Felhasználói kézikönyv
5" Videó Baba Monitor
Modell:

COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3,
COMFORT50-4

A Felhasználói Kézikönyvben feltüntetett funkciók előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

Üdvözöl...
az új Motorola Digitális Videó Baba
Monitor!
Köszönjük, hogy a Videós Baba Monitor megvásárlása mellett
döntöttél. Mostantól láthatod és hallhatod kisbabádat alvás közben,
valamint a nagyobb gyermekeidet is nyomon kísérheted, miközben a
szobájukban játszanak.
Kérjük, őrizd meg az eredeti, dátummal ellátott, vásárlást igazoló
nyugtát. Motorola termékhez kapcsolódó garancia igénybevételéhez
szükséges egy másolatot biztosítani a dátumozott nyugtáról, a
garancia érvényességének megerősítéseként.
Regisztráció nem szükséges a garancia érvényesítéséhez.
Termékkel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keress minket:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

A Felhasználói Kézikönyvben megtalálsz minden olyan információt,
amelynek segítségével a termékedből kihozhatod a legtöbbet.
Javasoljuk, hogy a baba monitor használatba vétele előtt helyezd
be az akkumulátort Szülői Egységbe és teljesen töltsd fel azt. Így
akkor is működni fog, ha leválasztod a tápegységről, hogy egy másik
helységben folytasd a megfigyelést. Kérjük, olvasd el a 7-9 oldalon
található biztonsági útmutatót az egységek üzembehelyezése előtt.

Mindent megkaptál?
• 1 x Szülői Egység (beépített Li-ion akkumulátorral)
• 1 x Baba Egység (Kamera)
• 2 x Hálózati adapter (Szülői Egység és Baba Egység)
A többkamerás csomagokban egy vagy több baba egységet fogsz
találni a hozzájuk tartozó hálózati adapterekkel együtt.

A Szülői Egység áttekintése
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Kijelző (LCD képernyő)
Akkumulátor szint, Power,
Hangerő, Párosítási mutató
a) Kéken világít, amikor a Szülői
Egység töltésen van.
b) Zölden világít, amikor a Szülői
Egység be van kapcsolva.
c) Zöld-Narancssárga-PirosVörös
A Baba Egység által érzékelt
hangok erősségét mutatja- minél
erősebb, annál több LED világít.
Gyorsan, zölden villog, amikor a
Szülői Egység a Baba Egységet
keresi párosítási módban.
Főmenü gomb M
Nyomd meg a menübe történő
be/kilépéshez.
OK gomb
Nyomd meg a menüben egy
tétel kiválasztásához, vagy
mentéséhez.
Vezérlő gombok
FEL / VOLUME+ +
A gomb megnyomásával
növelheted a hangszóró
hangerejét kamera megtekintés
módban.
A menüben nyomd a felfelé
görgetéshez.
Zoom esetén a kép felfelé
pásztázáshoz használd.
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LE / VOLUME - A gomb megnyomásával
csökkentheted a hangszóró
hangerejét kamera megtekintés
módban.
A menüben nyomd a felfelé
görgetéshez.
Zoom esetén a képen lefelé
történő pásztázáshoz használd.
BAL <
A menüben balra görgetés.
Zoom esetén a kép bal oldalra
történő pásztázáshoz használd.
JOBB>
A menüben jobbra görgetés.
Zoom esetén a kép job oldalára
történő pásztázáshoz használd.
BESZÉD T
Tartsd lenyomva, amikor a baba
egységen keresztül szeretnél
beszélni babádhoz.
Power gomb 0
Tartsd lenyomva az egység be/
kikapcsolásához
Nyomd meg a videó kijelző ki/
bekapcsolásához.
Hálózati csatlakozó

Szülői Egység kijelzőjén található ikonok
Jelerősség
Kamera tápellátás - AC vagy akkumulátor
Kamera járőr mód
Kamera azonosítási száma
Hangszóró be / ki
Altatódalok menü / mód
Zoom menü / mód
Éjszakai üzemmód
Riasztás időzítő
Szülői egység akkumulátor töltöttségi szint
Szülői egység akkumulátor állapot
Hangszóró hangerő
Időzített videó
Kamera hozzáadás
Kamera törlés
Kamera megtekintés
Beszélgetés funkció

