INSTRUKCJA OBSŁUGI

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EU PL

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące cech produktu należy zapoznać się
z Poradnikiem Użytkowania (można go pobrać ze strony www.motorolastore.com).

A termékhez kapcsolódó tulajdonságok és utasítások teljes körû leírását megtalálja
a Felhasználói Kézikönyvben (a letölthetõ verzió elérhetõ a www.motorolastore.com
oldalon).

1. Zawartość zestawu
MODEL:
MBP944CONNECT

MODELL:
MBP944CONNECT

1. A doboz tartalma

Stojak

Moduł dla
rodzica

Pro rychlé vysvětlení všech funkcí a instrukcí se prosím obraťte na uživatelskou
příručku (dostupná ke stažení z www.motorolastore.com).

Instrukcja
obsługi

Pręt górny

Babafigyelő
Egység
(Kamera)
Állvány

Zestaw montażowy

Szülői Egység

Hálózati Adapterek
(Gyerekágyszerelvény /
Babafigyelő Egység
és Szülő Egység)

Felső Rúd

1. Kassen indeholder
MODEL:
MBP944CONNECT

X2

X2
Dětská jednotka
(Kamera)

Rövid
Használati
Útmutató

Stojan

Rodičovská
jednotka

Napájecí adaptér
(Montážní sada na
dětskou postýlku /
dětská a rodičovská
jednotka)

Vrchní pól

Stativ

Forældreenhed

Topstang

Strømadaptere
(Monteringssæt
til tremmeseng/
Babyenhed og
Forældreenhed)

Quickguide

Monteringssæt til
tremmeseng

VAROVÁNÍ:

FIGYELEM:

Babyenhed
(Kamera)

Rychlý
návod

Montážní sada na dětskou postýlku

Gyerekágy Szerelvény

UWAGA:

EU DK

For en fuldstændig forklaring af alle funktioner og instruktioner henvises der til
brugervejledningen (som kan downloades fra www.motorolastore.com).

1. Součásti uvnitř krabice

X2

Ładowarki
(do modułu dla
dziecka i dla rodzica)

QUICKGUIDE

EU CZ

MODEL:
MBP944CONNECT

X2
Moduł dla dziecka
(Kamera)

RYCHLÝ NÁVOD

EU HU

Ryzyko uduszenia: Dziecko może zaplątać się w dołączone kable, co poskutkować może jego
UDUSZENIEM. Kabel należy poprowadzić poza zasięgiem osoby małoletniej (w odległości około 1 metra
od łóżeczka).
Nie stosować dodatkowych przedłużaczy. Moduły zasilać bezpośrednio przy pomocy dołączonych
ładowarek. Zaprzestać używania zestawu montażowego w przypadku, gdy dziecko z uwagi na wiek
zaczyna wstawać z łóżeczka lub wspinać się po nim.

Fulladás veszély: A gyermekeket a kábel megfojthatja. Gyermekektől (több, mint 1 méterre) elzárva tartsa
ezt a kábelt. Soha ne használjon hosszabbítókábelt AC Adapterrel. Csak a mellékelt AC adaptereket
használja. Ne használja a gyermekágyon az állványt, ha a baba elkezdi felemelni a kezét és térdét.

Riziko uškrcení: Děti se kabely můžou UŠKRTIT. Udržujte tento kabel mimo dosahu dětí (více než 1m
(3stopy)).
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry. Používejte pouze AC adaptéry, které jsou vám
poskytnuty. Přestaňte používat upevnění na dětskou postýlku, když se dítě začne zvedat na ruce a kolena.

2. Montaż produktu MBP944CONNECT

2. MBP944CONNECT összeszerelése

2. Sestavení MBP944CONNECT

ADVARSEL:
Kvælningsfare: Børn kan KVÆLES i ledningen. Hold ledningen væk for børns rækkevidde (mere end 1 m).
Brug aldrig en forlængerledning sammen med strømadapteren. Brug kun den medleverede strømadapter.
Stop med at bruge monteringssættet til tremmesengen hvis dit barn begynder at skubbe sig op på
hænder og knæ.

2. Montering af MBP944CONNECT

Krok 1: Przykręcić okrągłą płytkę do
podstawki zestawu montażowego.

Krok 2: Docisnąć stojak do łóżeczka,
aby pręt poziomy znalazł się pomiędzy
barierkami.

Lépés 1: Rögzítse a kerek adaptív
Lépés 2: Helyezze a tartóállványt a
lemezt a gyerekágy állványon található gyerekágyhoz úgy, hogy a csavarmenetet
csavarmenetre. (lásd megjegyzés)
az ágy rácsai között rögzíti.

Krok 1: Upevněte kulatou adaptivní
desku na závitový šroub montážního
stojanu. (viz poznámka)

Krok 2: Umístěte montážní stojan proti
postýlce tak, aby byl závitový šroub mezi
mřížemi postýlky.

Trin 1: Fastgør den runde adaptive
plade med skruegevindet på
tremmesengen. (se bemærkning)

Trin 2: Placer stativet op mod
tremmesengen med skruegevindet, der
går gennem tværstængerne.

Krok 3: Przymocować stojak przy
pomocy nakrętki.

Krok 4: Ustawić stojak równolegle
do łóżeczka i dokręcać nakrętkę do
momentu, aż zaprze się ona o barierki.

Lépés 3: Rögzítse a szerelőgombot a
csavarmenetre.

Krok 3: Upevněte montážní kouli na
závitový šroub.

Krok 4: Udržujte stojan rovnoběžně a
utáhněte montážní kouli tak, aby byl
stojan pro upevnění na postýlce zajištěn
k mřížím postýlky.

Trin 3: Fastgør monteringsbeslaget
på skruegevindet.

Trin 4: Hold stativet parallelt og
stramt således at monteringsbeslaget
på tremmesengen er sikret til
tværstængerne.

Uwaga:
Okrągłą płytkę należy stosować
wyłącznie w sytuacji, gdy poręcz
górna łóżeczka jest za gruba i
uniemożliwia dokręcenie nakrętki.

Poznámka:
Adaptivní desku použijte pouze
tehdy, když je vrchní kolejnice
na vaší postýlce příliš hrubá na
konzolu.

Megjegyzés:
Csak akkor használja az adaptív lemezt,
ha a bölcső felső sín része megfelelően
vastag a konzolhoz.

Krok 5: Wysuwać teleskopową nogę
Krok 6: Dokręcić pokrętło, aby
stojaka do momentu aż zetknie się ona zablokować nogę teleskopową w
z podłożem.
pożądanym ułożeniu.
Uwaga: Upewnić
się, że noga
wysunięta została
na tyle, że przylega
do podłoża.

Lépés 5: Húzza ki a teleszkópikus
állvány lábát olyan mértékben, hogy
azt rögzíteni tudja a padlóhoz.

