UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Smart Nursery
Zvlhčovač+

Model: MBP83SN

Vlastnosti popsané v tomto návodu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Vítejte...
Nový zvlhčovač+ Motorola!
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili nový Motorola Smart zvlhčovač+.
Zvlhčovat+ je navržen tak, abyste ho mohli ovládat a udržovat z práce, na cestách
či o dovolené prostřednictvím aplikace "Hubble Connect for Smart Nursery".
Zvlhčovač+ je vybaven výparnou technologií studené mlhy a dokáže zvlhčovat
váš pokoj po dobu až 8 hodin. Uvolňuje stříbrné ionty, které hubí zárodky a
zaručují hygienické zvlhčení.
Ponechejte si prosím původní prodejní doklad s datem. K záručním službám k
Vašemu výrobku Motorola budete muset dodat kopii prodejního dokladu s datem
pro potvrzení stavu záruky. Pro záruční krytí není nutná registrace.
Pro zodpovězení dotazů k výrobku prosím volejte:
+491805 938 802
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Tato uživatelská příručka obsahuje veškeré potřebné informace k maximálnímu
využití Vašeho výrobku.
Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny na straně 5 před instalací zařízení.

Krabice obsahuje
•
•
•
•
•

1 x Zvlhčovač+ se zabudovaným vzduchovým filtrem
1 x Napájecí adaptér
1 x Vodní filtr
1 x Výstup mlhy
1 x Stručný návod k obsluze

Přehled zvlhčovače+
1
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

Výstup mlhy
Před použitím musíte zapojit výstup mlhy.
Tlačítko zapnutí/vypnutí mlhy 0
Přepněte pro zapnutí/vypnutí mlhy.
Podsvícení se rozsvítí červeně, jakmile je hladina vody v komoře nízká.
Tlačítko spárování
Zařízení standardně vstoupí do režimu Wi-Fi® registrace, jakmile je poprvé
zapnuto.
Pro opětovnou registraci zařízení vypněte a znovu zapněte a pak klepněte na
tlačítko PAIR
dvakrát za 3 sekundy.
Tlačítko ovládání úrovně mlhy
Klepněte na tlačítko pro ovládání objemu výstupu mlhy.
Existují 4 úrovně volitelné uživatelem.
Ukazatel hladiny vody
Slouží k vizuální kontrole hladiny vody.
Konektor napájení
Pro připojení napájecího adaptéru.
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VAROVÁNÍ
Tento výrobek odpovídá všem platným normám pro elektromagnetické pole a
je, pokud se s ním zachází, jak je popsáno v uživatelské příručce, bezpečný k
použití. Proto si vždy před použitím zařízení pozorně přečtěte pokyny uvedené
v této uživatelské příručce.
• Tento zvlhčovač je určen pouze k použití v interiéru. Nezapínejte zvlhčovač
venku.
• Vždy kontrolujte, zda je voda ve vodní nádrži před zapnutím zvlhčovače.
• Používejte pouze čistou, studenou vodu k plnění vodní nádrže.
• Postavte zvlhčovač na hladkou, rovnou, vodotěsnou plochu, kteráje nad
zemí.
• Neinstalujte zvlhčovač do blízkostidětí, stěn, nábytku a elektrických zařízení.
• Vždy manipulujte se zvlhčovačem suchýma rukama, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nezapínejte zvlhčovač s poškozeným kabelem či zástrčkou.
• Zvlhčovač odpojte, pokud ho nepoužíváte.
• Nepřekrývejte výstup páry na zvlhčovači ani nevkládejte žádné předměty do
výstupu páry.
• Nenechávejte zvlhčovač v uzavřené místnosti, neboť by se vzduch mohl
nasytit a zanechat kondenzaci na stěnách či nábytku.
• Nechte dveře pokoje částečně otevřené, když je zvlhčovač v provozu.
• Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
• Uchovejte tuto Uživatelskou příručku pro příští použití.
Důležité pokyny k instalaci zvlhčovače+
• Použití jiných výrobků 2,4 GHz, jako jsou jiné bezdrátové sítě, Bluetooth®
systémy či mikrovlnné trouby, může způsobit interferenci s těmito výrobky.
Uchovávejte zvlhčovač mimo tyto typy výrobků nebo je vypněte, pokud se
zdá, že způsobují interferenci.
• Vždy zkontrolujte, že máte k dispozici řádné Wi-Fi® připojení.
• Postavte zvlhčovač na hladkou, rovnou, vodotěsnou plochu, jako například
stůl.

