Užívateľská príručka
2.8" HD Wi-Fi® Video detská a domáca pestúnka
Modely: COMFORT45CONNECT, COMFORT45CONNECT-2,
COMFORT45CONNECT-3, COMFORT45CONNECT-4

Funkcie popísané v tejto užívateľskej príručke sa môžu upravovať bez predchádzajúceho
upozornenia.

Vitajte...

Vo vašej novej Motorola Video detskej
pestúnke!
Ďakujeme vám za zakúpenie Motorola Video detskej pestúnky. Teraz
môžete počuť a vidieť vaše dieťa, keď spí v inej miestnosti, alebo
môžete monitorovať svoje staršie deti v ich izbičke.
Ponechajte si svoj originálny datovaný doklad o predaji pre vaše
záznamy.
Pre záručné služby vášho Motorola produktu budete potrebovať
poskytnúť kópiu vášho datovaného dokladu o predaji pre potvrdenie
stavu záruky. Pre platnosť záruky nie je potrebná registrácia.
Pre otázky týkajúce sa produktu prosím zavolajte na:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Táto užívateľská príručka vám poskytuje všetky informácie, ktoré
potrebujete, aby ste z vášho produktu získali čo najviac.
Predtým, než použijete vašu detskú pestúnku, odporúčame vám, aby
ste vložili a plne nabili batériu do rodičovskej jednotky, aby pracovala
aj vtedy, keď ju odpojíte od zdroja napájania, aby ste ju preniesli na
iné miesto. Prečítajte si prosím bezpečnostné pokyny na stranách 7-9
ešte pred inštaláciou jednotiek.

Máte všetko?
• 1 x Rodičovská jednotka (so zabudovanou Li-ion batériou)
• 1 x Detská jednotka (kamera)
• 2 x Napájacie adaptéry (rodičovská jednotka a detská jednotka)
V baleniach pre viac kamier nájdete jednu alebo viac ďalších
detských jednotiek s jednotkami napájacieho adaptéra.

Prehľad rodičovskej jednotky
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Displej (LCD obrazovka)
Stav batérie, napájanie, úroveň
zvuku , Indikátory párovania
a) Rozsvieti sa na modro, keď
je batéria rodičovskej jednotky
nabíjaná.
b) Rozsvieti sa na zeleno, keď je
rodičovská jednotka zapnutá.
c) Zelená-oranžová-červenáčervená
Ukazuje úroveň zvuku
detekovanú detskou jednotkou –
čím hlasnejší je detekovaný zvuk,
tým viac LED sa rozsvieti. Rýchlo
bliká na zeleno, keď rodičovská
jednotka hľadá detskú jednotku,
alebo je v režime párovania.
Tlačidlo napájania 0
Stlačte a podržte pre prepnutie
Zapnutia/vypnutia jednotky.
Stlačte pre zapnutie/vypnutie
video obrazovky.
Hovorenie do jednotky T
Podržte pre hovorenie do
detskej jednotky.
OK / tlačidlo
Keď ste v menu, stlačte pre
výber položky alebo uložte
nastavenie.
Stlačte pre vstup do režimu
vzdialeného skenovania.
Tlačidlo hlavného menu M
Stlačte pre vstup/odchod z
režimu menu.

7.

Ovládací panel
zvýšiť / hlasitosť+ +
Stlačte pre zvýšenie hlasitosti
v režime sledovania kamery.
Keď ste v menu, stlačte pre
skrolovanie hore. Keď ste v
režime vzdialeného skenovania,
stlačte pre naklonenie hore.
Znížiť / hlasitosť - Stlačením znížite hlasitosť
reproduktora v režime
sledovania kamery.
Keď ste v menu, stlačte pre
skrolovanie dolu.
Keď sledujete priblížený obraz,
stlačte pre sklopenie.
8. Ovládací panel
Vľavo <
Znížte jas v režime sledovania
kamery.
Keď ste v menu, stlačte pre
skrolovanie doľava. Keď ste v
režime vzdialeného skenovania,
stlačte pre naklonenie doľava.
Doprava >
Zvýšte jas kamery v režime
sledovania.
Keď ste v menu, stlačte pre
skrolovanie doprava. Keď ste v
režime vzdialeného sledovania,
stlačte pre naklonenie doprava.
9. Podporný stojan
10. Sieťová zásuvka
11. Reproduktor
12. Anténa

Ikony na displeji rodičovskej jednotky
Sila signálu
Režim napájania kamery - AC alebo batéria
Režim hliadky kamery
Identifikačné číslo kamery
Zapnutý/vypnutý reproduktor
Zoznam skladieb
Menu / režim priblíženia
Nočný režim
Budík
Stav batérie rodičovskej jednotky
Úroveň jasu
Hlasitosť reproduktora
Video na časovači
Pridať kameru
Vymazať kameru
Sledovať kameru
Funkcia spätného rozprávania

Prehľad vašej detskej jednotky (kamera)
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Objektív kamery
Mikrofón
Náladové svetlo
Reproduktor
Svetelný senzor
(režim nočného videnia)
Párovacie tlačidlo
Stlačte a podržte pre spárovanie
s rodičovskou jednotkou.
Zásuvka napájacieho adaptéra

8.

Indikátor napájania
Rozsvieti sa namodro, keď
je detská jednotka zapnutá
a spojená s rodičovskou
jednotkou.
9. Senzor teploty
10. Vypnutie/zapnutie napájania
Posuňte pre zapnutie/vypnutie
detskej jednotky.

Dôležité pokyny pre inštaláciu vašej detskej pestúnky
• Pre spoločné použitie video detskej pestúnky a rodičovskej jednotky
medzi nimi musíte vytvoriť rádiové spojenie a rozsah môže byť
ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
• Akýkoľvek veľký kovový predmet, ako je chladnička, zrkadlo, skrinka,
kovové dvere alebo železobetón medzi detskou a rodičovskou
jednotkou, môže zablokovať rádiový signál.
• Sila signálu môže byť znížená aj inými pevnými štruktúrami, ako sú
steny alebo elektrické zariadenia, ako sú rádiostanice, televízory,
počítače, bezdrôtové alebo mobilné telefóny, žiarivky alebo stmievače.
• Použitie ďalších 2,4 GHz produktov, ako sú bezdrôtové siete (smerovače
Wi-Fi®), systémy Bluetooth® alebo mikrovlnné rúry, môže spôsobiť
rušenie produktu, takže držte detskú pestúnku vo vzdialenosti od
týchto typov produktov alebo ich vypnite, ak sa zdá, že spôsobujú
rušenie.
• Ak je signál slabý, skúste presunúť rodičovskú a/alebo detskú jednotku
na iné miesta v miestnostiach.
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1. Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo uškrtenia: Deti sa môžu
káblami uškrtiť. Tento kábel uchovávajte mimo
dosahu detí (viac ako 3 stopy). Neodstraňujte
túto značku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie
káble s AC adaptérmi. Používajte iba dodávané
AC adaptéry.

8

Bezpečnostné pokyny

•

Určite miesto pre detskú jednotku, ktoré poskytne najlepší
výhľad na vaše dieťa v jeho postieľke.

•

Umiestnite detskú jednotku na plochý povrch ako skrinka
či polička alebo bezpečne primontujte jednotku na stenu
použitím slotov na kľúčovú dierku v spodnej strane stojana.

•

NIKDY neumiestňujte detskú jednotku alebo káble do
postieľky.

