Gebruikershandleiding
Draagbare Digitale Video Babyfoon met Wi-Fi® Internet weergave
Modellen: MBP855CONNECT, MBP855CONNECT-2,
MBP855CONNECT-3, MBP855CONNECT-4

De functies die worden beschreven in deze gebruikershandleiding zijn onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Welkom...
dit is uw nieuwe Motorola Digitale Video Babyfoon!
Dank u voor de aankoop van deze nieuwe Motorola Digitale Video
Babyfoon. Nu kunt u uw baby in een andere kamer horen en zien slapen of
u kunt uw spelende oudere kinderen in het oog houden.
Bewaar uw originele kassabon met datum voor uw administratie.
Voor garantieservice voor uw Motorola-product moet u een kopie van uw
kassabon met datum overleggen om de garantiestatus te bevestigen.
Registratie is niet vereist om aanspraak te maken op garantie.
Voor vragen over dit product kunt u bellen naar:
0202621966 in Nederland
025887046 in België
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van
uw product te profiteren.
Voordat u de Digital Video Babyfoon in gebruik neemt, raden wij u aan de
reeds geïnstalleerd batterij in het oudertoestel volledig op te laden, zodat
het apparaat blijft werken als u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina 8 - 10 voordat u de toestellen
installeert.

Is alles aanwezig?
• 1 x Oudertoestel
• 1 x Babytoestel (Camera)
• 1 x Voedingsadapter voor het Oudertoestel
• 1 x Voedingsadapter voor het Babytoestel
• 1 x Stargrip
In pakketten met meerdere camera's vindt u een of meer camera's met
voedingsadapters.
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Display (LCD-scherm)
VIDEO AAN/UIT-knop V
Indrukken om het LCD-scherm in te
schakelen AAN/UIT. (Indrukken om
het LCD-scherm in te schakelen.)
SPREEK knop T
Ingedrukt houden om tegen uw
baby te spreken.
RESET knop (verzonken - gebruik
een kleine pin)
HOGER knop +
Normale modus: Camera naar
boven kantelen
Menumodus: Hogere menu-opties
LAGER knop Normale modus: Camera naar
beneden kantelen
Menumodus: Lagere menu-opties
MENU knop M
Indrukken om de menu-opties te
openen/sluiten
OK-knop O

Indrukken om een keuze te
bevestigen.
9. Micro-USB-ingang voedingsadapter
10. LAGER knop <

Normale modus: Camera naar links
zwenken
Menumodus: Naar links in menuopties

18

19

11. RECHTS knop >

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Normale modus: Camera naar
rechts zwenken
Menumodus: Naar rechts in menuopties
Oplaad-LED:
Is BLAUW als de netvoeding is
aangesloten.
Oudertoestel AAN/UIT LED (Groen)
Audioniveau LED's (Groen, Oranje,
Rood, Rood)
Volumeknoppen
Druk op -/+ om het volumeniveau
op het Oudertoestel te verlagen/
verhogen
Voedingsknop 0
De toets ingedrukt houden om het
Oudertoestel AAN/UIT te
schakelen.
Microfoon
Stand
Luidspreker

Menu-symbolen Oudertoestel
Signaalniveau indicator (5 niveaus)
Nachtzichtmodus (Videobeeld wordt Zwart/Wit)
Spreekmodus Aan
Batterijniveau indicator (4 niveaus)
Camera naar links zwenken
Camera naar rechts zwenken
Camera naar boven kantelen
Camera naar beneden kantelen
Zoomniveau regelaar (1X, 2X)
Helderheidsniveau regelaar (8 niveaus)
Slaapliedje regelaar (keuze uit 5 liedjes)
Alarminstelling (6u, 4u, 2u, Uit)
Toont de alarminstelling op de statusbalk. Indien knipperend is de
alarmtijd bereikt of verstreken.
Temperatuurschaal instelling (oC / oF)
Aanduiding in BLAUW, maar wordt ROOD > 29ºC / 84ºF, of
< 14ºC / 57ºF
Toont HH oC / oF als >36oC / 97oF.
Toont LL oC / oF als < 1oC / 34oF.
Cameraregelaar (scan

V

, weergave

Scherm Uit-timer instellen (Uit

, toevoegen

, wissen

)

, 5 min, 30 min, 60 min)

Geeft aan dat de scherm-uit timer is ingesteld
Volumeniveau regelaar (8 niveaus + uit)
Toont dat het volume is uitgeschakeld.
Geen Babytoestel gevonden
Meerdere camera's op het display tonen. Alleen beschikbaar als u meer
dan 1 Babytoestel (Camera) hebt.

Overzicht van uw Babytoestel (Camera)

1.
2.
3.
4.

Fotosensor (Nachtzichtmodus)
Cameralens
Infrarode LED's (x 8, voor nachtzicht)
Voeding LED
• Aan wanneer de netvoeding voor het
eerst op het oudertoestel wordt aangesloten, of wanneer gekoppeld met, maar niet
aangesloten op, het oudertoestel.
• Knippert wanneer gekoppeld aan, of
zoekt naar, het oudertoestel.
5. Microfoon
6. Camera-batterij LED
• Knippert wanneer de netvoeding is aangesloten op het babytoestel.
• Knippert wanneer het batterijniveau van
de camera laag is.

7. VOEDING AAN/UIT-schakelaar
8. Temperatuursensor
9. Micro-USB aansluiting voor
netvoeding
10. KOPPELING-knop
11. Luidspreker
12. Star Grip of Statief montageschroef
13. Antenne

Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw Babyfoon
•

•

•

•

•

Om uw Video Babyfoon en Oudertoestel samen te gebruiken, moet een radioverbinding
tot stand worden gebracht tussen beide toestellen. Het bereik is afhankelijk van
omgevingsfactoren.
Grote metalen voorwerpen zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, een
metalen deur of gewapend beton tussen het Babytoestel en het Oudertoestel kunnen
het radiosignaal blokkeren.
De signaalsterkte kan ook gehinderd worden door andere vaste structuren zoals muren,
of door radio- of elektrische apparatuur, zoals tv's, computers, draadloze of mobiele
telefoons, tl-lampen of dimmers.
Het gebruik van andere 2.4 GHz apparaten, zoals draadloze netwerken, (Wi-Fi®
routers), Bluetooth™ systemen of magnetrons, kunnen interferentie met dit product
veroorzaken, dus houd de babyfoon op tenminste 1 meter afstand van dergelijke
apparaten of zet ze uit als ze storing lijken te veroorzaken.
Als het signaal zwak is kunt u proberen het Oudertoestel en/of het Babytoestel te
verplaatsen.
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1. Veiligheidsinstructies

OPGELET:
Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door
snoeren worden GEWURGD. Houd dit
snoer buiten bereik van kinderen houden
(meer dan 1 meter afstand). Gebruik
nooit verlengsnoeren met AC Adapters.
Gebruik alleen de bijgeleverde AC
Adapters.
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OPSTELLEN & GEBRUIK VAN HET BABYTOESTEL:
•
•

•

Bepaal een plaats voor het Babytoestel dat het beste zicht geeft op de
baby in zijn/haar bedje.
Plaats het babytoestel op een vlakke ondergrond, zoals een dressoir,
bureau of plank, of plaatst het apparaat op een geschikt statief of
Stargrip met behulp van de schroefbevestiging aan de onderkant van
de standaard.
Plaats het Babytoestel NOOIT in de wieg of binnen het bereik van de
baby (het apparaat en de snoeren moeten op een afstand van
minimaal 1 meter zijn).