Krok 7: Włożyć pręt górny (wraz z
pierścieniem) w otwór w stojaku.
Po włożeniu pręt powinien się
zablokować.

Lépés 7: Helyezze be a Felső Rúdat
(az éjszakai fény gyűrűvel) az állvány
tartóba. Egy “kattanással” rögzül.

Krok 8: Zamocować moduł dla dziecka
na pręcie (wewnątrz pierścienia) w
sposób zaprezentowany na poniższej
ilustracji.

Lépés 4: Tartsa az állványt az ággyal
páhuzamosan és húzza meg szorosan a
szerelőgombot úgy, hogy a tartóállvány
biztosan rögzítésre kerüljön a
babarácshoz.

Lépés 6: Húzza meg erősen a rögzítő
gombot a teleszkópikus láb biztos
rögzítéséhez.
Megjegyzés:
Ügyeljen rá, hogy
a teleszkópos láb
szorosan illeszkedjen
a padlóhoz,
meggátolva annak
méretváltozását.

Krok 5: Prodlužte nohu stojanu
postýlky, aby byla zajištěna
na zemi.

Lépés 8: Helyezze el a babafigyelő
egységet (éjszakai fény gyűrűvel) a felső
rúdba, ahogy az az alábbi képen látható.

Krok 7: Vložte vrchní pól
(s kroužkem nočního světla) do
stojanu postýlky. Uzamkne se na
místě pomocí „kliknutí“.

Krok 6: Upevněte bezpečnostní kouli
pro uzamčení teleskopické nohy
na místě.
Poznámka:
Ujistěte se, že
teleskopická noha
je prodloužená, aby
noha pevně stála na
zemi.

Trin 5: Forlæng det teleskopiske
ben ved tremmesengen så foden er
fastgjort til gulvet.

Krok 8: Ukotvěte dětskou jednotku do
vrchního pólu (s kroužkem nočního
světla), jak je zobrazeno na obrázku níže.

Trin 7: Indsæt topstangen (med
natbelysning ringen) ind i stativet på
tremmesengen. Den vil låse sig fast
med et ‘klik’.

Megjegyzés: Forgassa el a felső részt
a babaágyon kívüli területre mielőtt
eltávolítaná a kamerát, így elkerülheti,
hogy a kamera beleesen a gyerekágyba.

Uwaga: Przed wysunięciem modułu
należy wykręcić pręt i dokonać
demontażu z dala od łóżeczka, aby
ograniczyć ryzyko spadnięcia elementu
na dziecko.

Bemærk:
Brug kun den adaptive plade, hvis
den øverste tværstang på din
tremmeseng er for tyk til beslaget.

Trin 6: Spænd låseknappen for at låse
det teleskopiske ben på plads.
Bemærk: Sørg for
at det teleskopiske
ben er forlænget,
og at foden sidder
stramt mod gulvet.

Trin 8: Monter babyenheden på
topstangen (med natbelysning ringen)
som vist på billedet nedenfor.

Bemærk: Før du fjerner kameraet fra
topstangen. Drej topstangen uden
for tremmesengens område i tilfælde
af at kameraet skulle falde ned i
tremmesengen.

Poznámka: Před odstraněním kamery
z vrchního pólu. Otočte vrchní pól ven
z oblasti postýlky, abyste se vyhnuli
možnosti, že kamera spadne do postýlky.

Krok 9: Podłączyć zasilacz
(DC5V/1.5A) do gniazda stojaka,
a drugi jego koniec – do
odpowiedniego źródła zasilania.

Krok 10: Podłączyć końcówkę zasilacza
(DC5V/1.5A) do modułu dla rodzica,
natomiast drugi jej koniec – do
odpowiedniego źródła zasilania. Nacisnąć
POWER, aby
i przytrzymać przycisk
włączyć urządzenie.

Lépés 9: Csatlakoztassa a
tápegységet (DC5V / 1.5A) a
gyerekágy állvány aljzatába, a másik
végét pedig a megfelelő aljzatba.

Lépés 10: Csatlakoztassa a tápegység
DC dugóját (DC5V / 1.5A) a szülői
egységhez, a másik végét egy megfelelő
elektromos aljzatba. Nyomja meg és
gombot
tartsa lenyomva a POWER
a szülői egység tetején, és kapcsolja be.

Krok 9: Zapojte napájecí adaptér
(DC5V/1.5A) do koncovky na stojanu
k postýlce a další konec do vhodné
elektrické zásuvky.

Krok 10: Připojte DC koncovku
napájecího adaptéru (DC5V/1.5A) do
rodičovské jednotky a další konec do
vhodné elektrické zásuvky. Stiskněte a
na vrchní
držte tlačítko NAPÁJENÍ
části rodičovské jednotky pro ZAPNUTÍ.

Trin 9: Tilslut strømadapteren
(DC5V / 1.5A) til stikket i bunden af
stativet ved tremmesengen og den
anden ende til en egnet stikkontakt.

Trin 10: Tilslut stikket til strømadapteren
(DC5V / 1.5A) til forældreenheden og den
anden ende til en velegnet stikkontakt.
Tryk og hold på TÆND/SLUK knappen
øverst på forældreenheden for at
tænde den.

Uwaga:
Jeżeli dziecko jest już duże, kamerę
można zdemontować i używać jej bez
stojaka. W takim przypadku wystarczy
podłączyć kamerę do źródła zasilania
używając w tym celu dołączonej do
zestawu ładowarki.

Uwaga:
Akumulator (litowo-jonowy, 2000mAh)
zastosowany w module dla rodzica
pozwala na jego przenoszenie bez utraty
połączenia z modułem dla dziecka i
obrazu z kamery. W pełni naładowany
akumulator wystarcza na 5 godzin
pracy. Zaleca się ładowanie akumulatora
przez okres 16 godzin przed pierwszym
użyciem modułu oraz każdorazowo, gdy
urządzenie poinformuje o niskim stanie
baterii.

Megjegyzés:
Ha gyermeke már idősebb, a
babafigyelő egység (kamera)
elkülönítve, a gyerekágy- szerelvény
nélkül is használható. Ez az “Asztali
Üzemmód”. Csatlakoztassa a
tápegységet közvetlenül a
Babafigyelő Egységbe (kamerába)
asztali üzemmód esetén.

Megjegyzés:
Az újratölthető (2000mAh lítiumion)
akkumulátor a szülői egységben lehetővé
teszi annak mozgatását anélkül, hogy
elveszítené a Babafigyelő egységgel a
kapcsolatot és az általa sugárzott képet.
Az akkumulátor a szülői egység 5 órás
működését teszi lehetővé. Javasolt tölteni
az első használat előtt legalább 16 órán
keresztül, illetve amikor a Szülői Egység
alacsony akkumulátor szintet jelez.