VAROVANIE
Táto detská pestúnka je v súlade so všetkými relevantnými
štandardmi v oblasti elektromagnetického poľa a jej používanie je,
keď je s ňou zaobchádzané, ako je popísané v užívateľskej príručke,
bezpečné. Prečítajte si teda vždy pokyny v tejto užívateľskej príručke
predtým, než použijete zariadenie.
• Je vyžadované zostavenie dospelým. Udržujte malé časti mimo
dosahu detí, keď pestúnku zostavujete.
• Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
• Táto detská pestúnka nie je náhradou za zodpovedný dohľad
dospelého.
• Uchovajte si túto užívateľskú príručku pre budúcnosť.
• Neumiestňujte túto detskú pestúnku alebo káble do detskej
postieľky alebo do dosahu dieťaťa (jednotka a káble by mali byť vo
vzdialenosti aspoň 1 meter).
• Udržujte káble mimo dosahu dieťaťa.
• Nezakrývajte detskú pestúnku osuškou alebo dekou.
• Otestujte túto pestúnku a všetky jej funkcie, aby ste sa s ňou
oboznámili predtým, než ju použijete.

Bezpečnostné pokyny
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ZOSTAVENIE A POUŽITIE DETSKEJ JEDNOTKY:

• Nepoužívajte detskú pestúnku na vlhkých miestach alebo v
blízkosti vody.
• Používajte len priložené nabíjačky a napájacie adaptéry.
Nepoužívajte iné nabíjačky alebo napájacie adaptéry, pretože to
môže poškodiť zariadenie a batérie.
• Vkladajte iba batérie rovnakého typu.
• Nedotýkajte sa zástrčkových kontaktov ostrými alebo kovovými
predmetmi.
• Pripojte adaptéry napájania k jednoducho prístupným sieťovým
zásuvkám.

UPOZORNENIE
Rodičovská jednotka obsahuje vstavanú lítiovú nabíjateľnú sadu
batérií, ktorá nie je prístupná užívateľom. Ak si myslíte, že batéria
potrebuje nahradiť, prosím, kontaktujte linku pomoci, Nesnažte sa ju
vymeniť svojpomocne.
Existuje riziko výbuchu, ak je batéria nahradená neschváleným
typom batérie.
Likvidujte použité batérie podľa inštrukcií.
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2. Začíname
2.1

Zapnutie detskej jednotky

• Umiestnite detskú jednotku vedľa vhodnej zásuvky v miestnosti,
kde budete svoje dieťa väčšinou monitorovať. Mala by byť tiež
aspoň 1 meter od vášho dieťaťa
• Zapojte mikro-USB zásuvku napájacieho adaptéra (DC5V/1000mA)
do detskej jednotky, pripojte druhý koniec do vhodnej zásuvky.
OFF zapnutie/vypnutie na bočnej strane
• Posuňte tlačidlo ON
detskej jednotky na zapnutie.

DÔLEŽITÉ
Používajte iba dodávaný napájací adaptér.

Začíname
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2.2

Nabíjanie rodičovskej jednotky

Rodičovská jednotka má vstavanú Li-ion batériu.
• Zapojte mikro-USB zásuvku
napájacieho adaptéra do
rodičovskej jednotky, pripojte
druhý koniec do vhodnej
zásuvky.
• Nechajte nabíjať po dobu 16
hodín.
Pri prvom použití rodičovskej jednotky alebo v prípade, že ste ju
dlhší čas nepoužívali, trvá úplné nabitie 16 hodín. Výdrž batérie na
jedno nabitie trvá 4 hodiny. Ak sa chystáte používať jednotku dlhšie
ako tento čas alebo cez noc, odporúčame vám, aby ste kábel pripojili
do vhodnej zásuvky.
Keď je batéria takmer vybitá, nabitie na krátke obdobie trvá asi 30
minút. Ak chcete rodičovskú jednotku nabiť v čo najkratšom čase,
počas nabíjania ju vypnite.
• Potom, čo sa rodičovská jednotka nabíjala 16 hodín, ju môžete
zapnúť.
• Predtým, ako to urobíte, presuňte rodičovskú jednotku najmenej 1
meter od detskej jednotky. Ak ju posuniete bližšie, môžete získať
zvukovú spätnú väzbu.
• Stlačte a podržte 0 tlačidlo
pre zapnutie rodičovskej
jednotky, rodičovská
a detská jednotka sú
automaticky spojené a
pripravené na použitie.
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3. Použitie detskej pestúnky

Pozorne si prečítajte tieto pokyny a buďte si vedomí toho, že táto
detská pestúnka je určená len ako pomoc. Nie je to náhrada za
zodpovedný dohľad dospelej osoby.

3.1

Nastavenie

• Uistite sa, že sú detská jednotka aj rodičovská jednotka zapnuté.
• Umiestnite detskú jednotku na vhodné miesto (napr. na stôl)
a umiestnite objektív kamery smerom na miesto, ktoré chcete
monitorovať.

POZNÁMKA

Neumiestňujte detskú jednotku v dosahu dieťaťa alebo bábätka! Ak
existuje rušenie obrazu alebo zvuku, skúste premiestniť jednotky
na iné miesto a uistite sa, že nie sú v blízkosti žiadneho iného
elektrického zariadenia.
Ak umiestnite rodičovskú jednotku a detskú jednotku príliš blízko
k sebe, môžete počuť vysoký zvuk. Toto nie je chyba. Jednotky sú
navrhnuté tak, aby sa dali prevádzkovať v určitej vzdialenosti od
seba. Presuňte jednotky ďalej od seba.

3.2

Zapnutie alebo vypnutie detskej jednotky

OFF zapnutia/vypnutia do pozície ZAPNUTÉ
Posuňte vypínač ON
pre zapnutie detskej jednotky. Indikátor napájania sa rozsvieti na
modro.
OFF zapnutia/vypnutia do pozície VYPNUTÉ
Posuňte vypínač ON
pre vypnutie detskej jednotky. Indikátor napájania sa vypne.

3.3

Zapnutie alebo vypnutie rodičovskej jednotky

Stlačte a podržte tlačidlo 0 pre zapnutie rodičovskej jednotky.
Indikátor napájania sa rozsvieti na zeleno.
Stlačte a podržte tlačidlo 0 pre vypnutie rodičovskej jednotky.
Indikátor napájania sa vypne.

Použitie detskej pestúnky
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3.4 Režim nočného videnia
Detská jednotka má vysoko intenzívne infračervené LED svetlá na
zachytenie jasných obrázkov v tme. Keď vstavaný svetelný senzor
na bočnej strane detskej jednotky zistí nízku úroveň okolitého svetla,
automaticky sa aktivujú LED svetlá a obrazovka na rodičovskej
jednotke sa zobrazí v čiernej a bielej. Na
obrazovke sa zobrazí
ikona.

3.5

Režim hovorenia

Stlačte a podržte tlačidlo HOVORENIE T na rodičovskej jednotke pre
hovorenie k vášmu dieťaťu prostredníctvom reproduktoru.

3.6

Video ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Keď je v pohotovostnom režime, prepnite tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
0 pre zapnutie alebo vypnutie LCD obrazovky, zatiaľ čo je zapnuté
monitorovanie zvuku.

3.7

Vzdialené skenovanie

Detská pestúnka a kamera so skenovaním pre dohliadanie na vaše
dieťa z obrazovky, môžete vzdialene sledovať obraz videa podľa
potreby.
1.

Stlačte tlačidlo O/

2.

Stlačte tlačidlo < DOĽAVA alebo > DOPRAVA pre skenovanie.