WAARSCHUWING
Deze digitale Babyfoon voldoet aan alle relevante normen voor
elektromagnetische velden, en mits behandeld zoals beschreven in de
Gebruikershandleiding, is veilig in gebruik. Lees daarom altijd de instructies in
deze Gebruikershandleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
• Montage moet door een volwassene wordt uitgevoerd. Houd kleine
onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens de montage.
• Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen met het apparaat
spelen.
• Deze Babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht van een
volwassene.
• Bewaar deze Gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen.
• Plaats het Babytoestel niet in de wieg of binnen het bereik van de baby (het
apparaat en de snoeren moeten op een afstand van minimaal 1 meter zijn).
• De snoeren buiten bereik van kinderen houden.
• De Babyfoon niet met een doek of deken afdekken.
• Gebruik nooit verlengsnoeren met voedingsadapters. Gebruik alleen de
bijgeleverde voedingsadapters.

Veiligheidsinstructies
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• Test het toestel en alle functies, zodat u bekend bent met het apparaat
alvorens in gebruikname.
• Gebruik de Babymonitor niet in de buurt van water.
• Plaats het Babytoestel niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik alleen de bijgeleverde opladers en voedingsadapters. Gebruik van
andere opladers of voedingsadapters kan het apparaat of de batterij
beschadigen.
• De stekkercontacten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken.
OPGELET
Het Oudertoestel is voorzien van een ingebouwde, oplaadbare lithium-ion
batterij, die niet voor de gebruiker toegankelijke is. Als u denkt dat de batterij
vervangen moet worden, neem dan contact op met de hulplijn. Probeer niet om
de batterij zelf te vervangen.
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
Gebruikte batterijen weggooien volgens de voorschriften.
Het toestel moet zodanig opgesteld en gebruikt worden dat de afstand tussen
gebruiker, behalve de handen, en het apparaat minimaal 20 cm is.
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2. Beginnen
2.1

1.

Voeding voor Babytoestel

Sluit de micro-USB-stekker van de voedingsadapter aan op het babytoestel
(camera) en het andere uiteinde op een geschikt stopcontact.

OPMERKING
Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter (5V DC / 1500mA).
2.

Schuif de AAN/UITknop naar de AAN-stand. De LED-indicator licht rood
op.
3. Verschuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UIT-stand om het Babytoestel uit te
schakelen.
BELANGRIJK:
Het babytoestel werkt zonder netvoeding maximaal 3 uur op de ingebouwde
oplaadbare batterij (Ni-MH batterij 2.4V, 900mAh). Laad het apparaat
tenminste 16 uur op voor ingebruikname. De batterij is niet toegankelijk voor de
gebruiker. Neem contact op met de hulplijn als u denkt dat de batterij moet
worden vervangen.

Beginnen

11

2.2

Voeding voor Oudertoestel

BELANGRIJK
Het Oudertoestel beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij (Lithiumion batterij 1880mAh voor maximaal 5 uur gebruik). 16 uur opladen voordat u
het toestel in gebruik neemt. De batterij is niet toegankelijk voor de gebruiker.
Als u denkt dat de batterij vervangen moet worden, neem dan contact op met
de hulplijn.
1.

Sluit de micro-USB-stekker van de voedingsadapter aan op de Oudertel en
het andere uiteinde op een geschikt stopcontact. Gebruik uitsluitend de
meegeleverde adapter (5V DC / 1500mA) met de micro-USB stekker.
2. Houd de 0 NETVOEDING AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt om het
oudertoestel in te schakelen als deze niet automatisch wordt ingeschakeld.
3. Zodra het Baby- en Oudertoestel zijn ingeschakeld, toont het display van
het Oudertoestel het beeld het Babytoestelin kleur. Als de babykamer
donker is, wordt het beeld getoond in zwart-wit. Het pictogram
verschijnt om aan te geven dat het Babytoestel infrarood licht gebruikt.
4. Als er geen verbinding is of u buiten bereik bent, gaat het display uit. Het
symbool verschijnt op het scherm en het Oudertoestel laat een
constante geluidstoon horen. Plaats het Oudertoestel dichter bij het
Babytoestel totdat de verbinding is hersteld.
5. De knop 0 VOEDING AAN/UIT ingedrukt houden totdat de
voortgangsbalk stopt met scrollen om het Oudertoestel UIT te zetten.
OPMERKING
De batterij-icoon
wordt ROOD om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.
Het Oudertoestel zal elke 15 seconden een geluidstoon laten horen. De batterij
moet worden opgeladen. Het duurt 16 uur op de batterij volledig op te laden.
12
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1.

2.

Als het Oudertoestel is uitgeschakeld en de adapter aangesloten, verschijnt
een 2-polig stekkersymboolop het scherm voor ongeveer 5 seconden.
Vervolgens knippert het batterijsymbool 15 seconden. DeBlauwe LED
bovenaan gaat branden om aan te geven dat de adapter aangesloten is en
bezig is met opladen.
Terwijl het toestel is ingeschakeld, en de adapter op het stopcontact is
aangesloten, geeft het batterijsymbool in derechterbovenhoek van het
display aan dat de batterij wordt opgeladen. De blauwe LED-lampje in de
linkerbovenhoek licht op om aan te geven dat de adapter is aangesloten,
en de groene LED ernaast geeft aan dat het oudertoestel is ingeschakeld.

Beginnen
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Tijdens het opladen

2.3

Aanmelden (Koppelen)

Het Babytoestel is van tevoren al gekoppeld met het Oudertoestel. U hoeft de
apparaten niet opnieuw te koppelen tenzij het Babytoestel de verbinding met
het Oudertoestel verliest.
Ga als volgt te werk om het Babytoestel te koppelen of om een nieuwe
Babytoestel aan te melden:
1. Druk op 0 op het Oudertoestel om de menubalk te activeren.
is gemarkeerd.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
wissen/
toevoegen/
weergave/
scan menu gaat open.
Het
toevoegen,
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer
en druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera
/ / / verschijnt. Druk op de + HOGER-knop of LAGER-knop en selecteer de gewenste Camera. Druk op de O knop
om te zoeken naar de camera. "Druk op KOPPELEN op cam" is getoond.
Let op: Als een camera momenteel is gekoppeld aan het Oudertoestel,
kan de cameralocatie (aangegeven met een *) niet worden geselecteerd
voor een nieuwe aanmelding.
5. De knop KOPPELEN onder het Babytoestel ingedrukt houden totdat het
Oudertoestel de camera vindt, een geluidstoon laat horen en KOPPELEN
OK op het display wordt getoond. Het videobeeld van de camera wordt
getoond.
OPMERKING
Als een bepaald Babytoestel eerder was aangemeld, wordt de eerdere
aanmelding van het Babytoestel overschreven.