Poznámka:
Když je vaše dítě starší, dětskou
jednotku (kamera) lze odejmout a
použít bez montážní sady na
postýlku. Toto je ‘Stolní režim’.
Připojte zdroj napájení přímo do
dětské jednotky (kamera), když
využíváte stolní režim.

Poznámka:
Dobíjecí baterie (Lithium-iontová baterie
2000mAh) uvnitř rodičovské jednotky
vám umožňuje přesouvání bez toho,
abyste ztratili spojení a obraz z dětské
jednotky. Baterie dodává rodičovské
jednotce až do 5 hodin fungování.
Doporučujeme vám, abyste ji před
prvním použitím, nebo když rodičovská
jednotka indikuje, že baterie je téměř
vybitá, nabíjeli alespoň 16 hodin.

Bemærk:
Når dit barn bliver ældre, kan
babyenheden (kameraet) fjernes og
bruges uden monteringssættet til
tremmesengen. Dette er ‘Desk Mode’.
Tilslut strømadapteren direkte til
babyenheden (kamera), når du bruger
den i desk mode.

Bemærk:
Et genopladeligt batteri (lithium-ion
batteri 2000 mAh) i forældreenheden
giver dig mulighed for at flytte det
uden at miste linket og billedet af
babyenheden. Batteriet giver op til 5
timers drift for forældreenheden. Vi
anbefaler, at du oplader enheden mindst
16 timer før første gang du bruger
enheden, eller når forældreenheden
angiver, at batteriet er lavt.

3. Ikony menu – moduł dla rodzica

3. Szülői Egység menü ikonok

3. Ikony v menu rodičovské jednotky

3. Menu-ikoner på forældreenheden

Wskaźnik poziomu sygnału (5 poziomów).

Figyelmeztető jelzőszint (5 szint).

Indikace úrovně signálu (5 úrovní).

Signal niveauindikation (5 niveauer).

Tryb nocny (obraz z kamery zmienia się na czarno-biały).

Éjszakai Üzemmód (videó szintén fekete/fehér-re vált).

Režim nočního vidění (Video se taky mění na černou/bílou).

Nattesynstilstand (video skifter også til sort / hvid).

Tryb emisji głosu.

Beszéd üzemmód bekapcsolva.

Režim hovoru zapnutý.

Tale tilstand er TÆNDT.

Ikona informująca o aktywacji trybu automatycznego wyłączania ekranu.

Jelzi, hogy a képernyő ki van kapcsolva.

Indikuje, že je nastaven časovač vypnutí obrazovky.

Viser at slukning af skærm, er indstillet.

Regulacja głośności (8 poziomów).

Hangerőszabályozás (8 szint).

Kontrola úrovně hlasitosti (8 úrovní).

Valg af lydstyrke (8 niveauer).

Brak połączenia z modułem dla dziecka.

Nem érzékel Babafigyelő Egységet.

Nebyla detekována žádná dětská jednotka.

Der blev ikke fundet nogen babyenhed.

Monitorowanie jakości snu.

Alvásaktivitás megfigyelés.

Monitorování spánkové aktivity.

Overvågning af søvnaktivitet.

Wskaźnik stanu baterii (4 poziomy).

Akkumulátor töltöttségi szint (4 szint).

Indikace úrovně baterie (4 úrovně).

Batteriniveauindikator (4 niveauer).

Lampka nocna WŁĄCZONA.

Éjszakai fény bekapcsolva.

Noční světlo zapnuto.

Natbelysning er TÆNDT.

Jasność lampki (3 poziomy).

Éjszakai fényerő szabályozás 3 szinttel.

Ovládání jasu nočního světla se třemi úrovněmi výběru.

Valg af lysstyrke for natbelysning 3 valgniveauer.

Kolor światła lampki nocnej (7 dostępnych opcji).

Éjszakai fény szín szabályozás 7 színnel.

Ovládání barev nočního světla se 7 výběry barev.

Valg af natbelysning farver med 7 farvevalg.

Regularna zmiana kolorów lampki nocnej.

Éjszakai fény színhurok 7 színnel.

Noční světelná barevná smyčka se 7 barvami.

Natbelysning skifter mellem 7 forskellige farver.

Poziom przybliżenia (1X, 2X).

Zoom-olás (1X, 2X).

Ovládání úrovně přiblížení (1X, 2X).

Zoomniveau (1X, 2X).

Jasność wyświetlacza (8 poziomów).

LCD fényerőszint- szabályozás (8 szint).

Ovládání úrovně jasu LCD (8 úrovní).

Tryb odtwarzania plików audio – Kołysanki/Delikatne dźwięki

i Audiobooki

.

Ustawienia alarmu (6h, 4h, 2h, WYŁĄCZONY).
Informuje o aktywacji alarmu. Gdy ikona miga – alarm jest aktywny lub został niedawno dezaktywowany.
Wybór zakresu temperatur (°C/°F)
Ikona wyświetlana w kolorze NIEBIESKIM. Zmienia kolor na CZERWONY jeżeli > 29 °C / 84 °F
lub < 14 °C / 57 °F.
Komunikat HH °C / °F wyświetlany jeżeli >36 °C / 97 °F.
Komunikat LL °C / °F wyświetlany jeżeli < 1 °C / 34 °F.
Ustawianie kamery (skan

, podgląd

Wyłączanie ekranu (Nieaktywne

, dodaj

, usuń).

, 5 min, 30 min, 60 min).

Audió Lejátszási Lista- bölcsődal/ nyugtató hangok

hangoskönyvek

.

LCD lysstyrke (8 niveauer).

Výběr přehrávání audio obsahu - Ukolébavky/Uklidňující zvuky

a audio knihy

.

Valg af afspilning af lydindhold - Vuggeviser / beroligende lyde

Alarmindstilling (6t, 4t, 2t, SLUKKET)
På statuslinjen vises alarmindstillingen, og hvis den blinker, er alarmtiden nået eller ikke nået.
Vælg temperaturskala (°C).
Aflæsninger vises i BLÅT, men bliver rødt, hvis > 29 °C eller < 14 °C.
Viser HH °C hvis >36 °C.
Viser LL °C hvis < 1 °C.

Kamera vezérlés (beolvasás

Ovládání kamery (sken

Kamerastyring (scanning

, megtekint

Képernyő kikapcsolás időzítő (Ki

, hozzáad

, törlés

).

, 5 min, 30 min, 60 min).

Több kamera megjelenítése a képernyőn. Abban az esetben elérhető funkció, ha több
Babafigyelő Egységgel rendelkeznek.

Tryb projekcji świetlnej jest aktywny.

Fényvetítő Projektor bekapcsolva.

, pohled

, přidat

Nastavit časovač vypnutí obrazovky (Vypnuto

, vymazat

).