3.

Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre naklonenie obrazu
hore/dolu.

4. Stlačte tlačidlo O/

14

pre vstup do režimu skenovania.

pre vstup do režimu skenovania.

Použitie detskej pestúnky

4.1

Nastavenie hlasitosti reproduktora

Rodičovská jednotka má 8 úrovní hlasitosti + vypnutá.
Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU, keď
je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.

4.2 Nastavenie jasu obrazovky
Rodičovská jednotka má 8 úrovní jasu.
Pre nastavenie jasu stlačte tlačidlo < DOĽAVA alebo > DOPRAVA,
keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.

4.3 Zoznam skladieb
Na detskej jednotke môžete prehrávať zvukový obsah - uspávanky,
upokojujúce zvuky a audio knihu (iba v angličtine). Zvukový obsah
si môžete stiahnuť a uložiť do detskej jednotky prostredníctvom
aplikácie Hubble. V detskej jednotke máte 10 predinštalovaných
uspávaniek/upokojujúcich zvukov a 10 audio kníh.

4.3.1 Prehrávanie uspávaniek/ukľudňujúcich zvukov
1.

Stlačte tlačidlo M ,na lište menu sa objaví zoznam skladieb ,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
2. Stlačte tlačidlo O/ pre výber uspávanky/ukľudňujúceho
zvuku , na obrazovke sa objaví názov skladby.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre sledovanie
požadovaných uspávaniek/ukľudňujúcich zvukov.
4. Stlačte tlačidlo O/ pre prehrávanie výberu.

4.3.2 Prehrávanie audio knihy (iba angličtina)
1.

Stlačte tlačidlo M , zoznam skladieb sa objaví na lište menu,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
2. Skrolujte hore alebo dolu, potom
potvrďte s tlačidlom O/
názov knihy sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre sledovanie
požadovaných audio kníh.
4. Stlačte tlačidlo O/ pre prehrávanie výberu.
Možnosti rodičovskej jednotky
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4. Možnosti rodičovskej jednotky

4.3.3 Prehrávanie osobných audio nahrávok
Zariadenie umožňuje prehrávať vaše osobné nahrávky, predtým
bude potrebné nahrať vaše osobné audio prostredníctvom aplikácie
Hubble for Motorola.
1. Stlačte tlačidlo M , na lište menu sa objaví zoznam skladieb ,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
2. Skrolujte + HORE alebo - DOLU pre výber , potom potvrďte
tlačidlom O/ , vaša nahrávka sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre sledovanie vašich
osobných záznamov.
4. Stlačte tlačidlo O/ pre prehrávanie výberu.

4.3.4 Zastavenie prehrávania
1.
2.

3.

Stlačte tlačidlo M potom skrolujte + HORE alebo - DOLU pre
výber alebo
, potvrďte tlačidlom O/ .
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU až sa na obrazovke
objaví “ Stlačte OK pre zastavenie prehrávania” , potom
potvrďte tlačidlom O/ pre zastavenie.
Stlačte tlačidlo M pre ukončenie.

4.4 Nastavenie náladového svetla

Funkcia náladového svetla poskytuje jemnú žiaru, ktorá upokojí vaše
dieťa pre spánok a pomôže udržať ho v pokoji po celú noc. Náladové
svetlo má k dispozícii 7 farebných možností (alebo automatické
opakovanie) a 3 úrovne jasu.
1. Stlačte tlačidlo M , zoznam skladieb sa objaví na lište menu.
2. Skrolujte + HORE alebo - DOLU pre
, potom potvrďte
tlačidlom O/ .
3. Skrolujte + HORE alebo - DOLU pre ON , potom stlačte tlačidlo
O/ pre zapnutie náladového svetla.
4. Skrolujte + HORE alebo - DOLU pre pre možnosti farieb
alebo
pre nastavenie jasu náladového svetla.
5. Keď je náladové svetlo zapnuté, vyberte OFF , potom stlačte
tlačidlo O/ pre vypnutie náladového svetla.
6. Stlačte tlačidlo M pre koniec.
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Môžete použiť rodičovskú jednotku pre nastavenie alarmu ako
pripomienky, aby ste sa postarali o vaše dieťa. Ak je vybraný čas
alarmu, rodičovská jednotka zapípa na konci vybraného 2, 4 alebo 6
hodinového obdobia. Pre aktivovanie alarmu postupujte nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
2. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní
,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber času alarmu
(6h, 4h, 2h), a
sa zapne. (Východzie nastavenie je Alarm
VYPNUTÝ.)
4. Ak je vybraný čas alarmu, rodičovská jednotka bude pípať asi
1 minútu po každých 6, 4 alebo 2 hodinách, a
sa objaví vo
vrchnej časti obrazovky.
5. Alarm bude znieť asi 1 minútu, keď dosiahne daný čas, alebo ho
možno zastaviť stlačením akéhokoľvek tlačidla.

4.6 Režim úspory energie
1.
2.

3.

Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní
,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber automatického
vypnutia videa po 5 min., 30 min. alebo 60 min., ak funguje iba
na batériách.

POZNÁMKA

Zvuk zostane zapnutý a vy môžete stlačiť akékoľvek tlačidlo pre
zapnutie videa.

4.7
1.
2.

3.

Priblíženie

Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní ,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber 1X alebo 2X
priblíženia. (východzie nastavenie je 1X.)

Možnosti rodičovskej jednotky
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4.5 Nastavenie alarmu

4.8 Nastavenie formátu teploty
Teplota z teplotného senzora na zadnej časti detskej jednotky bude
zobrazená na vrchnej časti LCD obrazovky rodičovskej jednotky.
Môžete prepnúť formát teploty medzi stupňami Celzia a Fahrenheita
nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
2.

Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní ,
potom potvrďte tlačidlom O/ .
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber oC alebo oF.
4. Stlačte tlačidlo M pre koniec.

4.9 Pridanie kamery (registrácia)

Detská jednotka (kamera) je vopred zaregistrovaná vo svojej
rodičovskej jednotke. Nemusíte sa znova registrovať, pokiaľ detská
jednotka (kamera) nestratí spojenie s rodičovskou jednotkou.
Ak chcete do rodičovskej jednotky pridať novú kompatibilnú kameru,
pokračujte nasledovne:
1.
2.

Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber pridania ikony
1
2
kamery potom potvrďte tlačidlom O/ , zoznam kamier
3
4
sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber požadovanej
kamery a stlačte tlačidlo O/ pre začiatok hľadania jednotky
kamery, so zobrazeným "stlačte PÁROVANIE na kamere".
Poznámka: Ak je detská jednotka v súčasnosti spárovaná s
rodičovskou jednotkou, (s
naproti) nemôže byť vybraná pre
novú registráciu.
4. Stlačte a podržte tlačidlo PÁROVANIE na zadnej strane kamery,
kým rodičovská jednotka nenájde kameru, zapípa a SPÁRUJE SA
. Na obrazovke sa zobrazí OK. Potom sa objaví video z kamery.
POZNÁMKA
Ak bola konkrétna detská jednotka predtým zaregistrovaná,
registrácia tejto súčasnej detskej jednotky znova zruší svoju starú
registráciu.
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Ak máte s rodičovskou jednotkou spárovanú viac než jednu
kameru, pre výber prenosu obrazu z konkrétnej kamery postupujte
nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
2. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní
1
2
3
4
potom potvrďte tlačidlom O/ , zoznam kamier
sa
objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber požadovanej
kamery.
4. Stlačte tlačidlo O/ pre sledovanie obrazu z kamery.
Poznámka: Môžu byť vybrané iba umiestnenia kamery s.
TIP
Rýchla metóda na prezeranie kamier namiesto vstupu do lišty menu.
Opakovaným stláčaním tlačidla O/ vyberte dostupné možnosti
1
2
3
4
kamery
.