Bezpečnostní pokyny
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1. Bezpečnostní pokyny

2. Požadavky na systém
Chytré telefony/Tablety: Pouze Android™ a iOS®.
Požadavky na systém: iOS 8.0, Android™ 4.4.2 nebo vyšší
Pro více informací navštivte: https://hubbleconnected.com/requirements
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Požadavky na systém

3.1

ČEŠTINA

3. Začínáme
Naplňte vodní nádrž a nainstalujte vodní filtr

Důležité:
Nezapínejte zvlhčovač bez vody ve vodní nádrži.
Vždy zkontrolujte, zda je zvlhčovač odpojen z ze sítě před vyjmutím vodní
nádrže.
VŽDY používejte čerstvou studenou vodu do vodní nádrže.
1.

Odstraňte víčko mlhy z vrchní části zvlhčovače a zapojte výstup mlhy do
víčka.

2.

Zvedněte rukojeť v horní části vodní nádrže a vyjměte vodní nádrž ze
základny zvlhčovače.

Začínáme
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3.

Zaklapněte rukojeť zpátky na místo, pak otočte vodní nádrž vzhůru,
odstraňte krytku nádrže otočením proti směru hodinových ručiček.

4.

Naplňte nádrž čistou studenou vodou a vraťte krytku nádrže otočením po
směru hodinových ručiček a utáhněte.

5.

Namontujte vodní filtr do základny zvlhčovače, pak vraťte vodní nádrž na
základnu zvlhčovače. Zkontrolujte, zda je vodní nádrž pevně usazená.

Vodní filtr

6.
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Připevněte víčko mlhy zpět na zvlhčovač, pak připojte jeden konec
napájecího adaptéru do konektoru napájení na zvlhčovači a druhý konec
do sítě.

Začínáme

ČEŠTINA

Kontrolka 0 LED zapnutí/vypnutí mlhy se rozsvítí. Klepněte na tlačítko
zapnutí/vypnutí mlhy 0 pro zapnutí mlhy.

Tlačítko zapnutí/
vypnutí mlhy

3.2
1.
2.

Připojte zvlhčovač do+ napájení
připojte jeden konec napájecího adaptéru do konektoru napájení na
zvlhčovači a druhý konec do sítě.
Kontrolka 0 LED zapnutí/vypnutí mlhy se rozsvítí.

Začínáme
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4. Připojení zařízení
Jak to funguje?
Přístup k vašemu
zvlhčovači+ lokálně

Přístup k vašemu zvlhčovači+
z jakýchkoli kompatibilních
zařízení vzdáleně

Směrovače Wi-Fi®

Hubble
Service

Jakmile se uživatel pokusí o přístup ke zvlhčovači+, náš server Smart Nursery
ověří uživatelovu totožnost a povolí přístup.
Poznámka:
Nastavení můžete provést pouze pomocí kompatibilního chytrého telefonu
nebo tabletu, ale ne z PC.

4.1
1.
2.

Nastavení
Připojte jeden konec napájecího adaptéru do konektoru napájení na
zvlhčovači a druhý konec do sítě.
Kontrolka 0 LED zapnutí/vypnutí mlhy se rozsvítí.