, 5 min, 30 min, 60 min).

, vis

Sluk for skærmen (slukker efter

, tilføj

Se flere kameraer på skærmen. Kun tilgængelig, hvis du har mere end 1 babyenhed (kamera).

Projektor světelné show je zapnutý.

Lysshow projektoren er tændt.

4. Alapvető működési gombok

4. Základní ovládání tlačítek

4. Betjeningstasterne

Szülői Egység

Rodičovská jednotka

Forældreenhed

BE/KI kapcsoló

Tartsa lenyomva a szülői egység be/ki kapcsolásához.
Nyomja meg az LCD kijelző BE/KI kapcsolásához.

Klawisz głośności Nacisnąć -/+ celem regulacji głośności.

Hangerő Le/ Fel
gombok

Nyomjon -/+ a szülői egység hangerő beállításához.

Przycisk RESET

Nacisnąć i przytrzymać, aby porozmawiać z dzieckiem.
Nacisnąć, aby dostosować parametry urządzenia.
Nacisnąć, aby wejść do/wyjść z menu.
Nacisnąć, aby potwierdzić wybór.
Nacisnąć, aby przejść do kolejnych opcji menu.
Nacisnąć i przytrzymać, aby zrestartować urządzenie.

Moduł dla dziecka
Przycisk
Nacisnąć i przytrzymać, aby sparować urządzenie z modułem dla rodzica
PAROWANIA
lub siecią Hubble Wi-Fi®.
Przycisk włączania/
Przesunąć, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
wyłączania

Pręt górny
Przycisk
regulacjilampki

Nacisnąć raz, aby włączyć lampkę. Naciskać w krótkich odstępach czasu,
aby wybrać kolor emitowanego światła.
Przesunąć, aby włączyć lub wyłączyć projekcję. Naciskać w krótkich
Przycisk projekcji odstępach czasu, aby wybrać scenę. Gdy kamera jest połączona z prętem,
świetlnej
nacisnąć i przytrzymać, aby sparować urządzenie z modułem dla rodzica
lub siecią Hubble Wi-Fi®.
Przycisk BLOKUJ/
Przesunąć, aby umożliwić demontaż modułu dla dziecka.
ODBLOKUJ

ALVÁS gomb
BESZÉD gomb
FEL/LE gomb
MENÜ
OK gomb

Nyomja meg, gyermeke kamera által rögzített alvási aktivitásának
megtekintéséhez.
Tartsa lenyomva, miközben kisbabájához beszél.
Nyomja meg a menübeállítások módosításához.
Nyomja meg a menübe való be- vagy kilépéshez.
Nyomja meg a megerősítéséhez.

BAL/JOBB
gombok

Nyomja meg különböző menüpontokeléréséhez.

RESET gomb

Nyomja meg hosszan egy kis tű segítségével a készülék visszaállításához.

Babafigyelő Egység
A Babafigyelő Egységen asztali üzemmódban tartsa lenyomva a gombot
PÁROSíTÁS gomb a Szülői Egységgel történő párosításhoz vagy használja Hubble Wi-Fi®
alkalmazást.
BE/KI gomb

Éjszakai fény
gomb

Nyomja meg egyszer a gombot az éjszakai fény bekapcsolásához, majd a 7
színes éjszakai fény kiválasztásához nyomja meg ismételten.
Nyomja meg a fényvetítés be- vagy kikapcsolásához, nyomja meg ismételten a
vetíteni kivánt jelenet kiválasztásához. Amikor a Babafigyelő Egységet dokkoló
Fényvetítő
módban használja, tartsa hosszan lenyomva a gombot a Szülői Egységgel
Projektor gomb
történő párosításhoz, vagy használja Hubble Wi-Fi® alkalmazást.
FELOLDÁS/
Csúsztassa a kapcsolót FELOLDÁS állapotba a Babafigyelő Egység
LEZÁRÁS Kapcsoló kioldásához.

Tryk og hold for at tænde / slukke for forældreenheden.
Tryk for at tænde / slukke for LCD-skærmen.

Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí rodičovské jednotky.
VYPNUTO/
ZAPNUTO tlačítko Stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky LCD.
Tlačítka snížení/
Stiskněte -/+ pro výběr úrovně hlasitosti rodičovské jednotky.
zvýšení hlasitosti

TÆND/SLUK
knappen
Lydstyrke. (op/
ned)

Tryk for at gennemse søvnaktiviteten hos dit barn, der er optaget af
kameraet.
TALE knappen
Tryk og hold for at tale med dit barn.
OP/NED knapper Tryk for at justere menuindstillinger.
MENU
Tryk for at åbne menupunkter eller afslutte menuen.
OK knappen
Tryk for at bekræfte et valg.
VENSTRE/HØJRE
Tryk for at få adgang til forskellige menupunkter.
knapper
Knap til
Tryk og hold med en nål for at nulstille enheden.
NULSTILLING

Tlačítko SPÁNEK

Stiskněte pro kontrolu aktivity spánku vašeho dítěte z kamery.

Tlačítko HOVORU
Tlačítka NAHORU/
DOLŮ
MENU
Tlačítko OK
Tlačítka NALEVO/
NAPRAVO

Stiskněte a podržte pro hovor s vaším dítětem.

Tlačítko RESET

Stiskněte a podržte s malým špendlíkem pro resetování jednotky.

Tlačítko
SPÁROVAT
Tlačítko VYPNUTO/ZAPNUTO

Stisknutím otevřete nabídku nebo nabídku opustíte.
Stiskněte pro potvrzení výběru.
Stiskněte pro přístup k různým možnostem menu.

Babyenhed
Pokud používáte dětskou jednotku v režimu počítače, stiskněte a podržte
pro spárování s rodičovskou jednotkou nebo s Hubble Wi-Fi®.
Posuňte vypínač pro zapnutí/vypnutí jednotky.

Top Pole
Jednou stiskněte tlačítko pro zapnutí funkce Noční světlo a opakovaně
stiskněte tlačítko pro výběr Nočního světla se 7 možnostmi barev.
Stiskněte pro vypnutí nebo zapnutí světelné show, opakovaně stiskněte pro
Tlačítko projekto- výběr scén projektoru.
ru světelné show Když používáte dětskou jednotku v dokovacím režimu, stiskněte a podržte
pro spárovaní s rodičovskou jednotkou nebo Hubble Wi-Fi®.
Vypínač ZAMKPosuňte vypínač pro ODEMKNUTÍ pro uvolnění dětské jednotky.
NUTÍ/ODEMKNUTÍ
Tlačítko nočního
světla

Tryk på - / + for at vælge lydstyrkeniveauet for forældreenheden.

SOVE knappen

Stiskněte pro upravení nastavení menu.

Dětská jednotka

Csúsztassa el a kapcsolót az Egység be- és kikapcsolásához.