14

Beginnen

NEDERLANDS

3. Uw Babyfoon gebruiken
3.1

Instellen

• Plaats het Babytoestel op een geschikte plaatst (bijvoorbeeld op een tafel)
en richt de cameralens op de omgeving die u wilt zien.
• De hoek van de camera van het Babytoestel instellen met de zwenk- en
kantelfunctie van het Oudertoestel om het beeld dat op het Oudertoestel
wordt getoond omhoog, omlaag, naar links en rechts te bewegen totdat u
tevreden bent met het beeld weergegeven op het Oudertoestel.
OPMERKING
Plaatst het Babytoestel niet binnen bereik van de baby! Als er storing met het
beeld of geluid is, de toestellen op andere plaatsen installeren om er voor te
zorgen dat ze niet in de buurt staan van andere elektrische apparatuur.

3.2

Zwenken en kantelen

De camera kan in de camera-weergavemodus op afstand worden bediend met
het Oudertoestel.
1.
2.

3.3

Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop naar boven of beneden te
kantelen.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop om naar links of rechts te
zwenken.

Nachtzichtmodus

Het babytoestel heeft 8 hooggevoelige infrarode LED's om beelden in het
donker te registreren. Wanneer de ingebouwde lichtsensor aan de voorkant
van het apparaat een laag niveau van omgevingslicht detecteert, worden de
LED's automatisch geactiveerd en op het scherm van het Oudertoestel
weergegeven in zwart-wit. Het
pictogram verschijnt bovenaan in het
scherm.

3.4

Spreekmodus

De knop T SPREKEN op het Oudertoestel ingedrukt houden om tegen uw
baby via de luidspreker van het Babytoestel te spreken. Het T pictogram
verschijnt bovenaan in het LCD-scherm.
Uw Babyfoon gebruiken
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3.5

Video AAN/UIT

Druk op de VVIDEO AAN/UIT-knop om het LCD-scherm aan of uit te
schakelen en de geluidsmonitor ingeschakeld te houden.

3.6

Temperatuurdisplay (HH°C/°F of LL°C/°F)

De gemeten temperatuur van de temperatuursensor aan de achterzijde van het
Babytoestel verschijnt bovenin het LCD-scherm in °C of °F (zie 4.7
Temperatuuraanduiding om de aanduiding te wijzigen). De aanduiding wordt
ROOD als de temperatuur boven 29°C/84°F of onder 14°C/57° F komt. De
aanduiding verandert naar HH°C/°F als de temperatuur boven 36°C/97°F
komt. De aanduiding verandert naar LL°C/°F als de temperatuur onder 1°C/
34°F komt. De temperatuuraanduiding wordt ongeveer elke minuut bijgewerkt.
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4. Menuopties Oudertoestel
4.1
1.

4.2
1.
2.
3.

4.3
1.
2.
3.

4.4
1.
2.

4.5
1.
2.
3.
4.

Volume
Druk op de toets Volume - of + toets om het volume aan te passen. Het
pictogram verschijnt en u kunt het gewenste volume tussen 0~8
selecteren. (De standaard volume-instelling is niveau 5 en niveau 0 is
UIT
.)

Helderheid
Druk op de M knop om de menubalk te openen.
is gemarkeerd.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer het
helderheidsniveau tussen niveau 1~8. (De standaard helderheidsinstelling is 4.)

Slaapliedjes
Druk op de M knop om de menubalk te openen.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat is gemarkeerd.
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop om uit de 5 beschikbare
liedjes te selecteren. Als een geluid wordt geselecteerd, wordt het continu
herhaald totdat het wordt uitgeschakeld of de SPREEK-knop wordt
ingedrukt. (De standaardinstelling is slaapliedje UIT.)

Zoom
Druk op de M knop om de menubalk te openen is gemarkeerd is.
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer de 1X of 2X
Zoom. (De standaardinstelling 1X.)

Alarm
Druk op de M knop om de menubalk te openen.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat is gemarkeerd.
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer de alarmtijd
(6h, 4h, 2h). De gaat uit. (De standaardinstelling van het alarm is UIT.)
Als een alarmtijd is ingesteld, laat het Oudertoestel ongeveer 1 minuut na
elke periode van 6, 4 of 2 uur een geluidstoon horen en gaat knipperen.
Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.

Menuopties Oudertoestel
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4.6

Bediening van de camera

4.6.1

Een camera toevoegen (koppelen)

Druk op de M knop om de menubalk te openen.
is gemarkeerd
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
wissen/
toevoegen/
weergave/
scan menu opent.
en het
toevoegen, en
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop, selecteer
druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera
verschijnt. Druk op de + HOGER-knop of / / /
LAGER-knop en selecteer de gewenste Camera. Druk op de O knop
om de camera te zoeken.
Let op: Als een camera momenteel is gekoppeld aan het Oudertoestel,
kan de cameralocatie (aangegeven met een *) niet worden geselecteerd
voor een nieuwe aanmelding.
5. De KOPPELEN KNOP onder het Babytoestel ingedrukt houden totdat het
Oudertoestel de camera vindt, een geluidstoon laat horen en KOPPELEN
OK op het display wordt getoond. Het videobeeld van de camera wordt
getoond.
OPMERKING
Een camera gelijktijdig bij slechts een Oudertoestel worden aangemeld.
1.
2.

4.6.2
1.
2.
3.
4.

Camerabeeld weergeven

Druk op de M knop om de menubalk te openen.
is gemarkeerd.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
wissen/
toevoegen/
weergave/
scan menu opent.
Het
weergave .
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer
Druk op de O knop om te bevestigen.
Camera
opent. Druk op de + HOGER-knop of / / /
LAGER-knop om de gewenste camera te selecteren. Druk vervolgens op
de O knop om het beeld van die camera weer te geven.
Let op: Alleen cameralocaties met een * kunnen worden geselecteerd.

TIP
Snelle methode om camera's snel in te schakelen zonder de menubalk.
Druk herhaaldelijk op de Oknopen selecteer de beschikbare Camera-opties
,
,
,
,
.
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4.6.3

Een camera verwijderen

Druk op de M knop om de menubalk te openen.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
is gemarkeerd.
wissen/
toevoegen/
weergave/
scan menu opent.
Het
wissen , en
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop, selecteer
druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera
opent. Druk op de + HOGER-knop of / / /
LAGER-knop om de gewenste camera te selecteren. Druk op de O
knop.
5. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer . Druk
vervolgens op deO knop om die aanmelding te verwijderen.
Let op:
Het is niet mogelijk een camera te verwijderen als slecht een camera bij het
oudertoestel is aangemeld.
1.
2.

