Användarmanual
2.8" HD Wi-Fi® Video Baby- och Hemma Monitor
Modell: COMFORT45CONNECT, COMFORT45CONNECT-2,
COMFORT45CONNECT-3, COMFORT45CONNECT-4

Funktionerna som beskrivs i denna användarmanual kan ändras utan föregående
meddelande.

Välkommen...

till din nya Motorola Video Baby- och
Hemma Monitor!
Tack för att du köpte Video Baby Monitor. Nu kan du se och höra ditt
barn sova i ett annat rum, eller så kan du övervaka dina äldre barn i
deras lekrum.
Vänligen behåll ditt ursprungliga daterade försäljningskvitto för din
dokumentering. För garantiservice för din Motorola-produkt måste
du ange en kopia av ditt daterade försäljningskvitto för att bekräfta
garantistatus. Registrering krävs inte för garantitäckning.
För produktrelaterade frågor, ring:
0852503823 i Sverige
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Den här användarmanualen ger dig all information du behöver för
att få ut mesta möjliga av din produkt.
Innan du kan använda babymonitorn, rekommenderar vi att du sätter
i och laddar batteriet helt i Föräldraenheten, så att den fortsätter
att fungera om du kopplar bort det från strömförsörjningen för att
transportera den till en annan plats. Läs säkerhetsinstruktionerna på
sidorna 7 - 9 innan du installerar enheterna.

Har du allt?
• 1 x Föräldrar Enhet (med inbyggt Li-ion-batteri)
• 1 x Baby Enhet (Kamera)
• 2 x Strömadaptrar (Föräldrar Enhet och Baby Enhet)
I en förpackning med flera kameror hittar du en eller flera extra Baby
Enheter med nätadaptrar.

Översikt över Föräldrar Enheten
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Display (LCD-skärm)
Batteristatus, ström, ljudnivå,
parningsindikatorer
a) Tänds i blått när Föräldrar
Enhetens batteri laddas.
b)Lyser grönt när Föräldrar
Enheten är på.
c) Grön-orange-röd-röd
Visar ljudnivån som detekteras
av Baby Enheten - ju högre
ljudet detekteras, desto fler
lysdioder tänds. Blinkar snabbt
i grönt när Föräldrar Enheten
söker efter Baby Enheten eller är
i parnings läge.
Strömknappen 0
Tryck och håll ned för att slå på/
av enheten.
Tryck för att stänga av/på
skärmen.
PRATA TILLBAKA T
Håll ner för att prata tillbaka till
Baby Enheten.
OK / knapp
När du är i en meny trycker
du på knappen för att välja ett
objekt eller spara en inställning.
Tryck för att gå in i
fjärrlägesläge.
Huvudmeny-knapp M
Tryck för att gå till/avsluta
menyläge.

7.

Kontroll nyckelpanel
UPP / VOLUM+ +
Tryck för att öka
högtalarvolymen i kamerans
visningsläge. När du är i en
meny trycker du knappen på för
att bläddra uppåt. När du är i
fjärrskanningsläge, tryck för att
luta upp.
NED / VOLUM - Tryck för att minska
högtalarvolymen i kamerans
visningsläge. När du är i en
meny trycker du på knappen för
att bläddra nedåt. Tryck för att
luta ner i läget för fjärrsökning.
8. Kontroll nyckelpanel
VÄNSTER <
Minska ljusstyrkan i kamerans
visningsläge. När du är i en meny
trycker du på för att bläddra åt
vänster. Tryck för att panorera åt
vänster i fjärrlägesläge.
HÖGER >
Öka ljusstyrkan i kamerans
visningsläge. När du är i en meny
trycker du på för att bläddra åt
höger. Tryck för att panorera åt
höger i fjärrsökningsläge.
9. Supportstativ
10. Eluttag
11. Högtalare
12. Antenn

Föräldrar Enhetens ikoner
Signalstyrka
Kamerans strömläge - AC eller batteri
Kamera patrull läge
Kamerans identifikationsnummer
Högtalare på / av
Ljudspelningslista
Zooma meny / läge
Mörkerseende
Alarm timer
Föräldrar Enhetens batteristatus
Ljusstyrka
Högtalarvolym
Video på timer
Lägg till kamera
Ta bort kamera
Visa kamera
Prata tillbaka-funktion

Översikt över din Baby Enheten (Kamera)
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Kameralins
Mikrofon
Lägesljus
Högtalare
Ljussensor
(Mörkerseende läge)
Para ihop
Tryck och håll ned för att para
ihop med Föräldrar Enheten.

7.
8.

Strömadapteruttag
Strömindikator
Tänds i blått när Baby Enheten
slås på och kopplas till Föräldrar
Enheten.
9. Temperatursensor
10. Strömbrytare PÅ/AV
Skjut för att slå på eller stänga
av Baby Enheten.

Viktiga riktlinjer för installation av din Baby Monitor
• För att använda din Video Monitor Baby och Föräldrar Enheten
tillsammans måste du kunna upprätta en radiolänk mellan dem, och
räckvidden kan påverkas av miljöförhållandena.
• Alla stora metallföremål, som kylskåp, spegel, arkivskåp, metalldörrar
eller armerad betong mellan Baby- och Föräldrar Enheterna kan
blockera radiosignalen.
• Signalstyrkan kan också minskas av andra fasta strukturer, som väggar
eller elektrisk utrustning, till exempel radio, TV, datorer, trådlösa eller
mobiltelefoner, lysrör eller dimmerbrytare.
• Användning av andra 2,4 GHz-produkter, t.ex. trådlösa nätverk (WiFi®-routrar), Bluetooth®-system eller mikrovågsugnar, kan orsaka
störningar på denna produkt, så håll babymonitorn minst 1,5 meter
från dessa typer av produkter, eller stäng av dem om de verkar orsaka
störningar.
• Om signalen är svag kan du försöka flytta Föräldrar- och/eller Baby
Enheten till olika positioner i rummen.
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1. Säkerhetsinstruktioner

VARNING:

Strypningsrisk: Barn har STRYPTS av sladdar.
Förvara denna sladd utom räckhåll för barn
(mer än 1 meter ifrån). Ta inte bort den här
lappen. Använd aldrig förlängningssladdar med
nätadaptrar. Använd endast de medföljande
nätadaptrarna.
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BABY ENHETEN INSTÄLLNINGAR &
ANVÄNDNING:
•

Bestäm en plats för Baby Enheten som ger den bästa bilden
av ditt barn i spjälsängen.

•

Placera Baby Enheten på en plan yta, t.ex. en byrå, hylla eller
montera enheten på en vägg, på ett säkert sätt med hjälp av
nyckelhålsspåren på undersidan av stativet.

•

Lägg ALDRIG Baby Enheten eller sladdarna i spjälsängen.