Felső Rúd

).

Vidět vícero kamer na obrazovce. Dostupné, když máte více než jen 1 dětskou jednotku (kamera).

Moduł dla rodzica
Klawisz włączania/ Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
wyłączania
Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz.

, slet

, 5 min, 30 min, 60 min).

4. Podstawowe funkcje klawiszy

Nacisnąć, aby sprawdzić jakość snu dziecka korzystając z kamery.

.

Nastavení alarmu (6h, 4h, 2h, VYPNUTO)
Na stavové liště indikuje nastavení alarmu, a když bliká, čas alarmu byl dosažen nebo promeškán.
Výběr měřítka teploty (°C/°F)
Čtení se zobrazuje v MODRÉ, no změní se na ČERVENOU, pokud > 29 °C / 84 °F nebo < 14 °C /
57 °F. Zobrazuje HH °C / °F, pokud >36 °C / 97 °F.
Zobrazuje LL °C / °F, pokud < 1 °C / 34 °F.

Podgląd wielu kamer. Opcja dostępna, jeżeli zainstalowano więcej niż jeden moduł dla dziecka.

Przycisk
KONTROLI SNU
Klawisz EMISJI
GŁOSU
Przyciski W
GÓRĘ/W DÓŁ
MENU
Klawisz OK
Klawisze W
LEWO/W PRAWO

og lydbøger

Riasztás Beállítás (6h, 4h, 2h, KI)
Megjelenik az állapotsoron; a riasztási idő elérése vagy megszakítás esetén villog.
Hőmérsékleti mértékegység választás (°C/°F)
A mért értékek KÉK színnel jelennek meg, de PIROS színre vált, ha a mért értékek a > 29 °C / 84
°F vagy < 14 °C / 57 °F között mozognak. A képernyőn a HH °C / °F jelenik meg ha >36 °C / 97
°F, illetve LL °C / °F ha < 1 °C / 34 °F.

PARRE knappen

Hvis du bruger babyenheden i desktop mode, skal du trykke og holde for
at parre med forældreenheden eller Hubble Wi-Fi® Setup.

TÆND/SLUK
knappen

Skub tænd/sluk knappen for at tænde/slukke for enheden.

Topstang
Knap til
natbelysning
Knap til lysshowprojektor
Kontakt til LÅS/
OPLÅS

Tryk en gang for at tænde natbelysning, tryk gentagne gange for at vælge
natbelysning i 7 forskellige farvevalg.
Tryk for at tænde eller slukke for lysshowet, tryk gentagne gange for at
vælge projektor-scener.
Hvis du bruger babyenheden i dock mode, skal du trykke og holde for at
parre med forældreenheden eller Hubble Wi-Fi® Setup.
Skub kontakten til OPLÅS for at frigøre babyenheden.

5. Podłączanie modułu dla dziecka
do sieci Wi-Fi®

A. Po przymocowaniu modułu dla dziecka do pręta górnego, podłączyć jeden z końców
ładowarki do stojaka, a drugi – do odpowiedniego źródła zasilania. Upewnić się, że
przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA znajduje się w pozycji “WŁĄCZONY”.
B. Zainstalować aplikację Hubble for Motorola Monitors na urządzeniu z systemem
Android™ / urządzeniu iPhone® lub iPad®

5. A Babafigyelő Egység beállítása interneten
történő megtekintéshez Wi-Fi®-n keresztül
A. A Babafigyelő Egység (Éjszakai Fény gyűrűvel) felső részre történő rögzítését követően
csatlakoztassa a tápegység kis dugóját az aljzatba úgy, hogy az összekapcsolja a
gyerekágy állványt a konnektorral. Győzödjön meg róla, hogy a Power BE/Ki kapcsoló
"BE" állapotban van.
B. Telepítse a Hubble Motorola Monitors Applikációt Android™ / iPhone® / iPad® eszközén

ȼˏ !/'*+3Úˏ'+ ˏˏ%ˏ,+.Úˏ,(%'&öˏ1(!ˏ"+.ˏ +0+.+(ˏ
Monitors ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS)
lub Google PlayTM Store (urządzenia z systemem AndroidTM).
ȼˏ %*/0(+3Úˏ,(%'&öˏ1(!ˏ"+.ˏ +0+.+(ˏ +*%0+./Ȑ
C. Sprawdzić kompatybilnośc aplikacji z telefonem lub tabletem

MBP944CONNECT

Połączyć z Internetem
poprzez Wi-Fi®

ȼˏ (2//ˏ!ˏˏˏ'ĥ +0ˏ)& ˏ0ī(0/!ˏ(!ˏˏ1(!ˏ +0+.+(ˏ
Monitors Applikációt iOS eszközök esetén az App Store-ból
vagy AndroidTM készülékekre a Google PlayTM Store-ból.
ȼˏ !(!,Ā0/!ˏˏ1(!ˏ +0+.+(ˏ +*%0+./ˏ,,ȥ+0ˏ!/6'ī6æ*Ȑ

A. Po upevnění dětské jednotky na horním pólu (s kroužkem nočního osvětlení) připojte
malou koncovku napájecího adaptéru k zásuvce na konci stojanu a druhý konec do
elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je spínač zapnutí/vypnutí v poloze "ZAPNUTO".
B. Nainstalujte Hubble pro aplikaci Motorola Monitors na vašem Android™ / iPhone® /
iPad® zařízení.
ȼˏ /'!*1&0!ˏˏ'ĥ ˏ/ˏ2Ł%)ˏ6ĻĀ6!*Ā)ˏˏ/0º$*ê0!ˏ1(!ˏ,.+ˏ
aplikaci Motorola Monitors App z App Store pro iOS zařízení
nebo z Google PlayTM obchodu pro AndroidTM zařízení.
ȼˏ %*/0(1&0!ˏ1(!ˏ,.+ˏ,(%'%ˏ +0+.+(ˏ +*%0+./ˏ*ˏ2Ł!)ˏ
zařízení.