4.6.4

Scan camera

Deze functie is alleen beschikbaar als u beschikt over meer dan 1 Babytoestel
(Camera).
1.
2.
3.
4.

Druk op de M knop. De menubalk opent.
is gemarkeerd.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
wissen/
toevoegen/
weergave/
scan opent.
Het menu
scan. Druk
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer
op de O knop om te bevestigen.
Het display toont afwisselende beelden van verschillende aangemelde
camera's.
/ / / . De beelden veranderen ongeveer elke 12
seconden.

TIP
Snelle methode om camera's snel in te schakelen zonder de menubalk.
Druk herhaaldelijke op OK en selecteer de beschikbare Camera-opties
,
,
,
.

4.7
1.
2.
3.

,

Temperatuuraanduiding
Druk op de M knop om de menubalk te openen.
is gemarkeerd.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer °C of °F.

Menuopties Oudertoestel
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4.8

Stroombesparingsmodus

Druk op de M knop om de menubalk te openen.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat V is gemarkeerd.
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer video uit na
5 mins, 30 mins of 60 mins als het toestel alleen op batterijen werkt.
Let op:
De audio blijft aan en u kunt op een willekeurige knop drukken om de video
weer in te schakelen.

1.
2.
3.

4.9

Meerdere camera's op het display tonen

Deze functie is alleen beschikbaar als u beschikt over meer dan 1 Babytoestel
(Camera).
Als de "Split Screen"-functie is ingeschakeld, kunt u beelden van meerdere
camera's op het display weergeven. U hoort alleen audio van een van de
beelden.
Druk op de M knop om de menubalk te openen.
is gemarkeerd.
Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat
Druk op de + HOGER-knop of - LAGER knop en selecteer Split Screen
Aan / Uit .
4. Als de Split Screen-functie is ingeschakeld, op de < LINKS-knop/>
RECHTS-knop/+ HOGER-knop/- LAGER-knop drukken om te
schakelen tussen camera's om het geluid van de geselecteerde camera,
aangegeven door het rode kader, weer te geven.
Let op:
In de multi-screen modus werkt de SPREEK-knop met de geselecteerde
camera.
1.
2.
3.

Als u een slaapliedje via de camera wilt afspelen, moet dit ingesteld worden
voordat de multi-screen modus wordt geselecteerd.
Zoom werkt niet in de multi-screen modus.
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5. Weergave via Wi-Fi® Internet
Systeemeisen

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

Android™ Systeem
• Versie 4.2 of hoger

iPhone®/iPad® iOS
• Versie 7.0 of hoger

Wi-Fi® vereisten:
• Ten minste 0.6 Mbps uploadbandbreedte per camera. Test uw
internetsnelheid op: http://www.speedtest.net/

Weergave via Wi-Fi® Internet
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5.2

Beginnen - Apparaten aansluiten

Hoe werkt het?

MBP855CONNECT
Camera

Wi-Fi®-Router

Toegang tot uw
Camera.

Beelden van uw Camera
vanaf een compatibel
apparaat extern bekijken.

Hubble
Service

Wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot de Camera, zal de
Hubble-server de identiteit van de gebruiker verifiëren voordat de server
toegang tot de camera verleent.

5.2.1

Instelling

• Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de
micro USB-aansluiting aan de achterkant van de camera.
• Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie.
• De camera moet binnen het bereik van de Wi-Fi® router zijn waarmee u
verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat u het wachtwoord hebt van de router
voor het instellingsproces.
Functie van de LED-statusindicator:
Koppelen en instellen

Knippert langzaam in rood en blauw

Aangesloten

Knippert langzaam blauw

Gekoppeld maar niet aangesloten Brandt blauw
Klaar om aansluiting te maken

Knippert langzaam blauw

Opmerking
U kunt de instelling alleen maken met een compatibele smartphone of tablet,
niet met een PC.
22
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5.3

Gebruikersaccount en Camera-instelling op Android™
apparaten

Wat u nodig hebt
• Babytoestel (camera)
• Voedingsadapter voor camera
• Apparaat met Android TM systeemversie 4.2 en hoger

5.3.1

Inschakelen en aansluiten op de camera

• Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de
micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
• Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar op AAN staat.
• De rode LED van de camera knippert nadat de camera is opgestart.
Wanneer u een geluidstoon hoort, is de camera klaar voor installatie.

5.3.2

Download Hubble for Motorola Monitors App

• Ga naar Google Play™ Store en zoek naar "Hubble for Motorola Monitors".
• Download "Hubble for Motorola Monitors" App van Google Play™ Store en
installeer het op uw Android™ apparaat

5.3.3

Activeer de Hubble for Motorola Monitors App op het
Android™ apparaat

• Zorg ervoor dat uw Android™ apparaat is aangesloten op uw Wi-Fi® router.
• Activeer de “Hubble for Motorola Monitors" App, voer uw accountgegevens in,
lees de Gebruiksvoorwaarden, en selecteer vervolgens "Ik ga akkoord met de
Gebruiksvoorwaarden" vóórdat u op Create (Aanmaken) tikt. (Afbeelding A1)
Opmerking
Als u al een Hubble App-account hebt, selecteer dan Already have account?
(Hebt u al een account?) om naar de volgende stap te gaan.

A1
Weergave via Wi-Fi® Internet
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5.3.4

De Camera aan uw account toevoegen

• Tik op
in rechter bovenhoek van het scherm om de camera toe te
voegen. (Afbeelding A2)

A2
• De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding A3)

A3
• De camera aansluiten en inschakelen, en enkele minuten wachten om de
camera op te warmen.
• Tik op Continue (Doorgaan) wanneer de Camera-LED begint te knipperen.
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• De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding A4)

A4
• Houd de KOPPELING-knop aan de onderzijde van de camera 3 seconden
ingedrukt. U hoort u een geluidstoon, gevolgd door een gesproken melding
dat de camera klaar is voor koppeling.
• Tik op Continue (Doorgaan).
• De App zoekt automatisch naar de camera en maakt verbinding, zoals
getoond in de onderstaande afbeeldingen. (Afbeeldingen A5, A6)
• De blauw/rood gekleurde LED op de Camera gaat vervolgens knipperen.

A5

Weergave via Wi-Fi® Internet
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• Uw Wi-Fi® netwerk selecteren, uw wachtwoord invoeren en dan op
Connect (Aansluiten) tikken. (Afbeeldingen A7, A8)

A8
A7
• Het duurt enkele minuten voordat de camera verbinding maakt met het Wi-Fi®
netwerk voordat de verbindingsstatus wordt getoond. (Afbeeldingen A9, A10)
• Als de verbinding mislukt, tik dan op Retry (Probeer opnieuw) en herhaal de
stappen vanaf 5.3.4.

A9
A10
• Tik op View Camera (Camera weergeven) om het beeld opgenomen door de
camera te bekijken.De LED-indicator op de camera knippert blauw.
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Gebruikersaccount en Instellen van camera op iPhone®/iPad®

Wat u nodig hebt
• Babytoestel (camera)
• Voedingsadapter voor de camera
• iPhone® / iPad® met iOS versie 7.0 en hoger

5.4.1

Inschakelen en aansluiten op de camera

• Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de
micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
• Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar op AAN staat.
• De rode LED van de camera knippert nadat de camera is opgestart.
Wanneer u een geluidstoon hoort, is de camera klaar voor installatie.