4.2

Nastavení uživatelského účtu a zvlhčovače na zařízeních
Android™

Co potřebujete
• Zvlhčovač++
• Zařízení se systémem AndroidTM 4.4.2 nebo vyšší

4.2.1

Stáhněte si aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery

• Přejděte do obchodu Google Play™ a vyhledejte Hubble Connect for
Smart Nursery.
• Stáhněte si aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery a nainstalujte ji do
vašeho zařízení Android™.
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Připojení zařízení

• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Android™ / iPhone®/ iPad® připojeno k
Wi-Fi® routeru nebo mobilní síti.
• Spusťte aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery, klepněte na SIGNUP a
postupujte podle pokynů v rámci aplikace při vytvoření vašeho účtu Smart
Nursery. Registrací souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními
podmínkami. (Obrázky A1 & A2)

A2
A1
Poznámka
Pokud již máte účet aplikace Smart Nursery, klepněte prosím na LOGIN
zadáním vašich informací k účtu a přejděte na další kroky.

4.2.3

Přidejte zvlhčovač+ na váš účet Smart Nursery

• Zapněte zvlhčovač+ a klepněte na tlačítko+ PAIR
pro vstup do režimu registrace.

Připojení zařízení

dvakrát za 3 sekundy
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Spusťte aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery na
vašem zařízení Android™

Android™

4.2.2

• Klepněte na Zvlhčovač pro vstup do režimu nastavení Smart Nursery.
(Obrázek A3)

A3
• Klepněte na Přeskočit na nastavení, pak klepněte na Další a vyhledejte
zvlhčovač+. (Obrázky A4 & A5)

A4
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A5

Připojení zařízení

Android™

ČEŠTINA

• Zařízení SSID lze nalézt na vašem zařízení Android™. Klepněte na SSID pro
potvrzení. (Obrázek A6)

A6
• Zvlhčovač+ je zjištěn. Klepněte na Další pro provedení dalšího kroku.
(Obrázek A7)
• K připojení se k vašemu zvlhčovači+ potřebujete síť Wi-Fi®. Klepněte na
Vyhledat pro zahájení vyhledávání sítě. (Obrázek A8)

A7

Připojení zařízení

A8
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• Zvolte síť Wi-Fi® ze seznamu sítí, zadejte heslo Wi-Fi® pak klepněte na
Zadat. (Obrázek A9)

A9
• Připojení zvlhčovače k síti Wi-Fi® zabere několik minut. Klepněte na Začít,
jakmile se zvlhčovač úspěšně připojí k aplikaci Hubble Connect for Smart
Nursery. (Obrázky A10 & A11)

A11
A10
Poznámka
Pokud se vám nepodaří provést postup nastavení, klepněte na tlačítko PAIR
dvakrát během 3 sekund při zapnutí pro vstup do režimu registrace a
opakujte kroky od 4.2.2.
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Připojení zařízení

Nastavení uživatelského účtu a snímače na zařízeních iOS®

Co potřebujete
• Zvlhčovač+
• Zařízení s iOS® 8.0 nebo vyšší

4.3.1

Stáhněte si aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery
iOS

• Přejděte do obchodu App Store a vyhledejte Hubble Connect for Smart
Nursery.
• Stáhněte si aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery a nainstalujte ji do
vašeho zařízení iOS®

4.3.2

ČEŠTINA

4.3

Spusťte aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery na
vašem zařízení iOS®

• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení iOS® připojeno k Wi-Fi® routeru nebo
mobilí síti.
• Spusťte aplikaci Hubble Connect for Smart Nursery, klepněte na SIGNUP a
postupujte podle pokynů v rámci aplikace při vytvoření vašeho účtu Smart
Nursery. Registrací souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními
podmínkami. (i1 & i2)

i2
i1
Poznámka
Pokud již máte účet aplikace Smart Nursery, klepněte prosím na LOGIN
zadáním vašich informací k účtu a přejděte na další kroky.
Připojení zařízení
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4.3.3