MBP944CONNECT

MBP944CONNECT

Připojte k Internetu
přes Wi-Fi®

5. Opsætning af babyenheden til Wi-Fi®
internet visning

A. Efter babyenheden er tilsluttet på topstangen (med natbelysnings-ringen) tilslut
derefter strømadapterens lille stik til fatningen i bunden af stativet og den anden ende
til stikkontakten. Sørg for, at TÆND/SLUK knappen er TÆNDT.
B. Installer Hubble til Motorola Monitors App på dine Android™ enheder / iPhone® / iPad®
ȼˏ *ˏȥ'+ !*ˏ)! ˏ %*ˏ/).0!ˏ!*$! ȑˏ+#ˏ +3*(+ ˏ1(!ˏ
for Motorola Monitors appen fra App Store til iOS enheder
eller fra Google PlayTM Store til AndroidTM enheder.
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C. Overvåg din kompatibel smartphone og tablet

C. Monitor na kompatibilních smartfonech a tabletech.

C. Megfigyelés Kompatibilis Okostelefonon és Tableten.

Urządzenia
kompatybilne

5. Nastavení dětské jednotky pro sledování
přes Wi-Fi® internet

MBP944CONNECT

Kompatibilní zobrazovací
zařízení

Tilslut til internettet
via Wi-Fi®

Kompatible
visningsenheder

1. Uruchomić aplikację Hubble for Motorola Monitors na telefonie lub tablecie.
2. Postępować zgodnie z wytycznymi, aby utworzyć konto Hubble i połączyć się z kamerą
MBP944CONNECT.
3. Zalogować się na konto z kompatybilnego telefonu lub tableta, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo.
Wymagania minimalne aplikacji:
Telefony/tablety: iOS 8, Android™ 5.0
Zalecenia umożliwiające optymalne korzystanie z sieci Wi-Fi®:
Co najmniej 0.6 Mbps prędkości wysyłania danych (dla każdego z połączonych z siecią modułów).
Szybkość sieci sprawdzić można pod adresem: http://www.speedtest.net/

Kapcsolódás az
Kompatibilis Eszközök
Internethez Wi-Fi®-vel
Megtekintése
1. Nyissa meg a Hubble Motorola Monitors App-ot kompatibilis okostelefonon vagy tablet.
2. Kövesse az alkalmazáson belül leírt utasításokat a saját Hubble-fiók létrehozásához, és csatlakozzon a
MBP944CONNECT- hez.
3. Jelentkezzen be fiókjába kompatibilis okostelefonján vagy tabletjén az élő videó megtekintéséhez.
Kérjük, vegye figyelembe a következő minimális rendszerkövetelményeket:
Okostelefonok/Tabletek: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi® követelmény:
legalább 0.6 Mbps feltöltési sávszélesség az Intelligens Megfigyelő Társ egységenként, itt tesztelje internet
sebességét http://www.speedtest.net/

1. Otevřete Hubble pro aplikaci Motorola Monitors na vašem kompatibilním smartfonu nebo tabletu.
2. Následujte instrukce uvnitř aplikace a vytvořte tak svůj Hubble účet a připojte k MBP944CONNECT.
3. Přihlaste se k vašemu účtu na vašem kompatibilním smartfonu nebo tabletu pro přístup k vašemu live
video streamu.
Berte prosím do úvahy následující minimální systémové požadavky:
Smartfony/Tablety: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi® požadavky:
Alespoň 0.6 Mbps upload šířka pásma Smart Monitoring Companion jednotky, otestujte rychlost svého
Internetu na: http://www.speedtest.net/

6. Informacje ogólne

6. Általános információk

6. Všeobecné informace

6. Generelle oplysninger

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, jednak może on posiadać także inne prawa, zależnie od lokalizacji.

Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket. Jogunkban áll funkcionálisan egyenértékű
kijavított/megjavított/előzetesen tulajdonba adott vagy új termékeket, tartozákokat
vagy alkatrészeket használni.
Milyen egyéb korlátozások vannak?
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.
Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen vagy következményes károk iránti
felelősség kizárását vagy korlátozását illetve a vélelmezett garancia időtartamának
korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak
Önre. Ez a garancia speciális jogokat ad Önnek, amin felül joghatóságonként
különböző más jogokat is kaphat.

Jaká další omezení existují?
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ
ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO
VÝMĚNA POSKYTOVANÁ PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A
POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO
DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ
(VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO
NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ,
ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z
MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO
V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA
ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.
Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných
škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky
se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete
však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Hvilke yderligere begrænsninger er gældende?
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UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVEN.
Nogle lande tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af følgeskader eller en
begrænsning af varigheden for en stiltiende garanti. Derfor er ovenstående
begrænsninger muligvis ikke gældende for dig. Denne garanti giver dig specifikke
rettigheder, som kan være forskellige fra land til land. Derudover kan du have
yderligere rettigheder.

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją
uruchamiania lub Instrukcją użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta:
0221168640 w Polsce
adres 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.
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 nie spełniające 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.

Produkty objęte gwarancją
Produkty powszechnego użytku
Akcesoria do produktów
powszechnego użytku
Produkty powszechnego użytku
i akcesoria, które podlegają
naprawie lub wymianie

Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego użytkownika.
Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez pierwszego
użytkownika.
Czas pozostały do upływu oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt
(90) dni od daty zwrotu produktu klientowi, zależnie który okres jest
dłuższy.

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót
vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.
Hívja fel az Ügyfélszolgálatot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia "Garancia")
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Binatone Electronics International LTD
("BINATONE") által gyártott, Motorola márkanévvel ellátott terméket.
Mire vonatkozik a garancia?
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.
Kire vonatkozik a garancia?
Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem átruházható.
Mi a BINATONE teendője?
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

Az érintett termékek
Fogyasztói termékek
Fogyasztói tartozékok
Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
tartozékok

A garancia hossza
Két (2) év a termék első felhasználója által történt eredeti megvásárlásától
számítva.
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított
kilencven (90) nap.
Az eredeti garancia időtartama vagy kilencven (90) nap az ügyfél részére
történő visszaadástól számítva (amelyik hosszabb).

Pokud váš výrobek nefunguje správně, přečtěte si tento stručný návod k použití nebo
návod k použití některého z modelů na straně 1.
Obraťte se na oddělení péče o zákazníky:
+491808 938 802, mluvíme česky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Omezená záruka na spotřební zboží a příslušenství ("Záruka")
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na
základě licence společnosti Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").
Na co se tato záruka vztahuje?
Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek
značky Motorola ("výrobek") nebo certifikované příslušenství ("příslušenství")
prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při
normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není
přenositelná.
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA,
KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCIE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ
SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ
ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY
UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A
OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU
SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE
ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.
Na koho se vztahuje?
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.
Co společnost BINATONE udělá?
Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení
a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek
nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně
srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či
díly.