VARNING

Denna Baby Monitor överensstämmer med alla relevanta standarder
angående elektromagnetiska fält och är, när den hanteras enligt
beskrivningen i användarmanualen, säker att använda. Läs därför
alltid instruktionerna i denna bruksanvisning noggrant innan du
använder enheten.
• Montering av vuxen krävs. Håll små delar borta från barn vid
montering.
• Den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
• Den här Baby Monitor ersätter inte ansvarig övervakning av vuxen.
• Behåll denna användarmanual för framtida referenser.
• Placera inte Baby Enheten eller sladdar i spjälsängen eller inom
räckhåll för barnet (enheten och sladdar bör vara mer än 1 meter
ifrån).
• Förvara sladden utom räckhåll för barn.
• Täck inte över Baby Monitor med en handduk eller filt.
• Testa denna monitor och alla dess funktioner så att du känner till
den innan du använder den.
• Använd inte Baby Monitor i fuktiga områden eller nära vatten.

Säkerhetsinstruktioner
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• Använd endast de medföljande laddarna och nätadaptrarna.
Använd inte andra laddare eller strömadaptrar eftersom det kan
skada enheten och batteripaketet.
• Sätt bara i batterier av samma typ.
• Vidrör inte stickkontakterna med vassa eller metallföremål.
• Anslut strömadaptern till lättillgängliga eluttag.

VARNING
Föräldrar Enheten har ett inbyggt lithium-ion uppladdningsbart
batteri, som inte är ett användartillgängligt objekt. Om du tror att
batteriet måste bytas ut, kontakta hjälplinjen. Försök inte att ersätta
det själv.
Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en ej godkänd batterityp.
Kassera använda batterier enligt deras instruktioner.
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2. Komma igång
Sätt på Baby Enheten

• Placera Baby Enheten nära ett lämpligt eluttag i rummet där du
kommer att övervaka ditt barn mest av tiden. Den bör också vara
minst 1 meter bort ifrån ditt barn.
• Anslut mikro USB-kontakten till nätadaptern (DC5V/1000mA) i
Baby Enheten, anslut den andra änden till ett lämpligt eluttag.
• Skjut strömknappen ON
slå på den.

OFF

på sidan av Baby Enheten för att

VIKTIG
Använd endast den medföljande nätadaptern.

Komma igång
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2.2

Ladda Föräldrar Enheten

Föräldrar Enheten levereras med ett inbyggt Li-ion-batteri.
• Anslut mikro USB-kontakten till
nätadaptern (DC5V/1000mA)
i Föräldrar Enheten, anslut den
andra änden till ett lämpligt
eluttag.
• Låt ladda i 16 timmar.

Första gången du använder Föräldrar Enheten, eller om du inte
har använt den på länge så tar det 16 timmar att ladda den helt.
Batteriets livslängd på en enda laddning varar i 4 timmar. Vi
rekommenderar att du håller kabeln ansluten till ett lämpligt eluttag
om du tänker använda den under en längre tid än detta eller under
hela natten.
När batteriet blir väldigt lågt tar det cirka 30 minuter att ladda
tillräckligt för att du ska kunna använda den under en kort tid. För
att ladda Föräldrar Enheten på kortast tid, stäng av den medan den
laddas.
• Efter att Föräldrar Enheten har laddat i 16 timmar kan du slå på
den.
• Innan du gör det, flytta Föräldrar Enheten minst 1 meter från Baby
Enheten. Närmare än så och du kan höra återkopplingsljud.
• Tryck och håll ner 0 knappen för att slå på Föräldrar Enheten,
Föräldrar Enheten och Baby Enheten är automatiskt länkade och
redo att användas.
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Komma igång

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant och var medveten om att
denna babymonitor är endast avsedd som ett hjälpmedel. Den kan
inte ersätta ansvarsfull övervakning av en vuxen.

3.1

Ställa in

• Se till att Baby Enheten och Föräldrar Enheten båda är på.
• Placera Baby Enheten på en lämplig plats (t.ex. på ett bord) och
rikta kameralinsen mot det område du vill övervaka.

NOTERA

Placera inte Baby Enheten inom räckhåll för ett barn eller en bebis!
Om det är någon störning med bilden eller ljudet, försök flytta
enheterna till olika platser och se till att de inte ligger nära någon
annan elektrisk utrustning.
Om du placerar Föräldrar Enheten och Baby Enheten för nära
varandra kan du höra ett högt ljud. Detta är inte ett fel. Enheterna är
konstruerade för att manövreras på avstånd från varandra. Så flytta
enheterna längre isär.

3.2

Slå på eller stäng av Baby Enheten

OFF till läget PÅ för att slå på Baby
Skjut strömbrytaren ON
Enheten. Strömindikatorn tänds blått.
OFF till läge AV för att stänga av Baby
Skjut strömbrytaren ON
Enheten. Strömindikatorn slocknar.

3.3

Slå på eller av Föräldrar Enheten

Tryck och håll ned 0 -knappen för att slå på Föräldrar Enheten.
Strömindikatorn lyser grönt.
Tryck och håll ned 0 -knappen för att stänga av Föräldrar Enheten.
Strömindikatorn slocknar.

Användning av Baby Monitorn
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3. Användning av Baby Monitorn

3.4 Mörkseende läge
Baby Enheten har infraröda lysdioder med hög intensitet för att
plocka upp klara bilder i mörkret. När den inbyggda ljussensorn på
sidan av Baby Enheten upptäcker en låg nivå av omgivande ljus,
aktiveras lysdioderna automatiskt och skärmen på Föräldrar Enheten
visas i svart och vitt.
ikonen visas på skärmen.

3.5

Samtalsläge

Tryck och håll in PRATA-knappen T på Föräldrar Enheten för att
prata med ditt barn genom Baby Enhetens högtalare.

3.6

Video PÅ/AV

När det är i vänteläge, växla till på/av-knappen 0 för att slå på eller
stänga av LCD-skärmen medan du fortfarande lämnar ljudmonitorn
på.

3.7

Fjärrpanorama-skanning

Baby monitorn och kameran med panorering finns för att hålla ett
öga på ditt barn från skärmen, du kan fjärrskanna videobilden efter
behov.
1.

Tryck på O/

2.

Tryck på < VÄNSTER eller > HÖGER-knappen för att panorera
skanning.

3.

Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att luta upp / ner
bilden.

4. Tryck på O/
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-knappen för att gå in i skanningsläge.

-knappen för att lämna skanningsläget.

Användning av Baby Monitorn

4.1

Justera högtalarvolymen

Föräldrar Enheten har 8 volymnivåer + av.
För att justera volymen, tryck på + UPP eller - NED-knappen när
Föräldrar Enheten är i kameravisningsläge.

