SNABBSTARTGUIDE
Läs bruksanvisningen för en fullständig förklaring av alla funktioner och anvisningar.

1. Ställ in din digitala videobabyvakt
MODELLER:
MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

A. Anslut babyvaktens strömförsörjning
Anslut nätadapterns lilla
stickkontakt till babyvakten och
den andra änden till lämpligt
eluttag.
Använd endast med följande
nätadapter (5V DC/1000 mA).
Se till att ON/OFF-knappen står
i ON-läget.

C. Fäst föräldraenhetens hölje

B. Installera föräldraenhetens batteripaket

Röd

Svart

Infoga det
återuppladdningsbara
batteripaketets
ledningskontakt i
kontaktöppningen enligt
bilden och passa in
batteripaketet i facket.

D. Anslut föräldraenhetens strömförsörjning

Liten stjärn- eller
skruvmejsel

VARNING:
KVÄVNINGSRISK - Placera enheten och nätadapterns sladdar mer än 1 meter från vaggan och utom räckhåll för barnet.
Placera ALDRIG kamera eller sladdar inuti vaggan. Säkra sladdarna mer än 1 meter ifrån barnets räckvidd.
Använd aldrig förlängningssladdar med växelström. Använd endast den medföljande strömadaptern.

Anslut nätadapterns lilla
stickkontakt till föräldraenheten
och den andra änden till
lämpligt eluttag.
Använd endast med följande
nätadapter (5V DC/600 mA).
Det är rekommenderat att
ladda vakten i minst 12 timmar
innan den används första
gången.

2. Grundläggande användning av knappar
Föräldraenhet
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PÅ/AV-knapp

Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av enheten.

UP/NED-knappar

Tryck för att tilta kameran uppåt eller nedåt. Tryck för att justera menyinställningar.

HÖGER/VÄNSTER-knappar Tryck för att panorera kameran åt höger eller vänster. Tryck för att komma åt olika menyval.
MENY-knapp

Tryck för att öppna eller lämna menyraden.
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OK-knapp

Tryck för att bekräfta ett val.
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VIDEO-knapp

Tryck för att sätta på/stänga av LCD-display.

TAL-knapp

Tryck och håll inne för att prata med ditt barn.

T

Babyvakt
PÅ/AV-knapp

Tryck strömknapp åt höger för att slå på enheten. Tryck strömknapp åt vänster för att stänga av enheten.

3. Allmän information
Om din produkt inte fungerar korrekt ...
1.
2.

Läs snabbstartguiden eller bruksanvisningen.
Kontakta kundservice:
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de
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