Výrobky, na které se záruka
vztahuje
Spotřební výrobky
Spotřební příslušenství
Spotřební produkty a
příslušenství po opravě nebo
výměně

Délka platnosti záruky
Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem
výrobku.
Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním
spotřebitelem výrobku.
Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data
vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

1. Åbn Hubble for Motorola Monitors App på din kompatible smartphone eller tablet.
2. Følg instruktionerne i appen for at oprette din Hubble konto og oprette forbindelse til MBP944CONNECT.
3. Log ind på din konto på din kompatible smartphone eller tablet for at få adgang til din live video
stream.
Vær opmærksom på følgende minimum systemkrav:
Smartphone/Tablet: iOS 8, Android™ 5.0
Wi-Fi® krav:
Mindst 0,6 Mbps upload båndbredde pr. Smart Monitoring Companion enhed, test din internet hastighed
på: http://www.speedtest.net/

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bedes du undersøge, om du kan finde hjælp i
denne korte brugsanvisning eller i brugsanvisningen for en af modellerne (se s. 1).
Kontakt kundeservice:
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
På internettet: www.motorolastore.com
Begrænset garanti for forbrugsvarer og tilbehør (”garanti”)
Tak, fordi du har købt dette produkt af mærket Motorola, som er fremstillet af
Binatone Electronics International LTD (”BINATONE”) under licens.
Hvad dækker denne garanti?
Med forbehold for de nedenfor angivne undtagelser garanterer BINATONE, at
produktet af mærket Motorola (”produkt”), som er fremstillet af BINATONE,
eller autoriseret tilbehør (”tilbehør”), som købes til brug med dette produkt, ved
forbrugerens almindelige brug er fri for materiale- og fabrikationsfejl i den nedenfor
angivne periode. Denne garanti er din eksklusive garanti og kan ikke overdrages.
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Hvad er dækket?
Denne garanti indbefatter kun den oprindelige køber og kan ikke overdrages.
Hvad vil BINATONE gøre?
BINATONE eller dennes autoriserede forhandler vil efter eget skøn og inden for
en kommercielt rimelig periode gratis reparere eller erstatte alle produkter og
alt tilbehør, som er dækket af garantien. Vi kan anvende funktionelt ækvivalente
istandsatte/eftersete/brugte eller nye produkter, tilbehørsdele eller dele.

Produkter, der er dækket
Forbrugsvare
Tilbehør

Dækningens længde
To (2) år fra den dato, hvor produktet blev købt af den oprindelige køber.
Halvfems (90) dage fra den dato, hvor tilbehørsdelen blev købt af den
oprindelige køber.
Forbrugsvare og tilbehørsdele, Den resterende periode af den oprindelige garanti eller halvfems (90)
der repareres eller erstattes
dage fra datoen for tilbagegivelse til forbrugeren (den til enhver tid
længste periode vil være gældende).

Wykluczenia
Standardowe 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, 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 używanie 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 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.

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódás
és kopás miatti rendszeres karbantartásra, javításra és alkatrészcserére.
Akkumulátorok. A garancia csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyek
szivárognak illetve melyek teljesen feltöltött kapacitása az eredeti kapactás kevesebb
mint 80%-a.
Visszaélés és helytelen használat. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a hibák
és sérülések, melyek (a) a termék helytelen használata és tárolása, visszaélés, baleset
vagy hanyagság miatt következtek be, pl. a helytelen használat miatti fizikai sérülések
(repedések karcolások stb.) a termék felületén; (b) folyadékkal, vízzel esővel, extrém
nedvességgel vagy erős izzadtsággal, homokkal, kosszal vagy hasonlókkal, extrém
hővel vagy étellel történő érintkezés miatt következtek be; (c) a termék vagy tartozék
kereskedelmi célra történő felhasználása illetve abnormális használat vagy abnormális
feltételek között történő használat miatt keletkeztek; illetve (d) egyéb, nem a
MOTOROLA vagy a BINATONE hibájára visszavezethető okból következtek be.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A nem
Motorola márkájú vagy nem tanúsított termékek vagy tartozékok miatt bekövetkező
károkra a garancia nem vonatkozik.
Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE illetve azok
felhatalmazott szervizközpontján kívül mások által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás,
telepítés, karbantartás, változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy
károkra a garancia nem vonatkozik.
Módosított termékek vagy tartozékok. Az olyan termékekre vagy tartozékokra, melyek
(a) sorozatszáma vagy dátumcímkéje el lett távolítva, módosítva lett vagy elmosódott;
(b) feltört pecsétjei vagy egyéb alkatrészei bizonyítják az illetéktelen felnyitás tényét; (c)
alaplapi sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelő vagy nem Motorola márkájú
burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek, a garancia nem vonatkozik.
Kommunikációs szolgáltatások. A termék vagy szolgáltatás Ön által előfizetett vagy
használt kommunikációs szolgáltatás miatti hibái, sérülései vagy meghibásodása nem
tartozik a jelen garancia hatálya alá.

Výjimky
Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného
opotřebení je ze záruky vyloučena.
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití
klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.
Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem,
skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako
například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku
nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti
nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c)
používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku
či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které
nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.
Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody
způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení
jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky
vyloučeny.
Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou,
testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná
osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka
nevztahuje.
Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými
štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými
plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s
nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou
ze záruky vyloučeny.
Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku
komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze
záruky vyloučeny.

Undtagelser
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grundet normal slitage er ikke omfattet af denne garanti.
Batterier. Kun batterier, hvis kapacitet er under 80 % af den angivne kapacitet i fuldt
opladet tilstand, og batterier, som lækker, er omfattet af denne garanti.
Forkert brug. Fejl eller skader, der skyldes følgende: (a) forkert betjening, forkert
opbevaring, forkert brug, uheld eller uagtsomhed, f.eks. fysiske skader (ridser,
skrammer osv.) på produktets overflade, som skyldes forkert brug, (b) kontakt
med væske, vand, regn, ekstrem fugtighed eller kraftig dug, sand, snavs eller
lignende, ekstrem varme eller fødevarer, (c) brug af produktet eller tilbehørsdele til
erhvervsmæssige formål eller uhensigtsmæssig brug eller udsættelse af produktet
eller tilbehøret for unormale forhold eller (d) andre handlinger, som ikke er en fejl, der
'*ˏ0%(/'.%2!/ˏ  ˏ!((!.ˏ ȑˏ!.ˏ%''!ˏ+)"00!0ˏ"ˏ#.*0%!*Ȑ
Brug af produkter og tilbehør, der ikke stammer fra Motorola. Fejl eller skader,
som skyldes brug af produkter eller tilbehør, som ikke stammer fra Motorola eller er
godkendt af Motorola, eller andre eksterne enheder, er ikke omfattet af garantien.
Ikke autoriseret service eller ikke autoriserede ændringer. Fejl eller skader, som
skyldes service, tests, indstillinger, installation, vedligeholdelse, ændringer eller
)+ %"%!.%*#!.ˏ,Ïˏ*+#!*ˏ)Ï !ˏ"ˏ!*ˏ* !*ˏ0.! &!,.0ˏ!* ˏ  ȑˏ ˏ
eller disses autoriserede servicecentre, er ikke omfattet af garantien.
Ændrede produkter. Produkter eller tilbehørsdele med (a) serienumre eller
datomærker, som er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæselige, (b) brudt forsegling
eller en forsegling, som viser tegn på manipulation, (c) ikke overensstemmende
printkortserienumre eller (d) ikke konforme kabinetter eller kabinetter eller dele, der
ikke stammer fra Motorola, er ikke omfattet af garantien.
Kommunikationsfunktioner. Fejl eller skader på produkter eller tilbehørsdele eller
svigt grundet kommunikationsfunktioner eller -signaler, som du abonnerer på eller
anvender med produkterne eller tilbehørsdelene, er ikke omfattet af garantien.