Přidejte zvlhčovač+ na váš účet Smart Nursery

• Zapněte zvlhčovač+ a klepněte na tlačítko PAIR
dvakrát za 3 sekundy pro
vstup do režimu registrace.
• Klepněte na Zvlhčovač + pro vstup do režimu nastavení zvlhčovače.
(Obrázek i3)
• Prohlédněte si hlavní funkce zvlhčovače+ a pak klepněte na Přeskočit na
nastavení. (Obrázek i4)

i4
i3
• Následující pokyny k nastavení se objeví na displeji. (Obrázky i5, i6)

i5
16

i6
Připojení zařízení

ČEŠTINA

iOS

• Přejděte na nabídku Nastavení > Wi-Fi na vašem zařízení iOS®. (Obrázek i7)
• Vyberte svůj zvlhčovač+ ze seznamu sítí. (Obrázky i8, i9)
• Vraťte se do aplikace Smart Nursery pro obnovení nastavení.

i9
i8
i7
• Zvolte svou síť Wi-Fi® a klepněte na Vyhledat. (Obrázek i10)
• Zadejte své Wi-Fi® heslo a klepněte na OK. (Obrázek i11)

i10

Připojení zařízení

i11
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• Připojení zvlhčovače k síti Wi-Fi® zabere několik minut, než se objeví stav
připojení (Obrázky i12, i13)

i12
i13
• Pokud se vám nepodaří provést postup nastavení, klepněte na tlačítko PAIR
dvakrát během 3 sekund při zapnutí pro vstup do režimu registrace a
opakujte kroky od 4.3.3.
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Připojení zařízení

Přehled aplikace Hubble

Zapnutí/vypnutí
mlhy

• Klepněte pro zapnutí a vypnutí funkce
zvlhčovače.

Úroveň výstupu
mlhy

• Klepněte pro volbu úrovně výstupu
mlhy (1 -4).

Vyberte časovač
(v hodinách)

• Klepněte pro zapnutí a vypnutí. Pak
zvolte hodiny provozu od 1 do 12
hodin.

Rozvrh
zvlhčovače

• Zvolte určitý kalendářní den pro
provoz zvlhčovače.

Upozornění na
nízkou hladinu
vody

• Zpráva se objeví, jakmile voda v nádrži
dosáhne nízké úrovně.

Upozornění na
výměnu vodního
filtru

• Zpráva se objeví, jakmile je třeba
vyměnit filtr.

ČEŠTINA

5. Přehled aplikace Hubble
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6. Doporučení k použití a péči
• Vyprázdněte vodní nádrž, vysušte všechny plochy a plňte vodu do
zvlhčovače denně, aby se omezil růst mikroorganismů; při výměně vody ve
zvlhčovači postupujte podle pokynů v “Naplňte vodní nádrž a nainstalujte
vodní filtr” na straně 7. Ujistěte se, že nejprve odpojíte zvlhčovač od
napájení.
• Používejte vodu s nízkým obsahem minerálů, jako je voda v lahvích označená
jako "destilovaná", aby se předešlo usazování vodního kamene a rozptýlení
minerálů do vzduchu. Ačkoli destilovaná voda obsahuje nějaké minerály, má
nižší obsah minerálů než většina kohoutkové vody.
• Nezvlhčujte na hodnoty vnitřní relativní vlhkosti vyšší než 50 procent. Vyšší
hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v domě. K
měření úrovně vlhkosti lze použít vlhkoměry dostupné v místních
železářstvích. Pokud voda kondenzuje na oknech, zdech či obrazech,
zvlhčovač přemístěte, snižte jeho nastavení regulátoru vlhkosti nebo omezte
jeho používání.
• Nenechte okolí zvlhčovače navlhnout. Pokud se objeví vlhkost, ztlumte
objem výstupu zvlhčovače. Nelze-li objem výstupu zvlhčovače ztlumit,
používejte ho přerušovaně. Zamezte tomu, aby pohlcující látky, jako jsou
koberce, záclony či ubrusy zvlhly.
• Vyčistěte zvlhčovač, jak bylo popsáno, na konci období zvlhčování nebo
když se výrobek nebude často používat. Před uskladněním zkontrolujte, zda
jsou všechny díly suché. Zlikvidujte všechny demineralizační kartuše, kazety
či flitry. Zvlhčovač uložte v suchu. Po skladování ho znovu vyčistěte a zbavte
prachu zvnějšku.
• Přestaňte zvlhčovač používat a poraďte se s lékařem, máte-li dýchací potíže,
o nichž si myslíte, že souvisejí s obdobími používání vašeho zvlhčovače,
ačkoli dodržujete následující pokyny k údržbě. Může dojít k růstu bakterií,
zůstává-li voda ve vodní nádrži déle než 24 hodin. Čistěte tedy zvlhčovač
denně.
• V zájmu zajištění vysokých standardů spolehlivosti vašeho zvlhčovače bylo
vyvinuto maximální úsilí. Nicméně pokud něco nefunguje správně,
nepokoušejte se to opravit sami - obraťte se na zákaznický servis.
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Doporučení k použití a péči