A Baba Egység (Kamera) áttekintése
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Kamera lencse
Mikrofon
Áramellátás jelző
Kéken világít, ha a Baba Egység
be van kapcsolva és kapcsolódik
a Szülői Egységhez.
Kialszik, ha a Baba Egység ki
van kapcsolva.
Be/Kikapcsoló
Csúsztasd el a Baba Egység bevagy kikapcsolásához.
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Hálózati adapter aljzat
Fényérzékelő
(éjszakai üzemmód)
Párosító kulcs
Tartsd lenyomva a Szülői
Egységgel történő párosításhoz.

Fontos útmutató a Baba Monitor üzembehelyezéséhez
• A Videó Baba Monitor és a Szülői Egység együttes használatához
szükséges létrehozni rádiókapcsolatot közöttük, a tartományt a
környezeti feltételek befolyásolhatják.
• Bármilyen nagyobb fémtárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény,
fém ajtók vagy vasbeton blokkolhatja a rádiójelet a Baba és a Szülői
Egységek között.
• A jelerősséget csökkenthetik más szilárd szerkezetek, például falak
vagy elektromos berendezések, például rádiók, tévék, számítógépek,
vezeték nélküli vagy mobiltelefonok, fluoreszkáló fények vagy dimmer
kapcsolók.
• Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok
(Wi-Fi®útválasztók), Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők
használata zavart okozhat a termék működésében, ezért tartsd a
Baba Monitort legalább 1,5 méterre az ilyen típusú termékektől, vagy
kapcsold ki őket, ha úgy tűnik, hogy interferenciát okoznak.
• Ha a jel gyenge, próbáld mozgatni a Szülői és / vagy a Baba Egységet
a helyiségen belül.
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1. Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:
Fulladásveszély: A gyermekeket
MEGFOLYTHATJÁK a vezetékek. A kábelt
tartsd távol (legalább 3 méter távolságra) a
gyermekektől. Ne távolítsd el ezt a címkét.
Soha ne használj hosszabítót az elektromos
tápegységhez. Kizárólag a mellékelt AC
Adaptereket használd.

Biztonsági utasítások
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BABA EGYSÉG ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS
HASZNÁLAT:
•

Keresd meg azt a helyet, ahonnan a Baba Egység számára
biztosított a lehető legjobb rálátás a babaágyra.

•

Helyezd a Baba Egységet sík felületre, például szekrényre,
asztalra, polcra vagy rögzítsd biztonságosan a falhoz az
állvány alján található nyilás segítségével.

•

SOHA ne helyezd a gyerekágy belsejébe a Baba Monitort
vagy a kábeleket.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a Baba Monitor megfelel az összes vonatkozó elektromágneses
terekhez kapcsolódó szabványnak és a Felhasználói kézikönyvben
leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért az eszköz használata előtt
mindig figyelmesen olvasd el a Felhasználói kézikönyv utasításait.
• Felnőtt személy szükséges az összeszereléshez. Szerelés közben
tartsd távol a gyermekektől a kisebb alkatrészeket.
• Ez a termék nem játék. Ne engedd a gyermekeknek, hogy játszanak
vele.
• Ez a Baba Monitor nem helyettesíti a felelős felnőtt felügyeletet.
• Tartsd meg a Felhasználói kézikönyvet a későbbi információszerzés
céljából.
• Ne helyezd a Baba Egységet és/vagy a kábeleket a gyerekágyba,
vagy a gyermek számára könnyen elérhető helyre (az Egységnek
és a kábeleknek 1 méternél nagyobb távolságban kell lenniük).
• Tartsd a kábeleket a gyermekektől elzárva.
• Ne takard le a Baba Monitort törülközővel vagy takaróval.
• Próbáld ki és ismerd meg monitort és az összes funkcióját
használat előtt.
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• Ne használd a Baba Monitort nedves vagy vízhez közeli területen.
• Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használd.
Ne használj egyéb töltőt vagy hálózati adapter, mert ezzel
károsíthatod az eszközt és az akkumulátort.
• Kizárólag ugyanolyan típusú akkumulátort használj.
• Ne nyúlj az érintkezéshez éles vagy fémtárgyakkal.
• Könnyen elérhető konnektorokhoz csatlakoztasd a hálózati
adaptereket.