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?
W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji proszę dzwonić na numer:
0221168640 w Polsce
adres 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.
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.

Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?
Szerviz vagy információk igényléséhez hívja az alábbi telefonszámot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Utasításokat fog kapni arra vonatkozóan, miként tudja visszaküldeni a termékeket
és tartozékokatt saját kockázatára és költségén a BIATONE felhatalmazott
szervizközpontjába. Szerviz igénybe vételéhez mellékelnie kell: (a) a terméket
vagy tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza
a vásárlás dátumot, helyét és a kereskedő nevét; (c) ha a termékhez garancialevél
volt mellékelve, akkor a kitöltött garancialevelet, amely tartalmazza a termék
sorozatszámát; (d) a probléma írásos leírását; és a legfontosabb; (e) címmét 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.
A termék ártalmatlanítása (Környezetvédelem)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket az élettartama végén tilos háztartási hulladékként kezelni. Vigye
a terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott gyűjtőhelyre. 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. Az anyagok újrahasznosítása a természeti
erőforrások megőrzését segíti.
A lakóhelyéhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi
hatóságokhoz.

Jak získat záruční servis nebo další informace?
Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní
číslo:
+491808 938 802, mluvíme česky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
testováním získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady
a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE. Chcete-li
získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu
(stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku;
(c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým
číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní
číslo.
Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností
BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli
předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli
publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a
prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti
BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

Hvordan får du garantiservice eller andre oplysninger?
For at få service eller andre oplysninger bedes du kontakte os:
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
På internettet: www.motorolastore.com
Du får vejledning i, hvordan du for egen regning og risiko kan sende produkter eller
tilbehørsdele til det autoriserede BINATONE-servicecenter. For at modtage service
skal du vedlægge følgende: (a) produktet eller tilbehøret, (b) det originale købsbevis
(dokumentation) med angivelse af dato, sted og forhandler af produktet, (c) hvis
der var et garantikort i kassen: et udfyldt garantikort med angivelse af produktets
serienummer, (d) en skriftlig beskrivelse af problemet og, hvad der er vigtigst, (e) din
adresse og dit telefonnummer.
Disse handelsvilkår er den samlede garantiaftale mellem dig og BINATONE med
hensyn til det produkt og tilbehør, du har købt, og erstatter alle tidligere aftaler eller
erklæringer, inkl. erklæringer i publikationer eller reklamemateriale, som er udgivet
af BINATONE, eller erklæringer via en repræsentant for eller medarbejder hos
BINATONE, som muligvis følger med i forbindelse med føromtalte køb.
Bortskaffelse af produktet (miljø)
Ved slutningen af produktets livscyklus må dette produkt ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet til
genbrug af elektriske og elektroniske komponenter på en genbrugsplads.
Dette angives med symbolet på produktet, i brugsanvisningen eller på
emballagen.
Enkelte af produktmaterialerne kan genanvendes, hvis du afleverer
produktet på en genbrugsplads. Når enkelte dele eller råstoffer fra brugte produkter
genanvendes, yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har brug for flere oplysninger om
genbrugspladser i nærheden af din bopæl.
Bortskaf batterier miljøvenligt i overensstemmelse med lokale regler.

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Binatone Telecom PLC deklaruje zgodność urządzenia radiowego
typu z wymogami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE dotyczącej urządzeń
radiowych. Pełną treść deklaracji zgodności UE można pobrać ze strony:
https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

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: https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

Prohlášení o shodě EU (DoC)
Společnost Binatone Telecom PLC tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v
souladu se směrnicí RE 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na
internetové adrese: https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

Felhasználói útmutató letöltése a webhelyről:
www.motorolastore.com/support

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webové stránky:
www.motorolastore.com/support

Pobierz Instrukcję użytkownika ze strony internetowej:
www.motorolastore.com/support

Produkt wyprodukowany, dystrybuowany i sprzedawany przez Binatone Electronics
International LTD., oficjalnego licencjobiorcę produktu. Nazwa MOTOROLA i
stylizowane logo stanowią zarejestrowane znaki handlowe firmy Motorola Trademark
Holdings, LLC objęte licencją. Logo firmy Apple jest znakiem handlowym należącym
do firmy Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App
Store jest nazwą usługi świadczonej przez firmę Apple Inc. Google Play i Android są
znakami handlowymi firmy Google Inc. Wi-Fi jest nazwą handlową zarejestrowaną
przez organizację Wi-Fi Alliance. Wszelkie inne znaki handlowe są własnością ich
prawnych właścicieli. © 2018 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Chinach
EU_PL version 1.0

A Binatone Electronics International LTD hivatalos licenc alapján gyártotta, terjesztette
vagy értékesítette jelen terméket. A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola Trademark
Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye és ezeket licenc alapján kerültek
felhasználásra. Az Apple logo az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegy. 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.
Minden más védjegy az adott cégek tulajdonát képezik. © 2018 Motorola Mobility LLC.
Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva
EU_HU version 1.0

Likvidace zařízení (Životní prostředí)
Na konci životnosti výrobku byste jej neměli likvidovat s běžným domácím
odpadem. Odevzdejte výrobek na sběrné místo k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v
uživatelské příručce a na krabici.
Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním
místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků
významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na
místní úřady.

Vyrobeno, distribuováno nebo prodáno Binatone Electronics International LTD., oficiálním
držitelem licence pro tento produkt. MOTOROLA a stylizované M logo jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Motorola Trademark Holdings,
LLC. A jsou použity na základě licence. Logo Apple je ochrannou známkou Apple Inc.,
registrováno v USA a dalších zemích. App Store je značka služeb Apple Inc. Google Play
a Android jsou ochrannými známkami Google Inc. Wi-Fi je ochrannou známkou Wi-Fi
Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
© 2018 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

Vytištěno v Číně
EU_CZ version 1.0

EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Binatone Telecom PLC, at radioudstyrstypen overholder
radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU. Hele teksten i EU’s overensstemmelseserklæring
kan findes på følgende websted:
https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

Fremstillet, distribueret eller solgt af Binatone Electronics International LTD., Officiel
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registrerede varemærker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC. og bruges under
licens. Apple logo er varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App
Store er et servicemærke af Apple Inc. Google Play og Android er varemærker tilhørende
Google Inc. Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere. © 2018 Motorola Mobility LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Kina
EU_DK version 1.0