4.2 Ställ in skärmens ljusstyrka

Föräldrar Enheten har 8 ljusstyrkenivåer.
För att justera ljusstyrkan, tryck på < VÄNSTER eller > HÖGERknappen när Föräldrar Enheten är i kameravisningsläge.

4.3 Ljudspelningslista

Du kan spela upp ljudinnehåll - Vaggstunder, lugnande ljud och
ljudbok (endast engelska) på Baby Enheten. Ljudinnehållet kan
laddas ner och lagras i Baby Enheten via appen Hubble. Du har
10 förladdade vaggstolar/lugnande ljud och 10 ljudböcker i Baby
Enheten.

4.3.1 Vaggvisor/lugnande ljuduppspelning
1.

Tryck på M -knappen, Audio Playlist visas i menyraden,
bekräfta sedan med O/ -knappen.

2.

Tryck på O/ -knappen för att välja Lullaby / Soothing
Sound alternativet, låtens namn visas på skärmen.

3.

Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att visa önskade
vaggvisor/lugnande ljud.

4. Tryck på O/

-knappen för att spela valet.

4.3.2 Ljudbok (endast engelska) uppspelning
1.

Tryck på M -knappen, Audio Playlist visas i menyraden,
bekräfta sedan med O/ -knappen.

2.

Bläddra upp eller ner för att välja
bekräfta sedan med O/
knappen, visas boktiteln på skärmen.

3.

Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att visa önskad
ljudböcker.

4. Tryck på O/

-knappen för att spela valet.

Menyalternativ för Föräldrar Enhet
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4. Menyalternativ för Föräldrar Enhet

4.3.3 Personlig ljudinspelning uppspelning
Enheten gör det möjligt att spela upp din personliga inspelning,
innan den behöver spela in ditt personliga ljud via Hubble för
Motorola App.
1. Tryck på M -knappen, Audio Playlist visas i menyraden,
bekräfta sedan med O/ -knappen.
2. Bläddra + UPP eller - NED-knappen för att välja och bekräfta
med O/ -knappen visas din inspelning på skärmen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att se dina personliga
inspelningar.
4. Tryck på O/ -knappen för att spela valet.

4.3.4 Stoppa uppspelningen
1.
2.

3.

Tryck på M -knappen bläddra sedan + UPP eller - NED-knappen
för att välja eller
, bekräfta med O/ -knappen.
Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills “ Tryck på OK
för att sluta spela” visas på skärmen och bekräfta med O/
-knappen för att stoppa.
Tryck på M -knappen för att avsluta.

4.4 Ställ in lägesljus

Stämningsljusfunktionen ger en mjuk glöd som hjälper till att
lugna ditt barn att sova och hjälpa till att hålla dem lugna under
hela natten, stämningsljuset har 7 färgalternativ (eller automatisk
looping) och 3 nivåer av ljusstyrka tillgängliga.
1. Tryck på M -knappen, Audio Playlist visas i menyraden.
2. Rulla + UPP eller - NED-knappen till
bekräfta sedan med
O/ -knappen.
3. Rulla + UPP eller - NED-knappen till ON tryck sedan på O/
-knappen för att slå på humörljus.
4. Rulla + UPP eller - NED-knappen till för färgalternativ eller
för att justera ljusets ljusstyrka.
5. När stämningslampan lyser väljer du OFF att tryck på O/
-knappen för att stänga av stämningsbelysningen.
6. Tryck på M -knappen för att avsluta.
16
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Du kan använda Föräldrar Enheten för att ställa in ett alarm som en
påminnelse för dig att ta hand om ditt barn. Om en alarmtid väljs,
kommer Föräldrar Enheten att pipa i slutet av den valda perioden 2,
4 eller 6 timmar. Gör så här för att aktivera ett larm:
1. Tryck på M -knappen så kommer menyraden att dyka upp.
2. Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills
bekräfta sedan med
O/ -knappen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja alarmtid (6h,
4h, 2h) och
kommer att slå på. (Standardinställningen är
Alarm OFF.)
4. Om en alarmtid väljs, kommer föräldraenheten att pipa i cirka 1
minut efter varje 6, 4 eller 2 timmars period, och
visas längst
upp på skärmen.
5. Larmet kommer att ljuda i ungefär 1 minut när tiden nås eller kan
stoppas genom att trycka på valfri knapp.

4.6 Strömsparläge
1.
2.

3.

Tryck på M -knappen så kommer menyraden att dyka upp.
Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills
bekräfta sedan med
O/ -knappen.
Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja auto video
av efter 5 minuter, 30 minuter eller 60 minuter om den bara
används på batterier.

NOTERA

Ljudet kvarstår och du kan trycka på valfri knapp för att slå på
videon igen.

4.7
1.
2.

3.

Zoom

Tryck på M -knappen så kommer menyraden att dyka upp.
Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills bekräfta sedan med
O/ -knappen.
Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja 1X eller 2X
zoom. (Standardinställningen är 1X.)

Menyalternativ för Föräldrar Enhet
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4.5 Ställ in alarm

4.8 Ställ in temperaturformat

Temperaturavläsningen från temperatursensorn på baksidan av
Baby Enheten visas överst på LCD-skärmen på Föräldrar Enheten.
Du kan växla temperaturformat mellan Celsius och Fahrenheit enligt
följande:
1. Tryck på M -knappen så kommer menyraden att dyka upp.
2. Tryck på < VÄNSTER eller > HÖGER-knappen tills bekräfta
sedan med O/ -knappen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja oC eller oF.
4. Tryck på M -knappen för att avsluta.

4.9 Lägg till kamera (registrering)

Babyenheten (kamera) är förregistrerad på din föräldraenhet. Du
behöver inte registrera det igen om inte babyenheten (kameran)
tappar länken till föräldraenheten.
För att lägga till en ny kompatibel kamera till föräldraenheten
fortsätter du som följer:
1. Tryck på M MENY-knappen så kommer menyraden att dyka upp.
2. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja lägg
till kameraikonen bekräfta sedan med O/ -knappen.
1
2
3
4
kameralistan
visas på skärmen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja önskad
kamera, och tryck på O/ -knappen för att börja söka efter en
kameraenhet, när "tryck PARA IHOP" visas.
Obs! Om en Baby Enhet för närvarande är i par med Föräldrar
Enheten, är kamerans placering (med en
mot det) kan inte
väljas för en ny registrering.
4. Tryck och håll in PARA IHOP -knappen på baksidan av kameran
tills Föräldrar Enheten hittar kameran, piper och PARA IHOP OK
visas på skärmen. Videon från kameran visas sedan.
NOTERA
Om en viss Baby Enhet registrerades tidigare, kommer att registrera
den aktuella Baby Enheten igen att avbryta den gamla registreringen.
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Menyalternativ för Föräldrar Enhet

Om du har mer än en kamera ihop parad med Föräldrar Enheten,
för att välja överföringsbilden från en specifik kamera, fortsätt enligt
följande:
1. Tryck på M MENY-knappen så kommer menyraden att dyka upp.
2. Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills bekräfta sedan med
O/ -knappen, kameralistan 1 2 3 4 visas på skärmen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja önskad
kamera.
4. Tryck på O/ -knappen för att se bilden från kameran.
Obs: Endast kameror med en kan väljas.
TIPS
Snabbmetod för att visa kameror istället för att gå in i menyraden.
Tryck direkt på O/ -knappen upprepade gånger för att välja
1
2
3
4
tillgängliga kameralternativ från
.