VIGYÁZAT

A szülői egység egy beépített, lítium-ion újratölthető akkumulátort
tartalmaz, amely a felhasználó számára nem hozzáférhető. Ha
úgy gondolod, hogy az akkumulátort ki kell cserélni, vedd fel
a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Ne próbáld meg saját
magad kicserélni. Robbanásveszélyes, ha az akkumulátort nem
engedélyezett típusú akkumulátorra cserélik.
A használt elemeket az utasítások szerint kell kezelni. Az egységet
úgy kell üzembehelyezni és használni, hogy a felhasználó
testrészeitől, a kezektől eltekintve, legalább 20 cm távolságra
legyenek.

Biztonsági utasítások
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2. Első lépések
2.1

Baba Egység bekapcsolása

• A Baba egységet megfelelő hálózati aljzat közelében helyezd el
abban a helységben, ahol a legtöbbször szeretnéd megfigyelni
gyermeked. Az egység legalább 1 méter távolságra kell legyen a
gyermekedtől.
• Csatlakoztasd a hálózati adapter micro-USB csatlakozóját a Baba
egységhez, majd a megfelelő hálózati aljzathoz.
• Csúsztasd a Power ON
egység bekapcsolásához.

OFF

kapcsolót az on állásba a baba

FONTOS

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használd.
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Szülői Egység töltése
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2.2

A Szülői Egység egy beépített Li-ion akkumulátort tartalmaz.

• Csatlakoztasd a hálózati adapter micro-USB csatlakozóját a Szülői
egységhez, a másik végét pedig egy megfelelő hálózati aljzathoz.
• Hagyd töltésen 16 órán keresztül.

TIPP:
A Szülői Egység első használatakor, vagy ha az hosszú ideje
nem volt használatban, a teljes feltöltés 16 órát vesz igénybe. Az
akkumulátor élettartama egyetlen töltéssel 4 óra. Javasoljuk, hogy a
kábelt megfelelő hálózati aljzatba csatlakoztasd, ha ennél hosszabb
ideig vagy egész éjszakára töltésen szeretnéd hagyni az egységet.
Ha az akkumulátor nagyon lemerül, kb. 30 percig tart, amíg az
elegendő töltöttségi szintet érjen el ahhoz, hogy egy rövid ideig
használható legyen. Ha a szülői egységet a lehető legrövidebb időn
belül szeretnéd feltölteni, kapcsold ki a töltés közben.
• Miután 16 órán keresztül töltötted, bekapcsolhatod a Szülői
Egységet.
• Mielőtt megtennéd, gondoskodj róla, hogy legalább 1 méter
távolságra legyen a Baba Egységtől. Ha ennél közelebb van, akkor
sípoló hangot adhat.
• Nyomd le hosszan a Power 0 gombot a Szülői Egység
bekapcsolásához, a Szülői Egység automatikusan összekapcsolódik
a Baba Egységgel, így a rendszer használatra kész.

Első lépések
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3. A Baba Monitor használata

Kérjük, figyelmesen olvasd el ezeket az utasításokat, és vedd
figyelembe, hogy ez a bébiőr csak támogatásként szolgál. Nem
helyettesíti a felelősségteljes felnőtt felügyeletet.

3.1

Beállítások

• Győzödj meg róla, hogy mind a Baba Egység, mind a Szülői Egység
be vannak kapcsolva.
• Helyezd a Baba Egységet egy annak megelelő helyre (pl. asztal) és
irányítsd a kamerát a megfigyelni kívánt terület felé.

MEGJEGYZÉS

Ne helyezd a Baba Egységet olyan helyre, ahol gyermek vagy
kisbaba hozzáférhet! Ha bármilyen interferenciát tapasztalnál
a képben vagy a hangban, próbáld meg máshova helyezni az
egységeket, és győzödj meg róla, hogy nincsenek egyéb elektromos
készülék közelében.
Ha a Szülői Egységet és a Baba Egységet túl közel helyezed
egymáshoz, magas, sípoló hangot hallhatsz. Ez nem hiba. Az
egységeket úgy tervezték, hogy egymástól bizonyos távolságra
elhelyezve működjenek. Ezért vidd távolabb az egységeket
egymástól.