Kategorie
Problémů

Problém
Popis / Chyba

ČEŠTINA

7. Řešení problémů
Řešení

Účet

Nemohu se přihlásit ani Zkontrolujte prosím své uživatelské
po registraci.
jméno a heslo.

Účet

Dostal jsem chybové
hlášení ve znění: "Email ID není
zaregistrován".

Zkontrolujte prosím, zda jste se u nás
zaregistroval. Klepněte na Přihlásit se
pro vytvoření účtu.

Účet

Co mám dělat, když
jsem I zapomnělsvé
heslo?

Klikněte na odkaz "Zapomenuté heslo"
na https://app.hubbleconnected.com/
#lostpassword NEBO na vaší aplikaci
Android™ nebo iOS. Dostanete e-mail
na vaši zaregistrovanou e-mailovou
adresu.

Účet

1.
Nemohu dostat nové
heslo, ačkoli jsem použil
možnost "Zapomenuté
heslo" .
2.

E-mail mohl být odeslán do vaší
složky nevyžádané pošty.
Zkontrolujte prosím svou složku
nevyžádané pošty.
Mohlo dojít ke zpoždění při
přijímání vašeho e-mailu.
Vyčkejte prosím několik minut a
osvěžte svůj e-mailový účet.

Problémy
připojením

1.
Mám zprávu: Máme
problém s přístupem k
vašemu zařízení. Může
to být nedostatečným
2.
internetovým
přípojením. Vyčkejte a
zkuste to prosím znovu.

Zkuste to prosím za několik minut
znovu. Může to být z důvodu
problému s internetovým
připojením.
Pokud problém přetrvává,
restartujte prosím zařízení a
zkontrolujte, jestli se tím problém
vyřeší.
Restartujte prosím svůj
bezdrátový router.

3.

Řešení problémů
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Problémy
připojením

Nemůžu získat přístup
ke svému zařízení.

Zkontrolujte prosím, zda je zařízení v
dosahu Wi-Fi. Bliká-li LED kontrolka na
vašem zařízení pomalu, zkuste
zařízení přemístit blíže k routeru v
zájmu lepšího Wi-Fi připojení a zkuste
to prosím znovu.

Nastavení

Když přidávám na svůj
účet nové zařízení,
nemůžu najít žádné
zařízení k přidání.

Pokoušíte-li se přidat zařízení, které již
bylo dříve přidáno na váš či jiný účet,
budete muset nejprve zařízení
resetovat. Toho docílíte dvojím
stiskem tlačítka PAIR.

Nastavení

Při nastavení zařízení na
Android™ a iOS
nemůžu najít své
zařízení při posledním
kroku a nastavení se
nezdaří.

Vyresetujte prosím zařízení na režim
nastavení a zkuste to znovu. Tiskněte
tlačítko PAIR na zařízení, dokud
neuslyšíte pípnutí. Vyčkejte několik
minut a zařízení restartujte. Jakmile
LED kontrolka zařízení bliká, znamená
to, že je v režimu nastavení. Nyní
znovu restartujte nastavení z vašeho
chytrého telefonu.