4.11 Vymazať kameru

Ak si prajete vymazať spojenie s kamerou, postupujte nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo M a objaví sa lišta menu.
2. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU , než sa zvýrazní
1
2
3
4
potom potvrďte tlačidlom O/ , zoznam kamier
sa
objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo + HORE alebo - DOLU pre výber požadovanej
kamery, ktorú chcete vymazať.
4. Potvrďte tlačidlom O/ .
5. Stlačte tlačidlo - DOLU pre výber
a potom O/ pre
potvrdenie vymazania.
POZNÁMKA
Nie je dovolené vymazať kameru, ak je v systéme iba jedna
zaregistrovaná kamera.

Možnosti rodičovskej jednotky
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4.10 Sledovanie kamery

5. Wi-Fi® Internetové sledovanie
5.1

Minimálne systémové požiadavky

Webový Portál
Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ Systém
Verzia 5.0 alebo vyššia
iPhone®/iPad® iOS
Verzia 9.0 alebo vyššia
Vysokorýchlostný (Wi-Fi®) Internet
Minimálna šírka pásma prenosu na jednu kameru 0,6 Mb/s
(na tejto stránke môžete otestovať rýchlosť internetu:
http://www.speedtest.net).
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5.2

Začíname – Spojenie zariadení

Ako to funguje?

Wi-Fi®
Camera

Wi-Fi Router Pristúpte ku svojej
kamere lokálne

Sledujte svoju kameru z
akéhokoľvek kompatibilného
zariadenia vzdialene

Hubble
Service

Keď sa používateľ pokúsi získať prístup ku kamere, Hubble server
overí jeho totožnosť predtým, ako udelí prístup ku kamere.

5.2.1

Nastavenie

• Pripojte napájací adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky a zapojte
zástrčku do zásuvky mikro USB na zadnej strane jednotky kamery.
• Posuňte vypínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ do pozície ZAPNUTÉ
• Kamera sa musí nachádzať v dosahu Wi-Fi® routeru, s ktorým
sa chcete pripojiť. Uistite sa, že máte heslo routeru pre proces
nastavenia.
Správanie stavového indikátoru LED:

Párovanie a nastavenie

Pomaly bliká na červeno a modro

Spojené

Pomaly bliká na modro

Spárované, no nespojené

Rozsvieti sa na modro

Pripravené na spojenie

Pomaly bliká na modro

POZNÁMKA
Nastavenie je možné iba prostredníctvom kompatibilného smartfónu
alebo tabletu, a nie prostredníctvom PC.
Wi-Fi® Internetové sledovanie
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5.3

Nastavenie používateľského účtu a kamery na
Android™ zariadeniach

Čo potrebujete
• Jednotka Wi-Fi® kamery
• Napájací adaptér pre kameru
• Zariadenie s AndroidTM systémom verzia 5.0 a vyšším

5.3.1

ZAPNUTIE a pripojenie kamery

• Pripojte napájací adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky a zapojte
zástrčku do zásuvky mikro USB na zadnej strane jednotky kamery.
• Uistite sa, že prepínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ je v pozícii ZAPNUTÉ
• Červená LED dióda kamery bliká po dokončení zavádzania kamery.
Keď zaznie jedno pípnutie, znamená to, že je kamera pripravená na
nastavenie.

5.3.2 Stiahnite si aplikáciu Hubble for Motorola
Monitors
• Naskenujte QR kód pomocou svojho smart
zariadenia a stiahnite si aplikáciu Hubble
for Motorola Monitors z Google Play™
Store.
• Nainštalujte si aplikáciu “Hubble for
Motorola Monitors” na svoje Android™
zariadenie.

5.3.3 Spustite aplikáciu Hubble for Motorola Monitors
na Android™ zariadení
• Zaistite, že je vaše Android™ zariadenie pripojené k vášmu Wi-Fi®
routeru.
• Spustite aplikáciu “Hubble for Motorola Monitors”, zadajte
informácie o vašom účte, prečítajte si Podmienky služby, potom
ešte pred registráciou vyberte “Zaregistrovaním sa vyjadrujete
súhlas s našimi Pravidlami a podmienkami”. (Obrázok A1)
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POZNÁMKA:
Ak už máte účet v Hubble aplikácii, prosím, vyberte Už máte účet?
pre ďalší krok.(Obrázok A2)

		

A1

A2

5.3.4 Pridajte kameru k vášmu účtu
• Klepnite na
na obrazovke vášho zariadenia a vyberte “Mám
model s podporou IP” pre pridanie kamery (Obrázky A3, A4)

		

A3

Wi-Fi® Internetové sledovanie
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• Vyberte “Pripojenie Comfort45” pre nastavenie jednotky kamery.
(Obrázok A5)
• Na obrazovke sa objavia nasledujúce inštrukcie pre nastavenie.
(Obrázok A6)
• Nasledujte inštrukcie v aplikácii pre zapnutie jednotky kamery a
počkajte pár minút, než sa zahreje.
• Klepnite na pokračovať, keď LED kamery začne blikať.

		

A5
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• Na obrazovke sa objavia nasledujúce inštrukcie pre nastavenie.
(Obrázok A7)
• Stlačte a podržte tlačidlo PÁROVANIE na zadnej časti kamery, potom
budete počuť hlasový pokyn “Pripravené na párovanie”, ktorý indikuje,
že kamera je pripravená na nastavenie.
• Klepnite na detekovať kameru.

• Na obrazovke sa objavia nasledujúce inštrukcie pre nastavenie.
(Obrázok A8)
• Klepnite na OTVORIŤ NASTAVENIA, choďte na nastavenia zariadenia
a otvorte nastavenia Wi-Fi. Vyberte ID kamery (CameraHD0335XXXXXX) zo zoznamu sietí a klepnite na NÁVRAT na vaše
zariadenie pre pokračovanie v nastavení. (Obrázok A9)

		

A8
A9
• Aplikácia bude automaticky hľadať vašu jednotku kamery, môže
to chvíľu trvať, ID vašej kamery (CameraHD-0335XXXXXX) bude
úspešne detekované a objaví sa na obrazovke. (Obrázok A10)

A10
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• Klepnite na Ďalšie pre hľadanie Wi-Fi siete, vyberte Wi-Fi site pre
pripojenie k vášmu zariadeniu. (Obrázok A11)
• Zadajte svoje heslo, potom klepnite na Predložiť. (Obrázok A12)

		

A11
A12
• Kamere bude trvať pár minút pripojiť sa k Wi-Fi® sieti pred
zobrazením stavu pripojenia, pomenujte svoju jednotku kamery a
klepnite na Pokračovať. (Obrázky A13, A14)
• Potvrďte funkcie aplikácie Sound and Motion Detect oznámené pre
vašu kameru.

		

A13
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• Potvrďte funkcie aplikácie Sound and Motion Detect oznámené pre
vašu kameru klepnutím na ĎALŠIE. (Obrázky A15, A16)
• Kamera bola úspešne pripojená k aplikácii Hubble for Motorola
Monitors, LED indikátor na jednotke kamery sa rozsvieti namodro.
Klepnite na meno kamery na domovskej stránke aplikácie pre
sledovanie videa zachyteného jednotkou kamery.(Obrázok A17)
• Ak spojenie zlyhá, prosím, klepnite na Opakovať a opakujte kroky
začínajúce od sekcie 5.3.4.