3.2

A Baba Egység Be/Kikapcsolása

OFF kapcsolót ON állásba a Baba Egység
Told a Power ON
bekapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye kéken fog világítani.
OFF kapcsolót OFF állásba a Baba Egység
Told a Power ON
kikapcsolásához. Az áramellátás jelzőfény kialszik.

3.3

A Szülői Egység Be/Kikapcsolása

Tartsd hosszan lenyomva a Power 0 gombot a Szülői Egység
bekapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye zölden fog világítani.
Tartsd hosszan lenyomva a Power 0 gombot a Szülői Egység
kikapcsolásához. Az áramellátás jelzőfénye kialszik.
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3.4 Éjszakai üzemmód

A babaegység nagy intenzitású infravörös LED-ekkel rendelkezik,
hogy tiszta képet készítsen sötétben is. Amikor a babaegység
oldalán található beépített fényérzékelő alacsony környezeti fényt
észlel, a LED-ek automatikusan aktiválódnak, és a szülői egység
képernyője fekete-fehérre vált. Az
ikon megjelenik a képernyőn.

4. Szülői Egység Menüpontjai
4.1

Hangerő beállítás

A Szülői Egység 8 hangerő szinttel rendelkezik + a némítás.
Hangerő módosításához nyomd meg a + FEL vagy - LE gombot a
Szülői Egységen kamera megtekintés módban.

4.2 Fényerő beállítás

A Szülői Egységen 8 fényerőszint állítható be.
A fényerő módosításához nyomd meg a < BAL vagy > JOBB
gombot a Szülői Egységen kamera megtekintés módban.

4.3 Beállítások módosítása

A következőeket módosíthatod a Szülői Egységen: zoom funkciók,
altatódalok, riasztás, időzített videó, kamera hozzáadás/törlés/
megtekintés és váltakozó kamerakép beállítás.
A menübe való belépéshez kapcsold be a Szülői Egységet és nyomd
meg az M MENÜ gombot.
A Szülői Egység kijelzőjének az alján az alábbi ikonok fognak
megjelenni:
.
A + FEL, - LE, < BAL vagy > JOBB gombokkal navigálhatsz a
menüopciók között, és egy opció kiválasztásához nyomjd meg az
O gombot.

Szülői Egység Menüpontjai
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4.3.1 Digitális Zoom

A Szülői Egységen megtekintés közben ráközelihetsz a képre vagy
távolíthatod azt. (Az alapbeállítás 1x közelítés.)
1.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.

2.
3.

Nyomd meg a < BAL/> JOBB gombot a kiválasztásához.
Nyomd meg a + FEL/- LE gombot a [x1] / [x2] zoom
kiválasztásához, majd nyomd meg az O gombot.

4. Nyomd meg az M MENÜ gombot a menüből való kilépéshez.

4.3.2 Digitális Pásztázás és Döntés
1.
2.

3.

Nyomd meg az O gombot.
Nyomd meg a + FEL/- LE gombot a megjelenített nézet felfelé
vagy lefelé döntéséhez, vagy nyomd meg a < BAL/> JOBB
gombot a balra és jobbra történő pásztázáshoz.
Nyomd meg az O gombot a fő képernyőhöz való
visszatéréshez.

4.3.3 Altatódal beállítás

Válassz ki egy vagy akár mind az 5 altatódalt egyszerre a Baba
Egységen (Kamerán) történő lejátszáshoz. Altatódal beállításához
kövesd a következőeket:
1.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.

2.
3.

Nyomd meg a < BAL/> JOBB gombot
kiválasztásához.
Nyomd meg a + FEL/- LE gombot az altatódal kiválasztásához,
a lehetőségek (1-5) vagy az összes lejátszása (< ).

