOROLA I BINATONE NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (TAKŻE
ZA PRZYPADKI ZANIEDBANIA) ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ
PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ORAZ ZA
WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB
WYNIKOWE, UTRATĘ PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJI ANI ZA INNE SZKODY
FINANSOWE SPOWODOWANE UŻYWANIEM PRODUKTÓW
I AKCESORIÓW LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH UŻYWANIA W CAŁYM
ZAKRESIE, W JAKIM ZGODNIE Z PRAWEM MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKIEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie lub wykluczenie
odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe ani ograniczenie
okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia
i wykluczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Niniejsza gwarancja udziela
użytkownikowi konkretnych praw, może on jednak posiadać także inne prawa,
zależnie od lokalizacji.
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Informacje ogólne

Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Dwa (2) lata od daty zakupu produktu
przez pierwszego użytkownika.
Akcesoria do produktów
Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty
powszechnego użytku
zakupu akcesoriów przez pierwszego
użytkownika.
Czas pozostały do upływu oryginalnej
Produkty powszechnego użytku i
akcesoria, które podlegają naprawie gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90)
dni od daty zwrotu produktu klientowi,
lub wymianie
zależnie który okres jest dłuższy.
Wykluczenia
Normalne zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa konserwacja,
naprawa i wymiana części związane z normalnym zużyciem produktu.
Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie te baterie, których pojemność po
pełnym naładowaniu jest niższa niż 80% pojemności nominalnej oraz baterie,
które przeciekają.
Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a) niewłaściwej
obsługi, przechowywania, użycia, wypadku lub zaniedbania, takie jak
uszkodzenia fizyczne (pęknięcia, zarysowania) powierzchni produktu
wynikające z jego niewłaściwego użytkowania; (b) styczności z cieczami, wodą,
deszczem, nadmierną wilgotnością lub oparami, piaskiem, brudem itp.,
nadmiernym ciepłem lub żywnością; (c) stosowania produktów i akcesoriów do
użytku komercyjnego lub używania ich w niewłaściwych warunkach albo
użytkowania niezgodnie z instrukcją oraz (d) innych działań niespowodowanych
przez firmy MOTOROLA ani BINATONE nie są objęte gwarancją.
Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką Motorola
Uszkodzenia i usterki wynikające ze stosowania produktów i akcesoriów innych
niż opatrzone marką Motorola lub atestowane, a także stosowania innych
urządzeń peryferyjnych nie są objęte ochroną gwarancyjną.
Nieuprawnione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia
wynikające z czynności serwisowych, testów, regulacji, instalacji, konserwacji,
zmian lub modyfikacji prowadzonych przez podmioty inne niż MOTOROLA,
BINATONE lub ich autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z zakresu
gwarancji.
Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery seryjne
Informacje ogólne
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Produkty objęte gwarancją
Produkty powszechnego użytku

i oznaczenia dat zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone; (b) plomby zostały
uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c) numery seryjne nie pasują do siebie
lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są niezgodne, są
wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów i akcesoriów
spowodowane działaniem usług komunikacyjnych, z których korzysta
użytkownik, nie są objęte ochroną gwarancyjną.

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?
W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji należy dzwonić na numer:
0221168640
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Uzyskają Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i akcesoria na
własny koszt i ryzyko do autoryzowanego centrum serwisowego BINATONE.
Aby zamówić usługę serwisową, należy przesłać: (a) produkt lub akcesorium; (b)
oryginalny dowód zakupu (paragon), z podaniem miejsca i daty zakupu oraz nazwy
sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna —
wypełnioną kartę gwarancyjną z podaniem numeru seryjnego produktu;
(d) pisemny opis problemu oraz, przede wszystkim, (e) swój adres i numer telefonu.
Powyższe warunki stanowią całość umowy gwarancyjnej zawieranej między
użytkownikiem a firmą BINATONE, dotyczącej zakupionych produktów lub
akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia, w tym
oświadczenia składane w publikacjach i materiałach promocyjnych
wydawanych przez firmę BINATONE oraz oświadczenia pracowników
i przedstawicieli firmy BINATONE składane w odniesieniu do wspomnianego
zakupu.
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Informacje ogólne

POLSKI

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)

Informacje ogólne

Place & Date:

39

11. Parametry techniczne
Kamera Wi-Fi®
Częstotliwość

Od 2,4 do 2,48 GHz

Czujnik obrazu

Kolorowy CMOS 1 M pikseli

DIODA
PODCZERWONA

6 szt.

Zasilacz sieciowy

Ten Pao International Ltd.
S006AKU0500100
Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA
Wyjście: 5,0 V DC, 1000mA
OSTRZEŻENIE
Używaj wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
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Parametry techniczne

Producent, dystrybutor i sprzedawca: Binatone Electronics International LTD., na
oficjalnej licencji produktu. MOTOROLA i logo „M” są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC.
i są używane w ramach licencji. Logo Apple i Safari są znakami towarowymi firmy
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store
jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play, Android i Chrome są znakami
towarowymi Google Inc. Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Internet
Explorer oraz Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft. Firefox jest
zastrzeżonym znakiem towarowym Mozilla Foundation. Adobe i Flash są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Java jest
zastrzeżonym znakiem towarowym Oracle i/lub jej spółek zależnych. Wszystkie
inne znaki towarowe są prawnie chronione. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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