5.4.2

Download Hubble for Motorola Monitors App

• Ga naar de App Store en zoek naar "Hubble for Motorola Monitors".
• Download de "Hubble for Motorola Monitors" App en installeer het op uw iPhone®/
iPad®.

5.4.3

Activeer Hubble App op uw iPhone®/iPad®

• Zorg ervoor dat uw iPhone®/iPad® is aangesloten op uw Wi-Fi® Router.
• Activeer de “Hubble for Motorola Monitors" App, voer uw accountgegevens in,
lees de Gebruiksvoorwaarden, en selecteer vervolgens "Ik ga akkoord met de
Gebruiksvoorwaarden" vóórdat u op Create (Aanmaken) tikt. (Afbeelding i1)
Opmerking:
Als u al een Hubble App-account hebt, selecteer dan Already have account?
(Hebt u al een account?) om naar de volgende stap te gaan (Afbeelding i1).

i1
Weergave via Wi-Fi® Internet
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5.4

5.4.4

De Camera aan uw account toevoegen

• Tik op
in rechter bovenhoek van het scherm om de camera toe te
voegen. (Afbeelding i2)

i2
• De volgende Bluetooth-instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding
i3)

i3

28
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i5
i4
• Druk op de HOME toets om terug te keren naar het home-scherm, en tik dan
op de "Hubble for Motorola Monitors" App door te gaan met het instellen.
• De volgende instructies verschijnen op het scherm. (Afbeelding i6)
Merk op dat als Bluetooth ingeschakeld was, dat u rechtstreeks naar deze
stap gaat.

i6
• Wacht een paar minuten voor het initialiseren van de camera. Wanneer het camera
LED-lampje begint te knipperen, drukt u op de KOPPELING-knop aan de
onderzijde van de camera en tikt u vervolgens op Continue (Doorgaan).
Weergave via Wi-Fi® Internet
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• Tip op Instellingen en activeer Bluetooth op uw iPhone®/iPad®. (Afbeelding i4,
i5)

• Het onderstaande verschijnt op het scherm. Selecteer de Camera-ID
gedetecteerd op uw iOS® apparaat en tik op Connect (Aansluiten)
(Afbeelding i7, i8)

i7
i8
• Geef de locatie van uw camera een naam en tik op Continue (Doorgaan).
(Afbeeldingen i9, i10)

i9
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i10
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i12
i11
• Selecteer uw Wi-Fi® netwerk en tik op Continue (Doorgaan). (Afbeelding
i13)
• Uw Wi-Fi® wachtwoord invoeren en op Next (Volgende) tikken. (Afbeelding
i14)

i13
i14
• Het duurt enkele minuten voordat de camera verbinding maakt met het WiFi® netwerk en de verbindingsstatus toont. (Afbeeldingen i15, i16)

Weergave via Wi-Fi® Internet
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• De camera zoekt naar het Wi-Fi® netwerk (Afbeelding i11) en toont een lijst
met beschikbare netwerken. (Afbeelding i12)

• Als de verbinding mislukt, tik dan op Retry (Probeer opnieuw) en herhaal de
stappen vanaf 5.4.4.

i15
i16
• Tik op View Live Camera (Camera weergeven) om het beeld opgenomen
door de camera te bekijken. De LED-indicator op de camera knippert blauw.
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Camera-functies

5.5.1

De camera op netvoeding aansluiten

• Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en steek de stekker in de
micro USB-aansluiting aan op de achterkant van de camera.
• Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie. De voedings-LED zal
groen oplichten. (Opmerking: Als u het apparaat wilt uitschakelen, de AAN/
UIT- schakelaar op UIT zetten.)
• Activeer de Hubble App op uw AndroidTM of iOS® apparaat.

5.5.2

Overzicht van de functies op de Hubble App
Menu

• Tik op Camera’s

om de cameralijst te openen.

om de lijst met video• Tik op Event Log
opname, gemaakt tijdens Beweging- of
Geluidsdetectie, te openen.
• Tik op Account
voor toegang tot Profiel,
Abonnementen , Berichten instellen, Remote
Connection-instellingen en Over Hubble
Zoom

Weergave via Wi-Fi® Internet

Verschuif de schuifbalk aan de rechterkant van het
scherm om in of uit te zoomen.
U kunt ook in- en uitzoomen door twee vingers op
een afbeelding naar elkaar of van elkaar te
bewegen.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw
apparaat multi-aanrakingstechnologie
ondersteunen.
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5.5

Foto/Video

• Een foto of video opnemen met uw camera.
• Tik op het pictogram Video
om de
videofunctie te activeren. Tik op de rode toets
om te beginnen met opnemen. De toets
loslaten om het opnemen te stoppen.
• Tik op het pictogram Camera
om naar de
cameramodus te schakelen. U kunt foto's van
de cameraweergave vastleggen.
Opmerking:
Foto's en video's worden opgeslagen in het interne
flash-geheugen van uw apparaat (mobiele
telefoon, tablet, etc.), en kunnen worden bekeken
via de Galerij of Media Player (AndroidTM
apparaat). Gebruik de Hubble App om video’s af
te spelen.

Wiegeliedje

Aantikken voor toegang tot het Melodie menu.
Selecteer een van de 5 voorgeprogrammeerde
liedjes die u wilt afspelen op de camera.

Temperatuurmet- De temperatuuraanduiding van de
ing
temperatuursensor aan de achterkant van de
camera wordt getoond op het scherm van uw
apparaat Android™. De aanduidingen worden
ROOD als de temperatuur buiten de Hoge/Lage
temperatuur komt die in uw Account is ingesteld.
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Twee-weg
communicatie

Aantikken om de functie te activeren. Druk een
keer op de ronde toets
om via de camera te
spreken. De toets opnieuw indrukken om te
luisteren naar de audio feedback van de camera.

Luidspreker

Aantikken om de luidspreker in of uit te schakelen.

Weergave via Wi-Fi® Internet

Camera
toevoegen

Open het menu voor Camera toevoegen.

Alle activiteiten
wissen

Aantikken om alle activiteiten te wissen.

Selecteer
activiteiten

Het selectievakje voor opgenomen activiteit(en)
aanvinken.

Bewerk
activiteiten

Aantikken om activiteit(en) te selecteren en te
wissen.

Activiteiten
wissen

Aantikken om geselecteerde activiteit(en) te
wissen.

Weergave via Wi-Fi® Internet
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Camera-instelling U kunt de camera-instellingen wijzigen door op
het pictogram
Instellingen te tikken.
• Tik op Details voor informatie over de
cameranaam, Cloud-abonnement, Beeld
wijzingen, Tijdzone, Cameramodel,
Firmwareversie en Alle activiteiten wissen.
• Tik op Meldingen om de gevoeligheid in te stellen
van Geluiddetectie, Bewegingdetectie en om
het alarm in te stellen voor Hoge temperatuur
(tot 33 oC of 91 oF) / Lage temperatuur (onder
10o C of 50 oF).
• Tik op Instellingen voor Plafond-montage,
Helderheid en Volume.