4. Nyomd meg az O gombot, majd + FEL/- LE gombok
segítségével állítsd be a kívánt hangerőt az altatódalok
lejátszásához.
A
ikon megnyomásával leállíthatod az altatódal lejátszást.
5. Nyomd meg kétszer az M MENÜ gombot a főképernyőhöz való
visszatéréshez.
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Szülői Egység Menüpontjai

A Szülői Egységen riasztást állíthatsz be emlékeztetőként arra, hogy
gondját kell viselned a babádnak. Ha riasztási időt beállítottad, a
szülői egység a kiválasztott 2, 4 vagy 6 órás időszak végén sípolni
fog. A riasztás kb. 1 percen keresztül szól, de bármelyik gomb
megnyomásával leállítható.
A riasztás aktiválásához kövesd az alábbiakat:
1.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.

2.
3.

Nyomd meg a < BAL/> JOBB gombot a
kiválasztásához.
Nyomd meg az O gombot a risztási időintervallum
kiválasztásához a + FEL/- LE gombok segítségével.

4. Erősítsd meg az O gomb megnyomásával és térj vissza a
főmenübe.

4.3.5 Időzített képernyő kikapcsolás

Beállíthatod a Szülői Egység képernyőjének kikapcsolási idejét,
miután egy adott ideig készenléti állapotban van (5 perc, 15 perc
vagy 30 perc). Amikor a képernyő kikapcsol, a hangokat továbbra is
hallod a Baba Egységről.
1.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.

2.
3.

Nyomd meg a + FEL/- LE gombot a
kiválasztásához.
Nyomd meg az O gombot, majd a + FEL/- LE gombok
segítségével válaszd ki, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki
a képernyő automatikusan (5 perc, 15 perc vagy 30 perc).

4. Erősítsd meg az O gomb megnyomásával és térj vissza a
főmenübe.
5.

A

ikon megnyomásával léphetsz ki a készenléti módból.

Szülői Egység Menüpontjai
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4.3.4 Riasztás beállítása

4.3.6 Kamera hozzáadása

A Szülői Egységhez maximum négy Baba Egységet (kamerát)
tudsz csatlakoztatni. Ha szeretnél a Szülői Egységhez egy újabb
kompatibilis kamerát hozzáadni, kövesd az alábbi lépéseket:
1.
2.

3.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.
Nyomd meg a <BAL /> JOBB gombot a
ikon
kiválasztásához.
fog megjelenni a kijelzőn.
Nyomd meg a + FEL / - gombot a szám kiválasztásához,
majd az O gomb lenyomásával hagyd jóvá. Miközben a Szülői
Egység a kamerát keresi, a hangszint jelző gyorsan, zölden fog
villogni.

4. Tartsd lenyomva a PAIR gombot a kamera hátulján, amíg egy
hangjelzés nem hallhasz, és a hozzáadott kamera átviteli képe
meg nem jelenik a képernyőn.

4.3.7 Kamera törlés

Ha szeretnéd törölni az egyik párosított kamerát, akkor kövesd a
következőeket:
1.
2.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.
Nyomd meg a <BAL /> JOBB gombot a
ikon
kiválasztásához.
ikonok fognak megjelenni a kijelzőn.

3.

Nyomd meg a + FEL/- LE gombot, hogy kiválaszd a kamera
számát, amit törölni szeretnél.

4. Erősitsd meg az O gomb lenyomásával.
5.

Nyomd meg a - LE gombot az [X] kiválasztásához, majd az O
gomb megnyomásával hajtsd végre a törlést.
Megjegyzés: amennyiben csak egy kamera van hozzárendelve a
Szülői Egységhez, azt nem lehet törölni.

6. Nyomd meg az M MENÜ gombot a főképernyőhöz való
visszatéréshez.
16
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Ha egynél több kamera van párosítva a szülői egységhez, akkor
ahhoz, hogy kiválaszd az átviteli képet egy adott kamerából, kövesd
a következőket:
1.

Nyomd meg az M MENÜ gombot a Szülői Egységen kamera
megtekintési módban.

2.

Nyomd meg a < BAL/> JOBB gombot a kamera ikon
kiválasztásához.
ikonok fognak megjelenni a képernyőn.
Nyomd meg a + FEL / - LE gombokat a megtekinteni kívánt
kamera kiválasztásához, vagy a beolvasási ikon kiválasztásával
megtekintheted az egyes párosított kamerák képeit egymás
után, kb 20 másodpercenként váltakozva.