A15
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5.4 Nastavenie užívateľského účtu a kamery na
iPhone®/iPad®
Čo potrebujete
• Jednotka kamery Wi-Fi®
• Napájací adaptér pre kameru
• iPhone® / iPad® s iOS verziou 9.0 a vyššou

5.4.1 ZAPNUTIE a pripojenie kamery
• Pripojte napájací adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky a zapojte
zástrčku do zásuvky mikro USB na zadnej strane fotoaparátu.
• Uistite sa, že prepínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ je v pozícii ZAPNUTÉ
• Červená LED dióda kamery bliká po dokončení zavádzania kamery.
Keď zaznie jedno pípnutie, znamená to, že je kamera pripravená na
nastavenie.

5.4.2 Stiahnite si aplikáciu Hubble for Motorola
Monitors
• Naskenujte QR kód svojim iPhone®/ iPad®
zariadením a stiahnite si aplikáciu “Hubble
for Motorola Monitors” z App Store.
• Nainštalujte si Hubble for Motorola
Monitors na váš iPhone®/iPad®.

5.4.3 Spustenie aplikácie Hubble for Motorola Monitors
App na iPhone®/iPad®
• Zaistite, že váš iPhone®/iPad® je pripojený k vášmu Wi-Fi® Routeru.
• Spustite aplikáciu “Hubble for Motorola Monitors”, zadajte
informácie o svojom účte, prečítajte si Podmienky služby, potom
ešte pred registráciou vyberte “Zaregistrovaním sa vyjadrujete
súhlas s našimi Pravidlami a podmienkami”. (Obrázok i1)
POZNÁMKA:
Ak už máte účet v Hubble aplikácii, prosím, vyberte Už máte účet?
pre ďalší krok (Obrázok i2).

Wi-Fi® Internetové sledovanie
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i1

i2

5.4.4 Pridanie kamery k svojmu účtu
• Uistite sa, že na vašom iPhone®/iPad® účte je aktivovaný Bluetooth.
• Klepnite na
na obrazovke vášho zariadenia a vyberte “Mám
model s podporou IP” pre pridanie kamery (Obrázky i3, i4)
• Vyberte Comfort45 Connect pre nastavenie jednotky kamery.
(Obrázok i5)

i3
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• Na obrazovke sa objavia nasledujúce inštrukcie pre nastavenie.
(Obrázok i6)
• Nasledujte inštrukcie v aplikácii pre zapnutie jednotky kamery a
počkajte pár minút, než sa zahreje.
• Klepnite na pokračovať, keď LED kamery začne blikať.

i6
• Na obrazovke sa objavia nasledujúce inštrukcie pre nastavenie.
(Obrázok i7)
• Stlačte a podržte tlačidlo PÁROVANIE na zadnej časti kamery, potom
budete počuť hlasový pokyn “Pripravené na párovanie”, ktorý indikuje,
že kamera je pripravená na nastavenie.

i7
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• Aplikácia bude automaticky hľadať jednotku kamery, môže to
chvíľu trvať. (Obrázok i8)
• Kamera je úspešne detekovaná a ID vašej kamery (CameraHD0335XXXXXX) sa objaví na obrazovke, ako je zobrazené. (Obrázok i9)

i8
i9
• Klepnite na Ďalšie pre hľadanie Wi-Fi® siete, môže to chvíľu trvať.
(Obrázok i10)
• Vyberte svoju Wi-Fi site pre pripojenie vášho zariadenia a zadajte
svoje heslo, potom klepnite na OK. (Obrázok i11)

i10
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• Potrvá pár minút, než sa kamera spojí s Wi-Fi® sieťou pred
zobrazením stavu pripojenia, pomenujte svoju jednotku kamery a
kliknite na Pokračovať. (Obrázok i12, i13)

i12
i13
• Potvrďte funkcie aplikácie Sound and Motion Detect oznámené pre
vašu kameru klepnutím na Ďalšie. (Obrázky i14, i15)

i14
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• Kamera bola úspešne pripojená k aplikácii Hubble for Motorola
Monitors, LED indikátor na jednotke kamery sa rozsvieti namodro.
Klepnite na meno kamery na domovskej stránke aplikácie pre
sledovanie videa zachyteného jednotkou kamery.(Obrázok i16)
• Ak spojenie zlyhá, prosím, klepnite na Opakovať a opakujte kroky
začínajúce od sekcie 5.4.4.

i16
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6.1

Pripojenie jednotky kamery k napájaniu

• Pripojte napájací adaptér do vhodnej elektrickej zásuvky a zapojte
zástrčku do zásuvky mikro USB na zadnej strane jednotky kamery.
• Posuňte prepínač ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ do pozície ZAPNUTÉ.
Indikátor napájania LED sa rozsvieti na zeleno.
(Poznámka: Pre vypnutie zariadenia posuňte prepínač Zapnutie/
Vypnutie na Vypnutie.)
• Spustite aplikáciu Hubble App na svojom chytrom zariadení.

6.2

Prehľad funkcií v aplikácii Hubble
Ponuka

• Ťuknutím na položku Denník
Udalostí
sa zobrazí zoznam
videonahrávok spustených
detekciou pohybu alebo zvuku.
• Odstránenie Udalostí
Ťuknutím
sa odstránia vybraté udalosti.

Fotografie/
Videá

• Zhotovenie fotografie alebo videa
z kamery.
• Ťuknutím na ikonu Video
sa
aktivuje funkcia videa. Ťuknutím a
podržaním červeného tlačidla
sa spustí nahrávanie a uvoľnením sa
ukončí.
• Ťuknutím na ikonu Kamera
prepnete do režimu kamery.
Fotografie môžete zhotovovať v
režime kamery.

Funkcie kamery
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6. Funkcie kamery

Fotografie/
Videá

POZNÁMKA:
Fotografie a videá budú uložené
v internej flash pamäti mobilného
zariadenia a môžete ich zobraziť v
galérií
alebo prehrávači médií
(zariadenie so systémom AndroidTM).
Na prehrávanie videí použite
aplikáciu Hubble.

Uspávanka

Ťuknutím zobrazte ponuku
Melódia a vyberte jednu z piatich
prednastavených melódií, ktoré
chcete prehrať v kamerovej jednotke.

Obojsmerná
komunikácia

Funkcia sa aktivuje ťuknutím.
Jedným stlačením okrúhleho tlačidla
môžete rozprávať cez kamerovú
jednotku. Ďalším stlačením tlačidla
môžete počúvať zvuk z kamerovej
jednotky.
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Reproduktor

Ťuknutím sa zapne alebo vypne
reproduktor.

Nastavenie
kamery

Nastavenia kamery môžete zmeniť
Nastavenia.
ťuknutím na ikonu

Pridanie kamery

Spustenie procesu pridania kamery.

Funkcie kamery

• Choďte na https://app.hubbleconnected.com/#login
• Zadajte svoje používateľské meno a heslo a potom kliknite na
Prihlásiť, ak ste už vytvorili účet. Ak ste si nevytvorili účet, kliknite
na odkaz Vytvoriť účet v dolnej časti webovej stránky.
• Kliknite na zoznam Kamier spárovaný vo vašom účte
prostredníctvom zariadenia Android™ alebo iPhone®/iPad® a na
obrazovke sa objaví zobrazenie Kamery. Môžete jednoducho zostať
v kontakte so svojimi obľúbenými ľuďmi, miestami a domácimi
miláčikmi pomocou priameho prenosu videa.
• Na webovej stránke môžete zmeniť nastavenia podľa pokynov v
menu.