5.6

Gebruik met een PC/Notebook

• Ga naar https://app.hubbleconnected.com/#login
• Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op Login als
u al een account hebt gemaakt.
• Klik op de Camera-lijst gekoppeld in uw account via het Android™ apparaat
of iPhone®/iPad®. De cameraweergave verschijnt op het scherm. U kunt
eenvoudig in contact blijven met uw favoriete mensen, plaatsen en
huisdieren met live videostreaming.
• Op de website kunt u de instellingen wijzigen door de onderstaande Menuinstructies op te volgen.

5.7

Procedure voor het resetten van de Camera

Opmerking: Als uw Camera is verplaatst van de ene router (bijvoorbeeld thuis)
naar de andere (bijvoorbeeld op kantoor), of wanneer u problemen hebt bij de
installatie van de Camera, dan moet de Camera opnieuw worden ingesteld. De
Camera resetten door onderstaande procedure te volgen:
1.
2.

3.

4.
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Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar de stand UIT.
De KOPPELING-toets aan de onderkant van de camera ingedrukt houden,
en de AAN/UIT-schakelaar naar AAN schuiven (de LED-indicator gaat
branden).
De KOPPELING-toets loslaten wanneer u een bevestigingstoon hoort.
Wacht totdat de Camera de interne reset heeft voltooid. De LED-indicator
wordt rood en gaat langzaam knipperen wanneer het resetten van de
Camera is voltooid.
U kunt uw camera weer toevoegen door het herhalen van de stappen 5.3.4
voor Android-apparaten of in 5.4.4 voor iOS-apparaten.

Weergave via Wi-Fi® Internet
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6. Uw apparaat verwijderen (milieu)
Aan het einde van de levenscyclus van het product moet u het
apparaat niet weggooien met het gewone huishoudelijke afval.
Breng het product naar een inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur. Zie het symbool op
het product, de handleiding en/of de verpakking.
Sommige materialen van het product kunnen worden
hergebruikt als u het apparaat naar een inzamelpunt brengt. Door hergebruik
van onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten maakt u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de
inzamelpunten in uw omgeving.
De interne batterij op een milieuvriendelijke wijze en volgens de plaatselijke
regelgeving verwijderen.

Uw apparaat verwijderen (milieu)
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7. Reinigen
Reinig de Babyfoon met een licht bevochtigde doek of met een antistatisch
doekje.
Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Reiniging en onderhoud
• Geen onderdelen van het apparaat reinigen met thinner of andere
oplosmiddelen en chemicaliën - dit kan blijvende schade aan het product
veroorzaken en wordt niet gedekt door de garantie.
• Houd uw Babyfoon uit de buurt van warme, vochtige omgevingen of fel
zonlicht, en laat het niet nat worden.
• Alle inspanningen werden geleverd om een hoog niveau van
betrouwbaarheid van uw babyfoon te garanderen. Als er toch iets mis gaat,
niet proberen om het apparaat zelf te repareren - raadpleeg onze
klantenservice voor hulp.
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8. Help
Scherm
Geen beeld
• Probeer de batterij op te laden of te vervangen.
• Het toestel resetten. De batterij van het oudertoestel verwijderen en de
stekker uit het stopcontact verwijderen. Vervolgens weer aansluiten.
• Is het apparaat ingeschakeld?
Druk op de AAN/UIT-toets
op het oudertoestel om het toestel in te
schakelen.
• Is de juiste camera geselecteerd?
Verander indien nodig het nummer van de camera.
• Is het videoscherm ingeschakeld?
Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets

om het toestel in te schakelen.

• Wanneer het toestel alleen op de batterij werkt, gaat het scherm uit na
5 minuten, 30 minuten of 60 minuten (afhankelijk van de video-instellingen)
om stroom te besparen. Het toestel blijft actief en u kunt audiosignalen
horen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer in te schakelen.

Aanmelden
Als de verbinding tussen het babytoestel en het oudertoestel is
verbroken
• Probeer de batterij op te laden of te vervangen.
• Als het babytoestel te ver weg staat, kan het buiten bereikt zijn. Plaats het
babytoestel dichter bij het oudertoestel.
• Reset de apparaten door ze los te koppelen van de batterij en de
netspanning. Wacht ongeveer 15 seconden voordat u ze weer aansluit.
Wacht maximaal één minuut om het babytoestel en het oudertoestel te laten
synchroniseren.
• Zie 2.3 Aanmelden (Koppelen), als het nodig is de toestellen weer te koppelen.

Help
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Interferentie
Geluidsinterferentie op uw oudertoestel
• Uw babytoestel en oudertoestel staan mogelijk te dicht bij elkaar. Zet ze
verder uit elkaar.
• Zorg voor minimaal 1 tot 2 meter tussen de 2 toestellen om audiofeedback te
voorkomen.
• Als het babytoestel te ver weg staat, kan het buiten bereikt zijn. Plaats het
babytoestel dichter bij het oudertoestel.
• Zorg ervoor dat het babytoestel en het oudertoestel niet in de buurt staan
van andere elektrische apparatuur, zoals televisie, computer of draadloze/
mobiele telefoon.
• Gebruik van andere 2.4 GHz-producten, zoals draadloze netwerken Wi-Fi®
routers), Bluetooth® systemen, of magnetrons, kan storing met dit product
veroorzaken, dus houd de Baby Monitor ten minste 1,5 meter van deze
producten, of schakel ze uit als ze storing veroorzaken.
• Als het signaal zwak is kunt u proberen het oudertoestel en/of babytoestel te
verplaatsen.

Geluidsinterferentie op uw apparaat
Om achtergrondgeluid of echo's te voorkomen, ervoor zorgen dat er
voldoende afstand is tussen uw apparaat en de Wi-Fi® Camera.
Gebruik van andere 2.4GHz-producten, zoals Bluetooth® systemen of
magnetrons kunnen interferentie met dit product veroorzaken. Houd de Wi-Fi®
Camera uit de buurt van deze producten, of schakel ze uit als ze interferentie
lijken te veroorzaken.
Verbroken verbinding
Controleer uw Wi-Fi® instellingen. Uw Wi-Fi® indien nodig opnieuw aansluiten
Zorg ervoor dat de Wi-Fi® Camera op AAN staat. Wacht een paar minuten om
verbinden te maken met het Wi-Fi® netwerk.
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Als u uw wachtwoord vergeet
Als u uw wachtwoord vergeet, op "Forgot Password" en uw e-mailadres
versturen. Een nieuw wachtwoord zal onmiddellijk naar uw e-mailadres
worden verzonden.

Problemen oplossen met Wi-Fi® Internet weergave
Categorie

Probleem
Beschrijving / Storing

Oplossing
Controleer uw gebruikersnaam en
wachtwoord.