3.

4. Megerősítéshez nyomd meg az O gombot.

4.3.9 Kamera nézet váltás
A “kamera nézet váltás” funkció abban az esetben elérhető, ha több
kamerát párosítottál a Szülői Egységedhez.
Amikor a szülői egység kamera megtekintési módban van, nyomd
meg az O gombot, és a képernyőn megjelenik a következő
párosított kamera által sugárzott kép, megjelenik a kamera száma
vagy az állapotsoron a beolvasás ikon. Az O gomb minden egyes
megnyomásával váltasz az összes párosított kamera képe között.

4.3.10 Kétirányú kommunikáció

A Szülői Egység kétirányú kommunikációs funkcióval rendelkezik.
A kétirányú kommunikáció aktiválásához tartsd lenyomva a
a gombot a Szülői Egységen, és beszélj a készülékbe. Mindez a
kamerán hallható. A kétirányú kommunikáció kikapcsolásához
engedd fel a
gombot.

Szülői Egység Menüpontjai
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4.3.8 Kamera megtekintés

5. Készülék megsemmisítése
(Környezetvédelem)

A termék életciklusának végén a terméket nem szabad
normál háztartási hulladékként kezelni. Vidd el ezt a
terméket az elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítási gyűjtőhelyére. A terméken, felhasználói
kézikönyvben és/vagy dobozon feltüntetett szimbólum jelzi ezt.
Néhány alkatrész újra felhasználható, ha leadod azokat az
újrahasznosítási pontokon. A használt termékekből származó
részek vagy nyersanyagok újrahasznosításával jelentős mértékben
hozzájárulhatsz a környezet védelméhez.
Kérjük, fordulj a helyi hatósághoz, ha további információra van
szükséged az lakóhelyedhez közeli gyűjtőhelyekkel kapcsolatban.
Az akkumulátort környezetbarát módon, a helyi előírásoknak
megfelelően szükséges eltávolítani.

6. Tisztántartás

A Baba Monitor egy enyhén nedves-, vagy antisztatikus ruhával
tudod megtisztítani.
Soha ne használj tisztítószert vagy abrazív oldószert.

Tisztítás és ápolás

• Soha ne tisztítsd a termék bármely részét hígítóval vagy egyéb
oldószerrel és vegyszerekkel - mivel az a termék maradandó
károsodását okozhatja, ezáltal kizárásra kerül a garancia alól.
• Tartsd távol a Digitális Audió Baba a forró, nyirkos területektől
vagy erős napfénytől, és ne engedd, hogy nedvesség érje.
• Minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy garantáljuk a
Digitális Audió Baba Monitor magas színvonalú és megbízható
működését. Azonban, ha problémát tapasztalnál, kérjük, ne próbáld
saját magad megjavítani azt – kérj segítséget az ügyfélszolgálattól.

FONTOS

Minden esetben kapcsold ki és áramtalanítsd a baba monitort mielőtt
megtisztítod.
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7. Hibaelhárítás
A Szülői Egységen nem világít a jelzőfény
•
•
•

Ellenőrizd, hogy a Szülői Egység be van-e kapcsolva.
Ellenőrizd, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
Csatlakoztasd a Szülői Egységet a táphoz annak újbóli
feltöltéséhez.

A Szülői Egység folyamatosan sípol
•

•
•

A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek
egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne
legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.
A Baba Egység ki van kapcsolva. Csúsztasd a BE/Ki kapcsolót a
0 pozicíóba a Baba Egység bekapcsolásához.
A Szülői Egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony.
Csatlakoztasd a Szülői Egységet a mellékelt tápegységhez az
újratöltéshez.

ikon villog a Szülői Egységen
•

A Szülői Egység akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony.
Csatlakoztasd a Szülői Egységet a mellékelt tápegységhez az
újratöltéshez.

A Szülői Egység magától kikapcsol
•

Lehet, hogy a Szülői Egység készenléti üzemmódban van.
Ellenőrizd a menüben, hogy be van-e állítva az időzített videó,
majd szükség esetén kapcsold ki ezt a funkciót.