8. Proces resetu kamery

POZNÁMKA:
Ak sa vaša kamera presunula z jedného routeru (napr. z domu)
k inému (napr. z kancelárie) alebo máte problémy s nastavením
kamery, musíte ju resetovať. Obnovte nastavenie kamery pomocou
nasledujúcich postupov:
• Keď budete počuť potvrdzovacie pípnutie, uvoľnite tlačidlo
PÁROVANIE a počkajte, kým jednotka kamery dokončí interný
resetovací postup. Po úspešnom resetovaní jednotky kamery sa
kontrolka LED zmení na červenú a pomaly bliká.
• Kameru môžete pridať znova podľa krokov v oddiele 5.3.3 pre
zariadenia Android™ alebo v oddiele 5.4.3 pre zariadenia iOS®.

Práca s PC/Notebookom
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9. Likvidácia zariadenia
(životné prostredie)

Na konci životnosti výrobku by ste ho nemali likvidovať
s bežným domácim odpadom. Odovzdajte výrobok na
zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Túto požiadavku značí symbol na výrobku, v užívateľskej príručke a
na krabici.
Niektoré materiály výrobku možno znovu použiť, ak ich odovzdáte
na recyklačnom mieste. Opakovaným používaním niektorých dielov
alebo surovín z použitých výrobkov významne prispievate k ochrane
životného prostredia.
Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných miestach vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestne úrady.
Batériu zlikvidujte ekologickým spôsobom v súlade s miestnymi
predpismi.

10. Čistenie
Čistite detskú pestúnku s jemne vlhkou utierkou alebo anti-statickou
utierkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne
rozpúšťadlá.
Čistenie a starostlivosť
• Nečistite žiadnu časť výrobku riedidlami alebo inými rozpúšťadlami
a chemikáliami - môže to spôsobiť trvalé poškodenie výrobku, na
ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Udržujte vašu detskú pestúnku mimo teplých, vlhkých miest alebo
silného slnečného žiarenia a nenechajte ju zvlhnúť.
• Bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie vysokého
štandardu spoľahlivosti vašej detskej pestúnky. Ak sa však niečo
pokazí, nepokúšajte sa to sami opraviť - kontaktujte oddelenie
starostlivosti o zákazníkov.

DÔLEŽITÉ

Vždy vypnite a odpojte napájací adaptér predtým, než vyčistíte vašu
detskú pestúnku.
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Displej
•
•
•

•
•
•

Skúste nabiť alebo vymeniť akumulátor.
Resetujte jednotky. Odpojte akumulátor rodičovskej jednotky a
obe jednotky odpojte od elektriny a následne ich znovu pripojte.
Je j ednotka zapnutá?
Rodičovskú jednotku zapnite stlačením a podržaním vypínacieho
tlačidla 0 .
Je zvolená správna kamera?
V prípade potreby zmeňte číslo kamery.
Je zobrazenie videa zapnuté?
Zapnite ho stlačením tlačidla VIDEO ON/OFF
.
Pri napájaní z batérií sa displej po 5, 30 alebo 60 minútach vypne,
aby šetril energiu (v závislosti od nastavení videa). Jednotka je
stále aktívna a poskytne vám zvukové upozornenia. Obrazovku
môžete aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Registrácia
Ak detská jednotka stratila spojenie s rodičovskou jednotkou
•
•

•

Ak je detská jednotka príliš ďaleko, môže sa dostať mimo dosah.
Preto detskú jednotku premiestnite bližšie k rodičovskej jednotke.
Jednotky resetujte odpojením od napájania z batérií a elektrickej
siete. Pred opakovaným pripojením počkajte približne 15 minút.
Detskej jednotke a rodičovskej jednotke ponechajte približne
jednu minútu na synchronizáciu.
Ak je potrebné jednotky znovu zaregistrovať, pozrite si časť 2.3
Registrácia (Párovanie).

Rušenie
Šumové rušenie na rodičovskej jednotke
•
•

Detská a rodičovská jednotka sú príliš blízko pri sebe. Presuňte
ich ďalej od seba.
Uistite sa, že medzi 2 jednotkami je vzdialenosť aspoň 1 až 2 m,
aby sa netvorila zvuková spätná väzba.

Pomocník
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•
•

•

•

Ak je detská jednotka príliš ďaleko, môže sa dostať mimo dosah.
Preto detskú jednotku premiestnite bližšie k rodičovskej jednotke.
Uistite sa, že detská a rodičovská jednotka sa nenachádzajú v
blízkosti iných elektrických zariadení, ako je TV, počítač alebo
bezdrôtový/mobilný telefón.
Používanie iných 2,4 GHz produktov, ako sú bezdrôtové siete
(smerovače Wi-Fi®), systémy Bluetooth® alebo mikrovlnné rúry,
môže spôsobovať rušenie tohto produktu, a preto baby monitor
udržiavajte v min. vzdialenosti 1,5 m od produktov tohto typu,
prípadne ich v prípade vzniku rušenia vypnite.
Ak je signál slabý, skúste rodičovskú alebo detskú jednotku
presunúť na iné miesta v miestnostiach.

Šumové rušenie na zariadení
•
•

Ak sa má zabrániť šumu a ozvene v pozadí, uistite sa, že medzi
zariadením a kamerovou jednotkou Wi-Fi® je dostatočný odstup.
Používanie produktov pracujúcich na frekvencii 2,4 GHz, ako sú
napr. systémy Bluetooth® alebo mikrovlnné rúry, môže spôsobiť
rušenie tohto produktu. Kamerovú jednotku Wi-Fi® držte vo
vzdialenosti aspoň 1m od týchto zariadení, prípadne zariadenia
vypnite, ak spozorujete, že spôsobujú nežiaduce rušenie.

Prerušenie spojenia
•

Skontrolujte nastavenia Wi-Fi®. V prípade potreby znovu pripojte
Wi-Fi®. Uistite sa, že kamerová jednotka Wi-Fi® je zapnutá. Kým sa
znovu pokúsite pripojiť k sieti Wi-Fi®, počkajte niekoľko minút.

Ak zabudnete svoje heslo
•
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Ak si nepamätáte svoje heslo, ťuknite na položku „Forgot
Password (Zabudol som heslo)“ a odošlite svoju e-mailovú
adresu. Nové heslo bude okamžite zaslané na vašu e-mailovú
adresu.
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Riešenie problémov pri sledovaní cez internet cez Wi-Fi®
Kategória

Popis problému/
chyba

Riešenie

Konto

Nemôžem sa
prihlásiť ani po
registrácii.

Skontrolujte svoje
používateľské meno a heslo.

Konto

Zobrazí sa mi
chybové hlásenie ,
ktoré uvádza: „Email
ID is not registered“
(E-mailová
adresa nie je
zaregistrovaná).

Uistite sa, že máte u nás
registrované konto. Ťuknutím
na položku Create Account
vytvoríte konto.

Konto

Čo mám robiť, ak
zabudnem heslo?

Kliknite na prepojenie
„Forgot Password (Zabudol
som heslo)“ na webovej
stránke https://
app.hubbleconnected.
com/#lostpassword
alebo v aplikácii pre OS
Android™ alebo iOS. Na
vašu registrovanú e-mailovú
adresu vám bude zaslaný
e-mail.