4.11 Ta bort kamera

Gör så här om du vill ta bort anslutningen till en kamera:
1. Tryck på M -knappen så kommer menyraden att dyka upp.
2. Tryck på + UPP eller - NED-knappen tills bekräfta sedan med
O/ -knappen, kameralistan 1 2 3 4 visas på skärmen.
3. Tryck på + UPP eller - NED-knappen för att välja kamera som
du vill ta bort.
4. Bekräfta med O/ -knappen.
5. Tryck på - NER-knappen för att välja , och sedan O/ för att
bekräfta borttagning.
NOTERA
Du får inte radera kameran om det bara finns en registrerad kamera i
systemet.

Menyalternativ för Föräldrar Enhet
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4.10 Visa kamera

5. Wi-Fi® Internetvisning
5.1

Lägsta systemkrav

Webbportal
Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ System
Version 5.0 eller senare
iPhone®/iPad® iOS
Version 9.0 eller senare
Internet med hög hastighet (Wi-Fi®)
Minst 0,6 Mbps uppladdningsbandbredd per kamera
(du kan testa din internethastighet på den här webbplatsen:
http://www.speedtest.net).
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5.2

Hur fungerar det?

Wi-Fi®
Camera

Wi-Fi Router

Få åtkomst till
din kamera lokalt.

Visa din kamera från valfri
kompatibel enhet på distans.

Hubble
Service

När en användare försöker få åtkomst till kameran kommer Hubbleservern att verifiera användarens identitet innan den ger åtkomst till
kameran.

5.2.1

Starta upp

• Anslut nätadaptern till ett lämpligt eluttag och sätt i kontakten i
mikro USB-uttaget på baksidan av kameran.
• Skjut ON/OFF-omkopplaren till ON-läge.
• Kameran måste vara inom räckvidden för Wi-Fi®-routern som
du vill ansluta till. Se till att du har lösenordet för routern för
installationsprocessen.
Statusindikatorns beteende:

Para ihop och ställa in

Blinkar långsamt i rött och
blått

Ansluten

Blinkar långsamt i blått

Parade men inte anslutna

Tänds i blått

Redo för anslutning

Blinkar långsamt i blått

Wi-Fi® Internetvisning
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NOTERA
Du kan bara ställa in via en kompatibel smartphone eller surfplatta
och inte via en PC.

5.3

Användarkonto och kamerainställning på
Android™ -enheter

Vad du behöver
• Wi-Fi® Kameraenhet
• Strömadapter för kameran
• Enhet med AndroidTM-systemversion 5.0 och senare

5.3.1

Slå på och anslut kameran

• Anslut nätadaptern till ett lämpligt eluttag och sätt in kontakten i
mikro USB-uttaget på baksidan av kameran.
• Se till att ON / OFF-omkopplaren är i ON-läge.
• Kamerans röda LED blinkar efter att kameran har startat. När du
hör ett pip, betyder det att kameran är klar för installation.

5.3.2 Ladda ner Hubble för Motorola Monitors App
• Skanna QR-koden med din smarta enhet
och ladda ner appen “Hubble for Motorola
Monitors” från Google Play™ Store.
• Installera appen “Hubble for Motorola
Monitors” på din Android™ -enhet.

5.3.3 Kör Hubble for Motorola Monitors App på din
Android™-enheten
• Se till att din Android™ -enhet är ansluten till din Wi-Fi® router.
• Kör appen “Hubble for Motorola Monitors”, ange din
kontoinformation, läs igenom användarvillkoren och välj sedan
“Genom att registrera dig så godkänner du våra villkor” innan du
trycker på SIGNUP. (Bild A1)
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NOTERA:
Om du redan har ett Hubble App-konto, vänligen välj Har du redan
ett konto? för att gå till nästa steg. (Bild A2)

		

A1

A2

5.3.4 Lägg till kameran till ditt konto
• Tryck
på skärmen på din enhet och välj “Jag har en IP aktiverad
modell” för att lägga till en kamera. (Bilder A3, A4)

		

A3

Wi-Fi® Internetvisning

A4
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• Välj “Comfort45 Connect” för inställning av kameran. (Bilder A5)
• Följande installationsinstruktioner visas på skärmen. (Bild A6)
• Följ instruktionerna i appen för att sätta på kameran och vänta i ett par
minuter på att den värms upp.
• Klicka på Fortsätt när kameralampan börjar blinka.

		

A5
A6
• Följande installationsinstruktioner visas på skärmen. (Bild A7)
• Tryck och håll in PAIR-knappen på baksidan av kameran, så att du hör
röstmeddelandet “Ready for Pairing” som indikerar att kameran är klar
för installation.
• Klicka på Detektera kamera.

A7
24

Wi-Fi® Internetvisning

		

A8
A9
• Appen söker automatiskt efter din kameraenhet, det kan ta en
minut, ditt kamera-ID (CameraHD-0335XXXXXX) kommer att
upptäckas framgångsrikt och visas på skärmen. (Bild A10)

A10

Wi-Fi® Internetvisning
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• Följande installationsinstruktioner visas på skärmen. (Bild A8)
• Tryck på ÖPPNA INSTÄLLNINGAR för att gå till enhetsinställningar
och öppna Wi-Fi-inställningen. Välj kamera-ID (CameraHD0335XXXXXX) i listan över nätverk och tryck på TILLBAKA på
enheten för att återuppta installationen. (Bild A9)

• Klicka på Nästa för att söka i Wi-Fi-nätverket, välj ditt Wi-Finätverk för att ansluta din enhet. (Bild A11)
• Ange ditt lösenord och tryck sedan på Skicka (Bild A12)

		

A11
A12
• Det tar några minuter innan kameran ansluts till Wi-Fi®-nätverk
innan du ser anslutningsstatus, namnge din kameraenhet och tryck
på Fortsätt. (Bilder A13, A14)
• Bekräfta APP-funktionerna i Sound and Motion Detect som har
meddelats för din kamera.