Nem hallom a babasírást a Szülői Egységen
•

•

Valószínűleg halkra van állítva a szülői egység, növeld a hangerőt.
A kézikönyv 4.1 hangerő beállítás alatt megtalálod a szükséges
leírást.
Szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek
egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne
legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

Hibaelhárítás
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A bébiőr rendszer magas frekvenciás hangon sípol
•

•

A szülői-, és a baba egység túl közel vannak egymáshoz. Győződj
meg róla, hogy a két egység között legalább 1 méteres távolság
van.
A hangerő túl magasra van állítva a szülői egységhez tartozó
hangszórón. Csökkentsd a szülői egységen a hangerőt.

A Szülői Egység akkumulátora gyorsan lemerül
•

•

Lehet, hogy az LCD kijelző fényereje túl magasra van beállítva.
Próbáld megcsökkenteni a fényerőt. A részleteket megtalálod a
4.2 pont alatt.
Lehet, hogy a Szülői Egységen túl magas szintre van állítva
a hangerő, ami fogyasztja az energiát. Csökkentsd a Szülői
Egységen a hangerőt. A részleteket megtalálod 4.1 hangerő
beállítások pont alatt.

Nem színes a kép a Szülői Egységen
•

A Baba Egység egy sötét szobában van elhelyezve, ami
bekapcsolja az infravörös világítást és a kép színesről feketefehérre vált. Amikor kedvezőbben lesznek a fényviszonyok a
szobában, a kép automatikusan színesre fog váltani.

Nincs átvitel a Szülői Egység és a Baba Egység között
•
•
•

Kapcsold be mind a Baba, mind a Szülői Egységet.
Párosítsd ismételten a Baba Egységet a “4.3.5 Kamera
hozzáadása” menüpontban leírtak szerint.
Amennyiben nincs szabad hely a kamerának, először törölj egyet
a“4.3.6 Kamera törlése” menüpontban leírtak szerint.

A Szülői Egység készenléti állapotban van
•
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A Szülői Egység képernyőjének bekapcsolásához röviden nyomd
meg BE/KI 0 gombot.
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8. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvasd végig ezt a
Rövid használati útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt típusok
valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.
Hívd fel az Ügyfélszolgálatot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia
(“Garancia”)

Köszönjük, hogy a Binatone Electronics International LTD
(„BINATONE“) által gyártott, Motorola márkanévvel ellátott termék
megvásárlása mellett döntöttél.

Mire vonatkozik a garancia?

Az alábbiakban megjelölt kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE
szavatolja, hogy ez a Motorola márkájú termék ("termék") vagy a
hitelesített kiegészítő ("tartozék"), amelyet ezzel a termékekkel
együtt használtak, hogy a szokásos módon gyártott anyagok és
kivitelezés hibáitól mentes az alábbiakban vázolt időszak fogyasztói
felhasználását. Ez a garancia a kizárólagos, és nem átruházható.
JELEN GARANCIA SPECIFIKUS JOGALAPPAL RUHÁZ FEL,
ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT
VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAID. ASZERINT, HOGY MELY
ORSZÁGÁBAN TÖRTÉNT A VÁSÁRLÁS, A LAKÓHELY SZERINTI-,
VAGY EGYÉB 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. JOGAID TELJES
MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASD EL ORSZÁGODNAK,
TARTOMÁNYODNAK VAGY ÁLLAMODNAK IDEVONATKOZÓ
JOGSZABÁLYAIT.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem
átruházható.

Általános információk
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Mi a BINATONE teendője?

BINATONE vagy annak felhatalmazott forgalmazója, amennyiben
lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül
térítésmentesen megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy
Tartozékokat, amelyek nem felelnek meg jelen Garanciának.
Előfordulhat, hogy ehhez funkcionálisan egyenértékű felújított/
megjavított/használt vagy új Termékeket, Tartozékokat vagy
alkatrészeket használunk fel.

Milyen egyéb korlátozások léteznek?