Konto

Nedostal som nové
heslo, hoci som
použil možnosť
„Forgot password“
(Zabudol som
heslo).

1. E-mailová správa mohla
byť presunutá do priečinka
pre nevyžiadanú poštu.
Pozrite sa do priečinka pre
nevyžiadanú poštu.
2. E-mail vám môže byť
doručený s oneskorením.
Počkajte niekoľko minút a
obnovte svoje e-mailové
konto.

Pomocník
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Problémy
s konektivi
tou

Zobrazí sa mi
hlásenie: We are
having problems
accessing your
camera (Máme
problém s
prístupom k vašej
kamere). This
could be due to
lack of internet
connection (Môže
to byť spôsobené
chýbajúcim
internetovým
pripojením). Please
wait and try again
later (Počkajte,
prosím, a skúste
znova neskôr).

1. Skúste to znova o
niekoľko minút. Môže to
spôsobovať akýkoľvek
problém s internetovým
pripojením.
2. Ak problém pretrváva,
reštartujte kameru a
overte si, či sa tým
problém nevyrieši.
3. Reštartujte bezdrôtový
smerovač.

Zobrazenie
kamery

Keď som vo
vzdialenom režime,
video sa po 5
minútach zastaví.
Ako ho zobrazím na
dlhší čas ?

Keď pristupujete ku kamere
prostredníctvom inej ako
domácej siete (cez internet),
časový limit pre vaše video
vyprší po 5 minútach.
Streamovanie môžete
opätovne spustiť
opakovaným kliknutím na
kameru z aplikácie pre OS
Android™/iOS.
Ak pristupujete ku kamere
z webového prehliadača ,
môžete stlačením tlačidla
Reload znovu spustiť
streamovanie videa z
kamery.
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Prah nastavenia
zvukového
upozornenia nie je
správny.

V ponuke Camera Settings
(Nastavenia kamery) môžete
nastaviť citlivosť zvuku pre
aktiváciu notifikácií.

Konfigurácia

Keď pridávam novú
kameru do môjho
konta, nemôžem
nájsť žiadne kamery,
ktoré by bolo
možné pridať.

Ak sa pokúšate pridať
kameru, ktorá už bola v
minulosti pridaná do vášho
alebo iného konta, kameru
najskôr musíte resetovať.
Toto je možné uskutočniť
stlačením a podržaním
tlačidla PAIR (Párovať) na
spodnej strane kamery po
dobu 5 sekúnd.

Všeobecné

Ktoré webové
prehliadače pre PC/
Mac® sa podporujú?

Odporúčame používať
prehliadač Google Chrome™
24 alebo novší. Podporujú
sa však aj nasledujúce
prehliadače: Internet
Explorer 9.0 alebo novší (pre
PC), Safari 6.0 alebo novší
(pre Mac®) alebo Firefox 18.0
alebo novší (pre PC aj Mac®).

Všeobecné

Čo znamená blikanie
kontroliek LED?

The LED indicates the
following status:
LED flashing Red: Your
Camera is booting up. After
a voice prompt the camera
is booted up and ready for
pairing.
LED Cycling Blue/Red: Your
camera is in pairing mode.
LED Solid Blue: The camera
is paired and set up to your
account.
LED Flashing Blue: The
camera is live streaming.
LED Off - No Power to
camera.

Pomocník
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Funkcie

Problémy
s konektivi
tou

Nemôžem
pristupovať ku
kamere.

Skontrolujte, či je kamera
v dosahu signálu WiFi®. Ak kontrolka LED na
kamere pomaly bliká, skúste
kameru premiestniť bližšie k
smerovaču v záujme lepšej
Wi-Fi® konektivity a skúste
to znova.

Konfigurácia

Počas nastavenia
zariadenia so
systémom Android™
alebo iOS sa kamera
v poslednom
kroku nenájde a
nastavenie zlyhá.

Kameru resetujte do
konfiguračného režimu a
skúste to znova. Stlačte
a podržte tlačidlo PAIR
(Párovať) na spodnej
strane kamery, kým
nezaznie pípnutie. Počkajte
minútku, kým sa kamera
nereštartuje. Ak kontrolka
LED kamery bliká, znamená
to, že je v režime nastavenia.
Teraz znovu reštartujte
konfiguráciu z prostredia
smartfónu.

Problémy
s konektivi
tou

Hoci pristupujem
k mojej kamere z
rovnakej siete WiFi®, moja kamera je
stále zobrazená ako
vzdialená. Môžem k
nej pristupovať len
na 5 minút v rámci
jednej relácie.

Skontrolujte nastavenia
bezdrôtového smerovača. Na
smerovačoch značky Buffalo
existuje napríklad možnosť
nazývaná Wireless Isolation
(Bezdrôtová izolácia). Túto
možnosť zakážte.

Kamera

Keď sa pokúšam
zobraziť obraz
z kamery, zobrazí
sa mi výzva na
inováciu firmvéru
kamery. Ako mám
postupovať?

Inovujte firmvér. Potrvá to
približne 5 minút. Z času
na čas dodávame inovácie,
ktoré vylepšujú funkcie
kamery.
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Všeobecné

Ktoré platformy
sa podporujú na
prístup ku kamere?

Minimálne požiadavky:
Windows® 7*
* Vyžaduje sa doplnok Java
pre prehliadač
Mac OS® verzie 10.7
Chrome™ verzie 24
Internet Explorer® verzie 9
Safari® verzie 6
Java™ verzie 7
Firefox® verzie 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 5.0
iPhone®/iPad® iOS verzie 9.0

Všeobecné

Nepočujem žiadny
zvuk pri prístupe k
vzdialenej kamere.

Ak chcete reprodukovať
zvuk, môžete kliknúť na
ikonu reproduktora na
obrazovke video streamu.
Predvolene pri prístupe k
vzdialenej kamere zvuk nie
je zapnutý.

Všeobecné

Čo znamená pojem
„Lokálna kamera“ a
„Vzdialená kamera“?

Keď pristupujete ku kamere
z rovnakej bezdrôtovej
siete (doma), na ktorej je
kameranakonfigurovaná, ide
o lokálnu kameru. Keď ku
kamere pristupujete z miesta
mimo domácnosti, ide o
vzdialenú kameru. Mimo
domácnosti môžete využívať
pripojenie 3G, 4G alebo 4G
LTE, prípadne pripojenie
Wi-Fi®.

Pomocník
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Ako prevezmem
aplikáciu pre
zariadenia s OS
Android™ a iOS?

Android™:
– Otvorte aplikáciu Google
Play Store v zariadení s OS
Android™
– Vyberte položku Hľadať
– Zadajte „Hubble for
Motorola Monitors“
– Výsledky zobrazia aplikáciu
Hubble
– Vyberte a nainštalujte ju
Zariadenie iOS:
– Otvorte App StoreSM
– Vyberte položku Hľadať
– Zadajte „Hubble for
Motorola Monitors“
– Výsledky zobrazia aplikáciu
Hubble
– Vyberte túto aplikáciu a
nainštalujte ju

Konfigurácia

Keď sa preruší
prenos videa,
aplikácia sa pokúsi o
obnovenie spojenia
a výsledkom
toho bude strata
reprodukcie zvuku a
sekanie videa.

Bude potrebné vypnúť
funkciu automatického
uzamykania na
inteligentnom zariadení, čím
sa zabezpečí kontinuálne
streamovanie videa/zvuku.
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Funkcie

Koľko používateľov
môže pristupovať
k jednej kamere
súčasne?