		

A13
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A14

Wi-Fi® Internetvisning

A15

Wi-Fi® Internetvisning

A16

A17
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• Bekräfta APP-funktionerna för ljud och rörelsedetektering som
meddelats för din kamera genom att trycka på NÄSTA (bilder A15,
A16)
• Kameran har anslutits till Hubble för Motorola Monitors App, LEDindikatorn på kameran lyser i blått. Tryck på Kameranamn på
hemsidan för appen för att se videon som har tagits av kameran.
(Bild A17)
• Om anslutningen misslyckas, tryck på Försök igen och upprepa
stegen från avsnitt 5.3.4.

5.4 Användarkonto och kamerainställning på
iPhone®/iPad®
Vad du behöver
• Wi-Fi® Kameraenhet
• Strömadapter för kameran
• iPhone®/iPad® med iOS version 9.0 och senare

5.4.1 Slå på och anslut kameran
• Anslut nätadaptern till ett lämpligt eluttag och sätt i kontakten i
mikro USB-uttaget på baksidan av kameran.
• Se till att ON/OFF-omkopplaren är i ON-läge.
• Kamerans röda LED lyser efter att kameran har startat. När du hör
ett pip, betyder det att kameran är klar för installation.

5.4.2 Ladda ner Hubble för Motorola Monitors App
• Skanna QR-koden med din iPhone®/iPad®
och ladda ner appen Hubble for Motorola
Monitors från App Store.
• Installera Hubble för Motorola-skärmar på
din iPhone®/iPad®.

5.4.3 Kör Hubble för Motorola Monitors App på
iPhone®/iPad®
• Se till att din iPhone®/iPad® är ansluten till din Wi-Fi®-router.
• Kör appen “Hubble for Motorola Monitors”, ange din
kontoinformation, läs igenom användarvillkoren och välj sedan
“Genom att registrera dig godkänner du våra villkor” innan du
trycker på REGISTERA DIG. (Bild i1)
NOTERA:
Om du redan har ett Hubble-appkonto, vänligen välj Har du redan ett
konto? för att gå till nästa steg (Bild i2).
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i1

i2

5.4.4 Lägg till kameran till ditt konto

• Se till att Bluetooth var aktiverat på din iPhone®/iPad ®.
• Tryck
på skärmen på din enhet och välj “Jag har en IP –
aktiverad modell” för att lägga till kameran. (Bilder i3, i4)
• Välj Comfort45 Connect för inställning av kameraenheten. (Bild i5)

i3

Wi-Fi® Internetvisning

i4

i5
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• Följande installationsinstruktioner visas på skärmen. (Bild i6)
• Följ instruktionerna i appen för att slå på kameran och vänta ett par
minuter på att den värms upp.
• Tryck på Fortsätt när kameralampan börjar blinka.

i6
• Följande installationsinstruktioner visas på skärmen. (Bild i7)
• Tryck och håll in PAIR-knappen på sidan av kameran, så att du hör
röstmeddelandet “Ready for Paring” som indikerar att kameran är klar
för installation.

i7
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• Appen söker automatiskt efter din kameraenhet, det kan ta en
minut. (Bild i8)
• Kameran upptäcks framgångsrikt och ditt kamera-ID (CameraHD0335XXXXXX) kommer att visas på skärmen. (Bild i9)

		

i8
i9
• Tryck på Nästa för att söka i Wi-Fi®-nätverk, det kan ta några
minuter. (Bild i10)
• Välj ditt Wi-Fi-nätverk för att ansluta din enhet och ange ditt
lösenord och tryck sedan på OK. (Bild i11)

		

i10

Wi-Fi® Internetvisning

i11

31

• Det tar några minuter innan kameran ansluter till Wi-Fi®-nätverket
innan du visar anslutningsstatus, namnge din kameraenhet och
tryck på Fortsätt. (Bilder i12, i13)

		

i12
i13
• Bekräfta APP-funktionerna i Ljud och rörelsedetektering som
meddelats för din kamera genom att trycka på NÄSTA. (Bilder i14,
i15)

		

i14
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i15
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• Kameran har anslutits till Hubble för Motorola Monitors App, LEDindikatorn på kameraenheten tänds i blått, tryck på Kameranamn
på hemsidan för att se videon som har tagits av Kamerans enhet.
(Bild i16)
• Om anslutningen misslyckas, tryck på Försök igen och upprepa
stegen från och med 5.4.4.

6. Kamerafunktioner:
6.1

Anslut kameran till strreaming

• Anslut nätadaptern till ett lämpligt eluttag och sätt i kontakten i
mikro USB-uttaget på baksidan av kameran.
• Skjut ON/OFF-omkopplaren till ON-läge. Strömindikatorns LED
lyser grönt.
(Notera: För att stänga av enheten, skjut ON/OFF-omkopplaren till
OFF.)
• Kör Hubble-appen på din smarta enhet.

6.2

Översikt över funktioner i Hubble appen
Meny

• Klicka på Händelseloggen
för att
ö ppna listan med inspelade bilder
som har triggats av Rörelse- eller
Ljuddetektorerna.
• Radera Händelser
Klicka här för
att radera valda händelser.

Foto/Video

• Ta en bild eller spela in en video
med Kameran.
• Klicka på ikonen för Video
för
aktivering av Videofunktionen. Håll
den röda knappen
intryckt för
att börja inspelning och släpp den
för att avbryta.
• Klicka på ikonen för Kamera
för
växling till Kamerafunktionen. Du
kan ta bilder i Kameraläget.

34

Kamerafunktioner:

SVENSKA

Foto/Video

NOTERA:
Bilder och video sparas i minnet på
din smartphone eller surfplatta, och
kan ses via Gallery
eller Media
Player (AndroidTM-enhet). Använd
appen Hubble för att spela upp
video.

Vaggvisa

Klicka här för att öppna menyn
Melody (Vaggvisor) och välj en
av 5 vaggvisor som du vill att
Kameraenheten skall spela.

Tvåvägskommunikation

Klicka här för aktivering av
funktionen. Tryck en gång på den
runda knappen
för att tala via
Kameraenheten. Tryck en gång till på
den runda knappen för att lyssna på
ljud från Kameraenheten.

Högtalare

Klicka härför att slå på och stänga av
högtalaren.

Kamerainställning

Gå till Kamerainställningarna genom
att klicka på ikonen
Inställningar.

Lägg till Kamera

Procedurer för att lägga till Kamera.

Kamerafunktioner:
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7. Fungerar med PC/Notebook
• Gå till https://app.hubbleconnected.com/#login
• Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på Logga
in om du redan har skapat ett konto. Om du inte har skapat
ett konto klickar du på länken “Skapa ett konto” längst ner på
webbsidan.
• Klicka på kameralistan som är ihopkopplad i ditt konto via
Android™ -enhet eller iPhone®/iPad®, så kommer kameravyn
att visas på skärmen. Du kan enkelt hålla kontakten med dina
favoritpersoner, platser och husdjur med direktuppspelning av
video.
• På webbplatsen kan du ändra inställningarna genom att följa
menyinstruktionerna.