Account

Ik kan niet inloggen,
ook niet na het
aanmelden.

Account

Ik krijg de foutmelding: Zorg ervoor dat u een account bij ons
hebt aangemaakt. Tik op Create
"Email ID is not
Account om een account aan te
registered".
maken.

Account

Wat moet ik doen als ik Klik op de koppeling "Forgot
Password" op de website http://
mijn wachtwoord
vergeet?
www.hubbleconnected.com/
motorola/login/ OF op uw Android™
of iOS applicatie. Een e-mail zal
worden verzonden naar uw
geregistreerde e-mailadres.

Account

Ik kan geen nieuw
1.
wachtwoord ontvangen
hoewel ik de "Forgot
2.
Password" optie heb
gebruikt.

Help

De e-mail kan in de spammap zijn
terecht gekomen. Controleer uw
spammap.
Er kan vertraging zijn in het
ontvangst van uw e-mail. Wacht
een paar minuten en controleer
uw e-mail opnieuw.
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Ik krijg de melding: We 1.
are having problems
accessing your camera.
Dit kan veroorzaakt
2.
worden door
problemen met de
internetverbinding. Een
moment wachten en
3.
later opnieuw proberen.

Weergave
Camera

Als ik de "Remote
Mode" gebruik, stopt
de video na 5 minuten.
Hoe kan ik de video
langer bekijken?

Probeer het over een paar
minuten opnieuw. De oorzaak
kan een probleem zijn met uw
internetverbinding.
Als het probleem aanhoudt, de
Camera opnieuw starten om te
controleren of dit het probleem
verhelpt.
Uw Wireless Router opnieuw
starten.

Bij toegang tot uw Camera via een
ander netwerk dan uw eigen
thuisnetwerk (via het internet) stopt
de video na 5 minuten.
U kunt weer op de Camera klikken
vanaf de Android™/iOS applicatie op
het streaming opnieuw te starten.
Als u de Camera via uw webbrowser
benadert, kunt u op de Reload toets
drukken om de stream van de
Camera opnieuw te starten.

Functies

De instellingslimiet
voor het geluidsalarm
is onjuist.

U kunt de geluidsgevoeligheid
instellen om meldingen te ontvangen
in het Camera-instellingen menu.

Instellen

Terwijl ik een nieuwe
Camera toevoeg aan
mijn account, kan ik
geen Camera vinden
om toe te voegen.

Als u probeert een Camera toe te
voegen die eerder werd toegevoegd
aan uw account of een ander account,
moet u de camera eerst resetten. De
camera resetten door de
KOPPELING-toets aan de onderkant
van de Camera 5 seconden ingedrukt
houden.
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Help

Welke browsers
worden ondersteund
voor toegang vanaf
mijn PC/Mac®?

Wij adviseren gebruik van Google
Chrome™ 24 of hoger. Echter, de
onderstaande browsers worden ook
ondersteund: Internet Explorer® 9.0
of hoger (voor PC), Safari® 6.0 of
hoger (voor Mac®) of Firefox® 18.0 of
hoger (PC en Mac®).

Algemeen

Wat betekent een
knipperende LED?

Een knipperende LED geeft de
volgende status aan:
Langzaam knipperend: 1. Uw Camera
is in de instellingsmodus. U kunt de
Camera in deze modus aan uw account
toevoegen. Bij aankoop staat de
Camera in de instellingsmodus. Om de
instellingsmodus te resetten, de
KOPPELING toets aan de onderkant
van de Camera ingedrukt houden
totdat u een pieptoon hoort.
Langzaam knipperend: 2. De camera is
gekoppeld aan het oudertoestel of een
op Wi-Fi® aangesloten apparaat.
LED brandt continu: De Camera is
verbonden met het Wi-Fi ® netwerk.

Problemen
met
aansluiting

Help

Ik heb geen toegang
tot mijn Camera.

Controleer of de Camera binnen het
bereik van Wi-Fi ® is. Als de LED op
uw Camera langzaam knippert,
probeer om de Camera dichter bij de
router te plaatsen voor een betere
Wi-Fi ® verbinding en probeer het
opnieuw.
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Instellen

Tijdens het instellen
van het apparaat voor
Android™ en iOS, kan
ik mijn Camera niet
vinden tijdens de
laatste stap en het
instellen mislukt.

De Camera resetten naar de
instellingsmodus en opnieuw
proberen. De KOPPELING toets aan
de onderkant van de Camera
ingedrukt houden totdat u een
piepgeluid hoort. Wacht een moment
totdat de Camera opnieuw start. Als
de Camera-LED knippert, is de
instellingsmodus actief. De
instellingsmodus opnieuw starten
vanaf uw smartphone.

Problemen
met
aansluiting

Ik kan mijn Camera
benaderen van
hetzelfde Wi-Fi ®
netwerk, maar de
Camera wordt getoond
als zijnde remote. Ik
krijg per keer maar 5
minuten toegang tot de
Camera.

Controleer de instellingen van uw
draadloze router. Bijvoorbeeld, voor
routers van het merk Buffalo is er een
optie genaamd Wireless Isolation.
Deze optie uitschakelen.

Camera

Wanneer ik probeer
om het beeld van de
Camera te bekijken,
zie ik een melding dat
ik de firmware van de
Camera moet
opwaarderen. Wat
moet ik doen?

U moet de firmware bijwerken. Dit
neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
Wij stellen van tijd tot tijd upgrades
beschikbaar om de functies van de
Camera te verbeteren.
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Welke platforms
worden ondersteund
voor toegang tot mijn
Camera?

Minimale eisen:
Windows ® 7*
*Java browser plug-in vereist
Mac OS versie 10.7
Chrome™ versie 24
Internet Explorer ® versie 9
Safari ® versie 6
Java™ versie 7
Firefox ® versie 18.0
Adobe ® Flash ® Player 15.0
Android™ 4.2
iPhone ® /iPad ® iOS versie 7.0

Algemeen

Ik hoor geen geluid
wanneer ik de Camera
op afstand (remote)
benader.

Tik op het Luidspreker pictogram op
het videoscherm om geluid te horen.
Het geluid is standaard uitgeschakeld
wanneer u de Camera op afstand
benadert.

Algemeen

Wat betekent "Local
Camera" en "Remote
Camera"?

Wanneer u de Camera vanaf hetzelfde
draadloze netwerk (Home) benadert
waarin het is geconfigureerd, is het een
"local" Camera. Wanneer u de Camera
vanaf een andere lokatie benadert, is
het een "Remote" Camera. U kunt vanaf
andere lokaties gebruik maken van 3G,
4G of 4G LTE of een Wi-Fi® verbinding.

Algemeen

Er is een lange
vertraging in de video
op mijn smartphone in
vergelijking met de
monitor op het
oudertoestel.

De vertraging zal afhangen van uw
Wi-Fi-netwerk en de verbinding met
de Hubble-server, in vergelijking met
de rechtstreekse radioverbinding
tussen het oudertoestel en de
camera.