Obecné

Které platformy jsou
podporovány pro
přístup k mému
zařízení?

Minimální požadavek:
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Android™ 4.4.2
iPhone /iPad iOS verze 8.0

Řešení problémů

Jak stáhnu aplikaci pro Android™:
zařízení Android™ a
- Otevřete Google Play na vašem
iOS?
zařízení Android™.

ČEŠTINA

Obecné

- Zvolte Vyhledat
- Naťukejte "Hubble Connect for
Smart Nursery"
- Výsledky ukáží aplikaci Hubble Zvolte nainstalovat ji
Zařízení iOS:
- Otevřete App StoreSM
- Zvolte Vyhledat
- Naťukejte "Hubble Connect for
Smart Nursery"
- Výsledky ukáží aplikaci Hubble Zvolte nainstalovat ji
Funkce

Proč je mlhy málo nebo 1.
žádná?
2.
3.

Funkce

Proč slyším zvuk
vibrací?

1.
2.

Funkce

Řešení problémů

Proč mlha páchne?

Možná je hladina vody příliš
nízká, doplňte vodu do nádrže.
Umístěte zařízení na plochou,
rovnou plochu.
Změňte na vyšší úroveň mlhy
(existují 4 volitelné úrovně).
Možná je hladina vody příliš
nízká, doplňte vodu do nádrže.
Umístěte zařízení na plochou,
rovnou plochu.

Může to být z několika příčin: Plísně,
růst baterií, minerální usazeniny.
Zařízení pečlivě vyčistěte a naplňte
čistou vodou.
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8. 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.
Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte
se na místní úřady.
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Likvidace zařízení (Životní prostředí)
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9. Obecné informace
Pokud váš výrobek nefunguje správně....
1.
2.
3.

Pročtěte si tuto uživatelskou příručku
Navštivte naši webovou stránku: www.motorolastore.com
Obraťte se na oddělení péče o zákazníky
+491805 938 802
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Omezená záruka na spotřebitelské produkty 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 ZEME. 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.

Obecné informace
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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.

Jaká další omezení existují?
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÝCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA
TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU
ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ 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.
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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,
testování, 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
Obecné informace
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Výrobky, na které se záruka vztahuje Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky
Dva (2) roky od data původního
zakoupení výrobku prvním
spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství
Devadesát (90) dní od data původního
zakoupení příslušenství prvním
spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství
Zbývající doba trvání původní záruky
po opravě nebo výměně
nebo devadesát (90) dní od data
vrácení spotřebiteli podle toho, která
doba je delší.

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.

Jak získat záruční servis nebo další informace?
Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené
telefonní číslo:
+491805 938 802
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Zde 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.
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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.com.uk

EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer:

Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 71IF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product
Humidifier with Wi-Fi® Function
Type of equipment:
MBP83SN
Model Name:
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 2004 /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:

EN300328 v1.9.1
EN301489-17 v2.2.1, EN 301489-1 v1.9.2
EN55014-1, EN55014-2
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

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 authorised person)

London, 30 June 2016
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

Obecné informace

Place & Date
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10. Technické údaje
Napájení

100-240 V AC

Provozní teplota

-10 to 50oC

Wi-Fi

2.4G Wi-Fi 802.11 b/g/n podporováno

Rozmezí mlhy

280 – 380 ml/h
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Vyrábí, distribuuje nebo prodává Binatone Electronics International LTD.,
oficiální držitel licence k tomuto výrobku. MOTOROLA a stylizované logo
M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Motorola Trademark Holdings, LLC. a používají se na základě licence. Logo
Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná ve
Spojených státech a dalších zemích. App Store je servisní značkou
společnosti Apple Inc. Google Play a Android jsou ochranné známky
Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2016 Motorola
Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.
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