8. Återställning av kameran
NOTERA:
Om din kamera flyttas från en router (t.ex. hem) till en annan (t.ex.
kontor) eller om du har problem med kamerainställning måste
kameran återställas. Återställ kameran med följande procedurer:
• Släpp PAIR-knappen när du hör en bekräftelsesignal och vänta
på att kameran ska slutföra en intern återställningsprocedur. LEDindikatorn blir röd och blinkar långsamt när kameranheten har
återställts.
• Du kan lägga till din kamera igen genom att följa stegen i avsnitt
5.3.3 för AndroidTM-enheter eller i avsnitt 5.4.3 för iOS®-enheter.
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9. Kassering av enheten (miljö)

I slutet av produktens livscykel bör du inte kassera
denna produkt med normalt hushållsavfall. Ta denna
produkt till en insamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på
produkten, användarmanualen och/eller rutan indikerar
detta.
Vissa av produktmaterialet kan återanvändas om du tar dem till en
återvinningsplats. Genom att återanvända vissa delar eller råvaror
från begagnade produkter gör du ett viktigt bidrag till skyddandet
av miljön.
Kontakta dina lokala myndigheter om du behöver mer information
om insamlingsplatserna i ditt område.
Kassera batteripaketet på ett miljövänligt sätt enligt dina lokala
bestämmelser.

10. Rengöring

Rengör din Baby Monitor med en lätt fuktig eller antistatisk trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel eller slipande lösningsmedel.

Rengöring och skötsel
• Rengör inte någon del av produkten med förtunningsmedel eller
andra lösningsmedel och kemikalier - detta kan orsaka permanent
skada på produkten som inte täcks av garantin.
• Håll din Baby Monitor borta från varma, fuktiga områden eller
förhållanden, starkt solljus och undvik fukt.
• Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa höga standarder
för tillförlitligheten för din Baby Monitor. Men om något går fel,
försök inte att reparera den själv - kontakta kundservice för hjälp.

VIKTIG

Stäng alltid av och koppla bort nätadaptern innan du rengör din
Baby Monitor.

Kassering av enheten (miljö)
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11. Hjälp
Display
•
•

•

•
•
•

Försök med att ladda eller ersätta batteripaketet.
Starta om enheterna. Koppla bort batteripaketet från
föräldraenheten, koppla loss båda enheternas strömförsörjning
och koppla sedan in dem igen.
Är enheten påslagen?
Tryck och håll inne PÅ/AV-knappen 0 på föräldraenheten för att
slå på den.
Är rätt kamera vald?
Ändra kameranumret vid behov.
Är videodisplayen påslagen?
Tryck på VIDEO PÅ/AV-knappen
för att slå på den.
Vid batteridrift stängs displayen av efter 5 minuter, 30
minuter eller 60 minuter för att spara ström (beroende på
videoinställningarna). Enheten är fortfarande aktiv och ger dig
ljudvarningar. Du kan återaktivera skärmen genom att trycka på
valfri knapp.

Registrering
Om babyvakten har förlorat sin anslutning till föräldraenheten
•
•

•

Om Babyvakten är för långt borta kan den vara utom räckhåll, så
flytta Babyvakten närmre Föräldraenheten.
Återställ enheten genom att koppla loss den från batteriet och
nätanslutningen. Vänta ca 15 sekunder före återanslutning. Låt
Babyvakten och Föräldraenheten synkronisera i upp till en minut.
Se 2.3 Registrering (Parning) om enheterna behöver
återregistreras.

Störningar
Ljudstörningar på din föräldraenhet
•
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Babyvakten och föräldraenheten kan vara för nära varandra.
Flytta dem längre isär.

Hjälp

•

•

•

•

Se till att enheterna befinner sig minst 1 till 2 meter (3 till 6 fot)
ifrån varandra för att undvika rundgång.
Om babyvakten är för långt borta kan den befinna sig utanför
signalens räckvidd. Prova att flytta babyvakten närmare
föräldraenheten.
Se till att babyvakten och föräldraenheten inte är nära annan
elektrisk utrustning som TV-apparater, datorer eller mobila/
sladdlösa telefoner.
Bruk av andra 2,4 GHz-produkter som trådlösa nätverk (Wi-Fi®routrar), Bluetooth®-system eller mikrovågsugnar kan orsaka
störningar med den här produkten, så håll babyvakten minst 1,5
meter från den här typen av produkter eller stäng av dem om de
verkar orsaka störningar.
Prova att flytta föräldraenheten och/eller babyvakten till olika
delar av rummen om signalen är svag.

Bakgrundsljud på din enhet
•
•

För att du ska slippa bakgrundsljud och ekon måste det vara
tillräckligt långt mellan Wi-Fi®-kameran och din enhet.
Användning av andra 2,4 GHz-produkter, som Bluetooth®system och mikrovågsugnar, kan orsaka störningar på den här
produkten. Håll Wi-Fi®-kameraenheten minst 1 m från dessa typer
av produkter eller stäng av dem om de verkar orsaka störningar.

Bruten anslutning
•

Kontrollera dina Wi-Fi®-inställningar. Om nödvändigt återanslut
ditt Wi-Fi®. Kontrollera att Wi-Fi®-kameran är påslagen. Vänta
några minuter innan du ansluter till Wi-Fi®-systemet.

Om du glömt lösenordet
•

Peka på Glömt lösenord och ange din e-postadress om du glömt
ditt lösenord. Ett nytt lösenord skickas till din e-postadress direkt.

Hjälp
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•

Felsökning för Wi-Fi®-internetvisning
Kategori

Problem
Beskrivning/fel

Lösning

Konto

Jag kan inte logga
in efter registrering.

Kontrollera ditt
användarnamn och lösenord.

Konto

Jag får ett fel
meddelande där det
står: “Email ID is not
registered”.

Säkerställ att du är
registrerad hos oss. Tryck på
Create Account för att skapa
ett konto.

Konto

Vad gör jag om
jag har glömt mitt
lösenord?

Klicka på länken “Forgot
Password” på hemsidan
https://
app.hubbleconnected.
com/#lostpassword eller
i applikationen till din
Android™- eller iOS-enhet.
Då skickas ett meddelande
till den e-postadress som du
har registrerat.

Konto

Jag får inget nytt
lösenord trots att
jag har använt
alternativet
“Forgot password”.

1. E-postmeddelandet
har kanske hamnat i din
skräppostmapp. Var god
kontrollera din skräppostmapp.
2. Det är kanske en viss
fördröjning innan du får
din e-post. Vänta några
minuter och uppdatera
sedan e-postkontot.
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Jag får
meddelandet: Vi
har problem att
ansluta din kamera.
Internetanslutning
kanske saknas.
Vänta och försök
igen senare.