Help
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Android™:
- Open de Google Play Store op uw
Android™ apparaat
- Selecteer Zoeken
- "Hubble for Motorola Monitors"
invoeren
- De resultaten worden getoond in
de Hubble App
- Selecteren om te installeren
iOS apparaat:
- Open de App StoreSM
- Selecteer Zoeken
- "Hubble for Motorola Monitors"
invoeren
- De resultaten worden getoond in
de Hubble App
- Selecteren om te installeren

Algemeen

Hoe kan ik de
Applicatie voor
Android™ en iOS
apparaten
downloaden?

Instellen

U moet de auto lock-functie op uw
Wanneer de video is
onderbroken, probeert slimme apparaat uitschakelen voor
de applicatie opnieuw video/audio-invoer.
verbinding te maken
en dit resulteert in
verlies van geluid en
schokkerig video.

Functies

Als u de "Local" modus gebruikt voor
Hoeveel gebruikers
toegang, worden twee gebruikers
kan de Camera
gelijktijdig benaderen? ondersteund. Met meer dat twee
gebruikers gaat het streamen via de
remote server. Dit biedt onbeperkte
gelijktijdige gebruikerstoegang tot
een Camera.
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Help

Ik ondervind storing
veroorzaakt door mijn
andere webcamapparaten.

De prestaties van videostreaming is
gerelateerd aan internetbandbreedte,
vooral als u 2 of meer videostreaming
apparaten gebruikt die via dezelfde
router werken.
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9. Algemene informatie
Als uw product niet goed functioneert....
1.
2.

Lees deze Gebruikershandleiding.
Contact opnemen met Klantenservice:
0202621966 in Nederland
025887046 in België
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Neem contact op met Klantenservice om een nieuwe batterij voor het
oudertoestel te bestellen.

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires
("Garantie")
Dank u voor de aankoop van dit onder Motorola-product, dat onder licentie is
vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie?
BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product,
verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde
accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen
defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik
gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve
garantie en is niet overdraagbaar.
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT
ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR
CONSUMENTEN DIE GEDEKT ZIJN ONDER WETGEVING VOOR
CONSUMENTENBESCHERMING IN HUN LAND VAN AANKOOP OF HUN LAND
VAN VERBLIJF, KUNNEN DE DOOR DEZE GARANTIE GEBODEN VOORDELEN
EEN AANVULLING ZIJN OP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE
DEZE WET- EN REGELGEVING VOOR CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN
BIEDT. RAADPLEEG DE WETTELIJKE RECHTEN IN UW LAND VOOR EEN
VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN.
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Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?
BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen
een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze
garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente soortgelijke /
gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?
ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING
DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE
BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP
GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE
OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN
ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN
GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN,
CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID)
VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF
EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF
VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN
INFORMATIE OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN
VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN
OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE
KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.
In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of
gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet
toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u
van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt
ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.

Algemene informatie
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Wie is gedekt?

Gedekte producten
Consumentenproducten

Consumentenaccessoires

Consumentenproducten en
accessoires die worden
gerepareerd of vervangen

Duur van de dekking
Twee (2) jaar vanaf de datum waarop de
producten oorspronkelijk werden gekocht
door de eerste koper van het product.
Negentig (90) dagen vanaf de datum
waarop de accessoires oorspronkelijk
werden gekocht door de eerste koper van
het product.
Het saldo van de oorspronkelijke garantie of
gedurende negentig (90) dagen vanaf de
retourdatum naar de consument,
afhankelijk van welke langer.

Uitsluitingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van
onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.
Batterijen. Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen
als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.
Incorrect gebruik. Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of
verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade
(barsten, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van
verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid
of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c)
gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het
blootstellen van het product of accessoire aan abnormaal gebruik of
omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van
MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.
Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van
Motorola. Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of
accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door
Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking.
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Gemodificeerde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers
of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken
zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet passende board serienummers, of
(d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten
van dekking.
Communicatiediensten. Defecten, schade, of het storing van producten of
accessoires als gevolg van communicatiediensten of signaal waarop u bent
geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de
dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?
Voor service of informatie kunt u bellen naar:
0202621966 in Nederland
025887046 in België
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen
risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE.
Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de accessoire,
(b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats en verkoper van
het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de doos, een ingevulde
garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving
van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw adres en telefoonnummer.
Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en
BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en
vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van
verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of
verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE
mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

Algemene informatie
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Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van
service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op
enigerlei wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn
erkende service centers, zijn uitgesloten van dekking.

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 product
5” Portable Digital Video Baby Monitor with Wi-Fi ®
Type of equipment:
MBP855CONNECT, MBP855CONNECT-2,
Model Name:
MBP855CONNECT-3, MBP855CONNECT-4
China
Country of Origin:
Motorola
Brand:
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 ecodesign 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 Measurement:
ErP:

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-17 V2.2.1
EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
EN62471:2008
IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)

London, 29 December, 2016
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer
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10. Specificaties
Babytoestel
Frequentie

2.4 GHz tot 2.48 GHz

Beeldsensor

kleuren CMOS 1M Pixels

Bedrijfstemperatuur

0oC - 45oC

IR LED

8 stks

Voedingsadapter

Ten Pao International Ltd.
S012BEB0500150
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA;
Output: 5.0V DC, 1500mA
WAARSCHUWING
Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter.

Batterij (ingebouwd)

GPI INTERNATIONAL LTD.
2.4V, 900mAh Ni-MH, oplaadbare batterij (voldoende
voor maximaal 3 uur gebruik)
WAARSCHUWING
Probeer niet om de batterij te vervangen, maar
contact op met de klantenservice als het moet worden
vervangen.

Specificaties
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Oudertoestel
Frequentie

2.4 GHz tot 2.48 GHz

Scherm

5" diagonaal TFT LCD

Display-kleuren

16.7M kleuren LCD

Bedrijfstemperatuur

0oC - 45oC

Helderheidcontrole

8 stappen

Volumeregelaar

8 stappen + Uit

Voedingsadapter

Ten Pao International Ltd.
S012BEB0500150
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA;
Output: 5.0V DC, 1500mA
WAARSCHUWING
Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter.

Batterij (ingebouwd)

LG Chemical Limited (Motorola BF6X)
3.7V, 1880mAh Lithium-Ion Polymeer, oplaadbare
batterij (voldoende voor maximaal 5 uur gebruik)
WAARSCHUWING
Probeer niet om de batterij te vervangen, maar
contact op met de klantenservice als het moet worden
vervangen.
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Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD.,
officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademarks Holdings,
LLC. en worden onder licentie gebruikt. Het Apple-logo en Safari zijn handelsmerken van
Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van
Apple Inc. Google Play, Android, en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi is
een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Internet Explorer en Window zijn handelsmerken
van de Microsoft bedrijvengroep. Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de
Mozilla Foundation. Adobe en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Java is een geregistreerd handelsmerk
van Oracle en/of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rechten
voorbehouden.
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