BÁRMELY VÉLELMEZETT GARANCIA, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL A FORGALMAZÁSRA, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONAT- KOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
AMELY A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTALMÁRA LIMITÁLT,
KÜLÖNBEN A KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KERETÉBEN
NYÚJTOTT JAVÍTÁS VAGY CSERE A FOGYASZTÓ KIZÁRÓLAGOS
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, ÉS MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY
HALLGATÓLAGOS GARANCIA HELYETT. A MOTOROLA VAGY
A BINATONE SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A TERMÉK
VAGY TARTOZÉK VÁSÁRLÁSI ÁRÁT MEGHALADÓ KÁRÉRT,
SEM KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰEN FELMERÜLŐ KÁROKÉRT
(BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), ILLETVE A TERMÉKEK
VAGY TARTOZÉKOK TELJES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSÁBÓL,
ILLETVE A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁBÓL
VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTEL, NYERESÉG, ÜZLETI
VESZTESÉG, INFORMÁCIÓVESZTÉS VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI
VESZTESÉGBŐL EREDŐ KÁR TELJES MÉRTÉKBEN JOGSZABÁLY
ÁLTAL KIZÁRHATÓ.
Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen vagy
következményes károk iránti felelősség kizárását vagy korlátozását,
illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását ezért
előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem
vonatkoznak Rád. Jelen Garancia konkrét jogokat biztosít számodra,
amin felül joghatóságonként eltérő jogokkal is élhetsz.
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A garancia hossza

Fogyasztói termékek

Két (2) év a termék első felhasználója által
történt eredeti megvásárlásától számítva.

Fogyasztói
tartozékok

Az első fogyasztó által történt eredeti
vásárlás dátumától számított kilencven
(90) nap.

Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek
és tartozékok

Az eredeti garancia időtartama vagy
kilencven (90) nap az ügyfél részére
történő visszaadástól számítva (amelyik
hosszabb).

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.

Általános információk
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Az érintett termékek

Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE
illetve azok felhatalmazott szervizközpontján kívüli, mások
által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás, telepítés, karbantartás,
változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy károkra
a garancia nem vonatkozik.
Manipulált 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 a Te
általad előfizetett vagy használt kommunikációs szolgáltatás miatti
hibái, sérülései vagy meghibásodása nem tartozik a jelen garancia
hatálya alá.

Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?

Szerviz vagy információk igényléséhez hívd az alábbi telefonszámot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Tájékoztatást fogsz kapni arra vonatkozóan, hogy miként tudod
visszaküldeni a termékeket és tartozékokat saját kockázat-,
és költségviselésed mellett a BIATONE felhatalmazott
szervizközpontjába.
Szerviz igénybevételéhez mellékelned kell: (a) a terméket vagy
tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot (nyugtát), amely
tartalmazza a vásárlás dátumát, 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) címed és
telefonszámod.
Jelen használati feltételek a Te és a BINATONE között az általad
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.
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9. Műszaki adatok
Baba Egység
Frekvencia

2.4 - 2.483 GHz

Kép érzékelő

Szín CMOS 0.3M Pixels

IR LED

8 pcs

Maximális RF
Teljesítmény

20dBm

Működési hőmérséklet 0 °C ~ +50 °C
tartomány
Hálózati adapter

S005BNV0500100 (TENPAO)
Bemenet: 100-240V 50/60 Hz 150mA;
Kimenet: DC5V 1000mA
FIGYELMEZTETÉS
Csak a mellékelt tápegységgel használható.

26

Műszaki adatok

Frekvencia

2.4 - 2.483 GHz

Kijelző

5" átlós TFT LCD

Maximális RF
Teljesítmény

20dBm

Működési
hőmérséklet
tartomány

0 °C ~ +50 °C

Hálózati adapter

S005BNV0500100 (TENPAO)
Bemenet: 100-240V 50/60 Hz 150mA;
Kimenet: DC5V 1000mA

Akkumulátor

Lenovo (BL253)
3.8V, 2000mAh Lithium-Ion Polymer,
újratölthető akkumulátor.
or, TMB (I9300)
3.8V, 2100mAh Lithium-Ion Polymer,
újratölthető akkumulátor.

MAGYAR

Szülői Egység

FIGYELMEZTETÉS
Kizárólag a mellékelt hálózati adapter
használd.
A nem megfelelő akkumulátor használata
robbanásveszélyes. Az elhasznált
akkumulátorok az utasításoknak megfelelően
szükséges kezelni.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Műszaki adatok
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