1. Försök igen om några
minuter. Detta kan bero
på ett problem med din
internetanslutning.
2. Starta om din kamera
om problemet kvarstår
för att se om detta löser
problemet.
3. Starta om din trådlösa
router.

Visning av
kameran

När jag befinner
mig i “remote
mode”, stoppas
videouppspelningen
efter 5 minuter. Hur
tittar jag längre?

När du ansluter till kameran
via ett annat nätverk än
det du har hemma (via
internet) finns det en
tidsgräns på fem minuter
för videouppspelning.
Du kan klicka på kameran
igen i Android™/iOS
-applikationen så börjar
videon direktuppspelas igen.
Om du ansluter via en
webbläsare kan du klicka
på Reload. Då börjar
direktuppspelningen av
video igen.

Funktioner

Meddelandesignaler
skickas inte när
jag vill att de ska
skickas.

Du kan ställa in
ljudkänsligheten för när
meddelanden ska skickas i
kamerainställningsmenyn.

Hjälp
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Anslutningsproblem
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Installation

Jag hittar inga
kameror att lägga
till när jag försöker
lägga till kameror
på kontot.

Om du försöker lägga till
en kamera som redan lagts
till en gång på ditt konto
eller ett annat konto måste
kameran först återställas.
Det gör du genom att
hålla PAIR-knappen under
kameran intryckt i fem
sekunder.

Allmänt

Vilka webbläsare
kan jag använda
för att ansluta till
kameran från från
PC- eller Mac®dator?

Vi rekommenderar
användning av Google
Chrome™ 24 eller senare.
Följande webbläsare
stöds dock också: Internet
Explorer® 9.0 eller senare
(för PC), Safari® 6.0 eller
senare (för Mac®) eller
Firefox® 18.0 eller senare
(både PC och Mac®).

Allmänt

Vad betyder det när
lamporna blinkar?

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.
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Jag kan inte ansluta
till kameran.

Kontrollera att kameran
är inom Wi-Fi®-nätverkets
täckningsområde. Om
lamporna på kameran blinkar
sakta kan du försöka med
att ställa kameran närmare
routern för att få bättre WiFi® -täckning och försöka
igen.

Installation

I det sista steget
vid installation med
Android™- eller iOSenhet kan jag inte
hitta min kamera
så jag kan inte göra
någon installation.

Återställ kameran till
installationsläge och försök
igen. Tryck och håll PAIRknappen på undersidan av
kameran intryckt tills du
hör ett pip. Vänta någon
minut medan kameran
startas om. När kamerans
lysdiod blinkar, innebär
detta att den befinner sig i
installationsläge. Börja nu
om med installationen på din
smarttelefonen igen.

Anslutningsproblem

Även när jag
ansluter till kameran
via samma WiFi®-nätverk står
det att kameran
är fjärransluten.
Jag kan bara se
kamerabilden i fem
minuter åt gången.

Kontrollera inställningarna
i routern i det trådlösa
nätverket. I routrar av
märket Buffalo finns det
ett alternativ för trådlös
isolering. Var god inaktivera
detta alternativ.

Kamera

När jag försöker se
kamerabilden får
jag meddelande
om att uppgradera
den inbyggda
programvaran i
kameran. Vad ska
jag göra?

Uppgradera den inbyggda
programvaran. Det brukar
ta runt fem minuter. Vi
skickar ut uppgraderingar
då och då för att förbättra
kamerafunktionerna.

Hjälp
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Anslutningsproblem

Allmänt

Vilka plattformar
kan jag använda för
att se bilden från
kameran?

Minimikrav:
Windows® 7*
*med Javas webbläsartillägg
Mac OS® version 10.7
Chrome™ version 24
Internet Explorer® version 9
Safari® version 6
Java™ version 7
Firefox® version 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 5.0
iPhone®/iPad® iOS version 9.0

Allmänt

Det hörs inget ljud
när jag ansluter
till kameran via
fjärranslutning.

Du måste trycka på
högtalar ikonen i
videouppspelningsfönstret
för att kunna höra ljud. Som
standard är ljudet inte på
när du fjärransluter till en
kamera.

Allmänt

Vad innebär
lokalkamera och
fjärrkamera?

När du ansluter till kameran
via samma trådlösa nätverk
(hemma) som kameran
är ansluten till är det en
lokalkamera. Om du ansluter
till kameran när du är utanför
hemmet är det en fjärr
kamera. Utanför hemmet
kan du ansluta via 3G, 4G
eller 4G LTE eller Wi-Fi®anslutning.
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Hur hämtar jag
appen till Android™och iOS-enheter?

Android™:
– Öppna Google Play Store
på din Android™-enhet
– Tryck på sökknappen
– Skriv “Hubble for Motorola
Monitors”
– Hubble App kommer att
visas i sökresultaten
– Välj att installera den
iOS-enheter:
– Öppna iOS APP StoreSM
– Tryck på sökknappen
– Skriv “Hubble for Motorola
Monitors”
– Hubble App kommer att
visas i sökresultaten
– Välj att installera den

Installation

När
videouppspelningen
slutar försöker
appen ansluta igen
och det gör att
ljudet försvinner och
bilden blir hackig.

Du måste stänga av
autolåsfunktionen i den
smarta enheten för att kunna
titta på bild och lyssna på
ljud utan avbrott.

Hjälp
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Allmänt

Funktioner

Hur många personer
kan vara anslutna till
kameran på samma
gång?

Om du använder lokalt läge
oftare stöds två användare,
efter två användare kommer
all strömning att ske genom
fjärrservern. På så sätt
kan hur många personer
som helst vara anslutna till
kameran samtidigt.

Anslutningsproblem

Jag upplever
störningar från
andra webbkameror.

Direktuppspelning av
video är beroende av
bandbredden, särskilt om
du har två eller flera enheter
med direktuppspelning av
video som sänder via samma
router.
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Om produkten inte fungerar som den skall, läs först
snabbstartsguiden eller bruksanvisningen till en av de modeller som
listas på sidan 1.
Kontakta Kundtjänst:
0852503823 i Sverige
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör
(“Garanti”)

Vi tackar dig för att du har köpt denna Motorola-märkta produkt
licenstillverkad av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

För vad gäller Garantin?

Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att
denna produkt ("produkten"), som bär varumärket Motorola, eller
detta certifierade tillbehör ("tillbehör") som säljs för användning
med denna produkt och som bär varumärket Motorola är tillverkad/
tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller material och utförande
under normal användning av konsumenten under den period som
anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.
DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER,
OCH DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER SOM ÄR
OLIKA FÖR OLIKA JURISDIKTIONER. FÖR DE KONSUMENTER
SOM HAR VISS TÄCKNING AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN
ELLER ANDRA BESTÄMMELSER I SITT HEMLAND ELLER, OM EJ
DETSAMMA, I DET LAND DE BOR, ÄR SKYDDET I DENNA GARANTI
UTÖVER DET SKYDD DE FÅR AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN
ELLER DE ANDRA BESTÄMMELSERNA. BEAKTA LAGSTIFTNINGEN
OCH BESTÄMMELSERNA I DET LAND DU BEFINNER DIG FÖR ATT
FÅ FULL INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER.

För vem gäller Garantin?

Garantin gäller bara för den första köparen och kan inte överföras till
tredje part.

Allmän Information

47

SVENSKA

12. Allmän Information

Vad gör BINATONE?

BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget
val och inom en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera
och ersätta alla produkter eller tillbehör som inte överensstämmer
med denna garanti. Vi kan använda funktionsmässigt likvärdiga
rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya produkter,
tillbehör eller delar.

Vilka andra begränsningar gäller?

ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SKA VARA BEGRÄNSADE
TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET. I ÖVRIGT
ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA UTTRYCKLIGA
BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING KONSUMENTEN
GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.
MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA
ELLER EJ (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER
INKÖPSPRISET AV PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER
FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST
AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET,
FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA
FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN
ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER
TILLBEHÖREN, I DEN MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS
ENLIGT LAG.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av
tillfälliga eller indirekta skador eller begränsning av längden på
underförstådda garantier, så ovanstående begränsningar eller
uteslutningar kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika
juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som
varierar från en jurisdiktion till en annan.
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Garantin gäller Garantins längd

Konsumentprodukter

Två (2) år från den dag då produkten köpts
av den första köparen av produkten.

Konsumenttillbehör

Nittio (90) dagar från det ursprungliga
köpet av tillbehörets första köpare.

Konsumentprodukter
och Tillbehör som
har reparerats eller
ersatts

Resterande tid av originalgarantin
eller Nittio (90) dagar från den dag
då produkten skickades tillbaka till
konsumenten, vilkendera är längst.

Förbehåll

Normalt slitage. Periodiskt underhåll, reparation och utbyte av delar
på grund av normal slitage omfattas inte av garantin.
Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet understiger
80% av sin beräknade kapacitet och batterier som läcker omfattas
av denna garanti.
Felaktig användning. Defekter eller skador orsakade av: (a) felaktig
användning, lagring eller missbruk, olyckshändelse eller försummelse
som fysiska skador (sprickor, repor, etc.) på ytan av produkten
till följd av felaktig användning; (b) kontakt med vätska, vatten,
regn, extrem luftfuktighet eller kraftig svettning, sand, smuts eller
liknande, extrem värme eller livsmedel; (c) användning av Produkt
eller Tillbehör för kommersiella syften eller utsättande av Produkten
eller Tillbehör för onormal användning eller villkor; eller (d) andra
handlingar som inte är fel begångna av MOTOROLA eller BINATONE,
omfattas inte av garantin.
Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas
varumärke. Defekter eller skador som härrör från användningen av
icke-Motorola märkta eller certifierade produkter eller tillbehör eller
annan kringutrustning är undantagna garantin.

Allmän Information
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Produkter för vilken

Otillåten använning eller förändring. Defekter eller skador som
uppstår på grund av service, provning, justering, montering,
underhåll, ändringar eller modifiering av annan än MOTOROLA,
BINATONE eller deras auktoriserade servicecentra omfattas inte av
garantin.
Ändrade Produkter. Produkter eller Tillbehör med (a) bottagna,
ändrade eller raderade tillverkningsnummer eller datummärkning;
(b) bruten försegling eller försegling som bär spår av påverkan; (c)
felaktiga tillverkningsnummer på komponentkort; eller (d) felaktiga
eller icke-Motorola-märkta kåpor eller delar täcks inte av garanti.
Kommunikationstjänster. Defekter, skador, eller fel på Produkter
eller Tillbehör på grund av någon kommunikationstjänst eller signal
du kan abonnera på eller använda de Produkter eller Tillbehör är
undantagna från garantin.

Hur erhåller man garantiservice eller annan information?

För service eller annan information, ring:
0852503823 i Sverige
E-post: motorola-mbp@tdm.de
Du kommer att få instruktioner om hur du skickar Produkten eller
Tillbehöret på din bekostnad och risk till en BINATONE auktoriserad
Reparationscenter. För att få service måste du skicka med: (a)
Produkten eller Tillbehöret; (b) det ursprungliga inköpsbeviset
(kvittot) som innehåller datum, plats och säljare av Produkten; (c)
om ett garantikort ingick i förpackningen, ett ifyllt garantikort som
visar serienummer för Produkten; (d) en skriftlig beskrivning av
problemet; och, viktigast av allt; (e) din adress och telefonnummer.
Dessa villkor utgör hela garantiavtalet mellan dig och BINATONE
gällande de produkter eller tillbehör du har köpt och ersätter
alla tidigare avtal eller utfästelser, inklusive utfästelser i skriftliga
publikationer eller reklam som getts ut av BINETONE eller utfästelser
som har gjorts av en anställd representant eller personal från
BINATONE i samband med köpet.
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13. Tekniska Specifikationer
Barnenhet
Frekvens

mellan 2400 MHz och 2483.5 MHz

Bildsensor

Färg CMOS 1M Pixlar

IR-lysdiod

8 st.

Driftstemperatur

0 °C ~ +50 °C

Strömadapter

Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA;
Utgång: 5,0V DC, 1000mA
VARNING
Använd enbart den medlevererade
strömadaptern.

Tekniska Specifikationer
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Förälderenhet
Frekvens

mellan 2400 MHz och 2483.5 MHz

Skärmbild

2.8" TFT LCD-skärm

Skärm

16,7M färger LCD-skärm

LCD Ljusstyrka

8 steg

Ljudstyrka

8 steg

Driftstemperatur

0 °C ~ +50 °C

Strömadapter

Ingång: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA;
Utgång: 5,0V DC, 1000mA

Batteri

TMB 5C (inbyggt)
3.7V, 1200mAh Lithium-Ion Polymer
VARNING
Använd endast den medföljande
nätadaptern.
Explosionsrisk om batteriet byts ut av en
felaktig typ. Kassera använda batterier
enligt instruktionerna.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
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Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone Electronics
International LTD., Officiell licensinnehavare för denna produkt.
MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark
Holdings, LLC. och används under licens. Apple-logotypen och
Safari är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA
och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör
Apple Inc. Google Play, Android och Chrome är varumärken
som tillhör Google Inc. Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi
Alliance. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Alla rättigheter förbehållna.
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