Ak k prístupu dochádza v
lokálnom režime, podporujú
sa dvaja používatelia,
po dvoch používateľoch
bude celé streamovanie
prechádzať cez vzdialený
server. Ten umožňuje
ku kamere pristupovať
neobmedzenému počtu
používateľov súčasne.

Problémy
s konektivi
tou

Zistil som, že moje
ďalšie webkamery
spôsobujú rušenie
zariadenia.

Výkon streamovania videa
závisí od šírky pásma
internetového pripojenia,
najmä ak máte 2 alebo viac
zariadení streamujúcich
video, ktoré obsluhuje jeden
smerovač.

Pomocník
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Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so
stručným návodom alebo používateľskú príručku k niektorému z
modelov uvedených na strane 1.
Obráťte sa na zákaznícky servis:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo
(„Záruka“)
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Motorola
vyrobeného na základe licencie spoločnosťou Binatone Electronics
International LTD („BINATONE“).

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE
garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo
certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie
v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne
nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri
bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytýčenej lehoty.
Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné
osoby.
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA.
MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI
OD ŠTÁTU, PROVINCIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOCH, NA
KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV
ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE,
AK SA ODLIŠUJÚ, V KRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA,
PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ
ZÁRUKE LEN DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU
SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM
KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI
KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII
ALEBO V ŠTÁTE.

Na koho sa vzťahuje?

Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého zákazníka a je neprenosná.
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Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa
vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví
alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s
touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/
repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo
diely.

Sú nejaké ďalšie obmedzenia?

AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO)
ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA
KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI
TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA
ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY
JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA
A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI
ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA
ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE
NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU
PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK
NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ
ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ
ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI
SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY
ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ
SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIECŤ PODĽA LITERY ZÁKONA.
Niektoré právne systémy nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie
náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenia dĺžky
predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo
vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám dáva
konkrétne zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v
závislosti od právnych systémov.

Všeobecné informácie
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Čo urobí spoločnosť BINATONE?

Produkty, na ktoré sa
vzťahuje záruka

Dĺžka záruky

Spotrebné produkty

Dva (2) roky odo dňa pôvodnej kúpy
produktu prvým kupujúcim produktu.

Príslušenstvo

Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného
zakúpenia príslušenstva prvým
spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.

Spotrebné produkty
a príslušenstvo, ktoré
sa opravia alebo
vymenia

Zvyšná časť pôvodnej záruky alebo
deväťdesiat (90) dní odo dňa vrátenia
zákazníkovi, podľa toho, čo je dlhšie.

Výnimky

Bežné opotrebenie. Na pravidelnú údržbu, opravu a výmenu častí v
dôsledku bežného opotrebenia sa nevzťahuje záruka.
Batérie. Táto záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita
plného nabitia klesne pod 80 % ich menovitej kapacity a na batérie,
ktoré vytekajú.
Zneužívanie a nesprávne používanie. Závady alebo škody, ktoré
vyplývajú z: (a) nesprávnej prevádzky, skladovania, nesprávneho
používania alebo zneužívania, nehody či nedbanlivosti, ako napríklad
fyzické poškodenie (praskliny, škrabance, atď.) povrchu produktu v
dôsledku nesprávneho používania, (b) kontaktu s kvapalinou, vodou,
dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo silným potením, pieskom, hlinou
alebo podobnými látkami, extrémnymi teplotami alebo potravinami,
(c) použitia produktov a príslušenstva na komerčné účely alebo
vystavenia produktov a príslušenstva neobvyklému použitiu alebo
podmienkam, alebo (d) iné konanie, ktoré nezavinila spoločnosť
MOTOROLA ani spoločnosť BINATONE, sú vylúčené zo záruky.
Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola.
Závady alebo škody, ktoré vzniknú z použitia iných ako
certifikovaných produktov a príslušenstva alebo produktov,
príslušenstva a iných periférnych zariadení iných značiek ako
Motorola, sú vylúčené zo záruky.
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Ako získať záručný servis alebo iné informácie?

Ak chcete získať servis alebo informácie zavolajte:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na
vlastné náklady a riziko autorizovanej opravovni spoločnosti
BINATONE. Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť: (a) produkt
alebo príslušenstvo, (b) originál dokladu o kúpe (bloček), ktorý
obsahuje dátum, miesto a predajcu produktu, (c) ak bol v balení
záručný list, vyplnený záručný list, ktorý zobrazuje sériové číslo
produktu, (d) písomný opis problému a najmä (e) vašu adresu a
telefónne číslo.
Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy
medzi vami a spoločnosťou BINATONE v súvislosti s Produktmi
a Príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek
predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených
v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných
materiáloch vydaných spoločnosťou BINATONE či vyhlásení
vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či členom
personálu spoločnosti BINATONE, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s
predmetným nákupom.
Všeobecné informácie
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Neautorizovaný servis alebo úprava. Závady alebo škody
vyplývajúce z použitia, skúšania, nastavenia, montáže, údržby,
zmeny alebo úpravy akýmkoľvek spôsobom, ktoré vykoná ktokoľvek
iný než spoločnosť MOTOROLA, spoločnosť BINATONE alebo ich
autorizované servisné strediská, sú vylúčené zo záruky.
Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a)
odstránenými, zmenenými alebo zahladenými sériovými číslami, (b)
porušenými uzávermi alebo vykazujúcimi známky nedovoleného
zasahovania, (c) nezodpovedajúcimi sériovými číslami základných
dosiek alebo (d) nezodpovedajúcimi krytmi alebo krytmi a časťami
iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.
Komunikačné služby. Závady, škody alebo poruchy produktov a
príslušenstva v dôsledku akejkoľvek komunikačnej služby alebo
signálu, ktoré môžete odoberať, alebo používať s produktami alebo
príslušenstvom, sú vylúčené zo záruky.

13. Technické špecifikácie
Detská jednotka
Frekvencia

2400 MHz až 2483.5 MHz

Obrazový senzor

farebný CMOS 1M pixlov

Infračervená dióda
LED

8 ks.

Prevádzková teplota 0 °C ~ +50 °C
Napájací adaptér

Vstup: 100 - 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz,
150mA;
Výstup: 5,0 V jednosmerný prúd, 1000mA
VAROVANIE
Používajte výlučne s dodaným napájacím
zdrojom.
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Rodičovská jednotka
Frekvencia

2400 MHz až 2483.5 MHz

Displej

Uhlopriečka 2.8" TFT LCD

Farby displeja

LCD s 16,7 M farieb

LCD Ovládanie jasu

8 krokov

Ovládanie hlasitosti

8 krokov

Prevádzková teplota 0 °C ~ +50 °C
Napájací adaptér

Vstup: 100 - 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz,
150mA;
Výstup: 5,0 V jednosmerný prúd, 1000mA

Batéria

TMB 5C (vstavaná)
3.7V, 1200mAh Lítium-Ion Polymér
VAROVANIE
Použite iba s dodávaným zdrojom napájania.
Riziko explózie, ak je batéria nahradená
nesprávnym typom. Použité batérie
zlikvidujte podľa pokynov.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Vyrobené, distribuované alebo predávané spoločnosťou
Binatone Electronics International LTD., Oficiálnym držiteľom
licencie na tento produkt. MOTOROLA a logo Stylized M
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa
na základe licencie. Logo Apple a Safari sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google
Play, Android a Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google
Inc. Wi-Fi je ochranná známka aliancie Wi-Fi Alliance. Všetky
ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.
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