Felhasználói Kézikönyv
5" HD Wi-Fi® Videós Bébiőr és Otthonfigyelő Rendszer
Modellek: COMFORT60CONNECT, COMFORT60CONNECT-2,
COMFORT60CONNECT-3, COMFORT60CONNECT-4

A Felhasználói Kézikönyvben ismertetett funkciókat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Üdvözlünk...

az új Motorola Videós Bébiőr és
Otthonfigyelő Rendszer felhasználói között!
Köszönjük, hogy megvásároltad a Wi-Fi® Videós Bébiőr és
Otthonfigyelő Rendszert. Mostantól láthatod és hallhatod, a
szomszéd szobában alvó kisbabád, vagy nagyobb gyermekeidet
játék közben.
Kérjük, őrizd meg az eredeti, dátummal ellátott, vásárlást igazoló
nyugtát. Motorola termékhez kapcsolódó garancia igénybevételéhez
szükséges egy másolatot biztosítani a dátumozott nyugtáról, a
garancia érvényességének megerősítéseként. Regisztráció nem
szükséges a garancia érvényesítéséhez.
Termékkel kapcsolatos kérdés esetén keress minket:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Felhasználói Kézikönyvben megtalálsz minden olyan információt,
amelyek segítségével a legtöbbet ki tudod hozni a terméked
működéséből.
Javasoljuk, hogy a Szülői Egységbe teljesen feltöltött akkumulátort
helyezz, így majd akkor is tudod használni az egységet, ha leveszed
a dokkról és magaddal viszed egy másik helységbe. Kérjük,
üzembe helyezés előtt olvasd el a 7-9 oldalon található Biztonsági
Előírásokat.

Megkaptál mindent?
• 1 x Szülői Egység (beépített Li-ion akkumulátorral)
• 1 x Baba Egység (Kamera)
• 2 x Hálózati adater (Szülői Egység és Baba Egység)
A multi - kamerás csomagokban egy vagy több plusz Kamera
Egységet fogsz találni a hozzájuk tartozó hálózati adapterrel.

Szülői Egység Áttekintése
1
2c
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1.
2.

3.
4.

5.

Kijelző (LCD képernyő)
Akkumulátor státusz,
Állapotjelző, Hangerő,
Párosításjelző
a) Kéken világít, a Szülői Egység
akkumulátora töltés alatt van.
b) Zölden világít, ha a Szülői
Egység be van kapcsolva.
c) Zöld- Narancs- Piros-Vörös
A Baba Egységről érzékelt
hangok hangerejét mutatja,
minél több LED világít, annál
hangosabb. Zölden villog, a
Szülői Egység párosítás módban
keresi a Baba Egységet.
Főmenü gomb M
Nyomd meg a menübe módba
történő belépéshez/ kilépéshez.
OK / gomb
A menüben, nyomd meg
egy elem kiválasztásához,
mentéséhez.
Nyomd meg, hogy belépj távoli
megtekintési módba.
Vezérlőpanel
FEL / HANGERŐ+ +
Kamera nézet módban: hangerő
növeléséhez;
Menüben: a felfelé görgetéshez;
Távoli megtekintés módban: a
felfelé döntéshez.
LE/ HANGERŐ - Kamera nézet módban hangerő
csökkentéséhez;
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Menüben a lefelé görgetéshez;
Távoli megtekintés módban a
lefelé döntéshez.
BAL <
Kamera megtekintési módban:
fényerő csökkentés.
Menüben: balra görgetés.
Távoli megtekintési módban:
balra döntés.
JOBB >
Kamera megtekintési módban:
fényerő növelés.
Menüben: jobbra görgetés.
Távoli megtekintési módban:
jobbra döntés.
6. BESZÉLGETÉS T
Tartsd lenyomva miközben
gyermekedhez beszélsz.
7. Bekapcsoló gomb 0
Nyomd le hosszan az
egység bekapcsolásához/
kikapcsolásához.
Nyomd meg a videó
kijelző bekapcsolásához/
kikapcsolásához.
8. Konnektor
9. Reset gomb
10. Álllvány
11. Hangszóró
12. Antenna

Szülői Egység kijelzőjén megjelenő ikonok
Jel erősség
Kamera energiaéllátási mód - AC vagy
Akkumulátor
Kamera Pásztázási mód
Kamera azonosítási száma
Hangszóró be / ki
Altatódalok menü / mód
Zoom menü / mód
Éjszakai üzemmód
Riasztás időzítő
Szülői Egység akkumulátor töltöttségi szint
Fényerő
Hangszóró hangereje
Képernyő kikapcsolási időzítő beállítás
Kamera hozzáadás
Kamera törlés
Kamera megtekintés
Beszélgetés funkció

Baba Egység (Kamera) áttekintése
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamera lencse
Mikrofon
Hangulatfény
Hangszóró
Féyérzékelő
(Éjszakai Üzemmód)
Párosítás gomb
Tartsd hosszan lenyomva
a Szülői Egységgel való
párosításhoz.
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5
6

7.
8.

Hálózati adapter aljzat
Teljesítményjelző
Kéken világít, amikor a Baba
Egység bekapcsolt állapotban
csatlakozott a Szülői Egységhez.
9. Hőmérséklet érzékelő
10. Bekapcsoló gomb BE/KI
A Baba Egység BE/KI
kapcsolásához használd.

Fontos útmutató a Bébiőr üzembe helyezéséhez
• A Videós Bébiőr és Szülői Egység együttes használatához
szükséges rádiókapcsolatot létrehozni azok között; a hatótávolságot
befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek.
• Bármely nagyobb méretű fém tárgy, például hűtőszekrény, tükör,
iratszekrény, fém ajtók vagy vasbeton a Baba-, és a Szülői Egységek
között, blokkolhatják a rádió jelet.
• A jelerősség csökkenthet más szilárd szerkezetek miatt, mint vastag
falak vagy elektromos berendezések, például rádió, tévékészülék,
számítógép, vezeték nélküli vagy mobiltelefon, fénycső vagy fényerőszabályozó.
• Más 2,4 GHz-es termékek, például vezeték nélküli hálózatok (Wi-Fi®
routerek) használata. Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők
okozhatnak interferenciát, ezért tartsd a baba monitort legalább 1,5
méter távolságra az ilyen típusú eszközöktől, vagy kapcsold ki őket, ha
úgy tűnik, hogy interferenciát okoznak.
• Gyenge jel esetén próbáld meg a Szülői és/vagy a Baba Egységet a
helységeken belül más pozícióba helyezni.
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1. Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély: A gyermekeket
MEGFOJTHATJÁK a vezetékek. Tartsd ezt
a kábelt (legalább 1 méter/ 3 láb) távol
gyermekedtől. Ne távolítsd el ezt a címkét.
Soha ne használj hosszabbítókábelt az AC
adapterekhez. Kizárólag a mellékelt hálózati
adaptereket használd.
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Biztonsági előírások

•

A Baba Egység helyét úgy válaszd ki, hogy a legjobb rálátást
biztosítsd a gyermekágyra.

•

A Baba Egységet sima felületen helyezd el, mint például
komód, polc, vagy rögzítsd a falhoz az állvány segítségével.

•

SOHA ne helyezd a Baba Egységet vagy annak kábeleit a
kiságyon belülre.

FIGYELMEZTETÉS
Ez a Baba Monitor megfelel az elektromágneses terekre vonatkozó
minden vonatkozó szabványnak, és a Felhasználói Kézikönyvben
leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért az eszköz használata előtt
mindig figyelmesen olvasd el a Felhasználói Kézikönyv utasításait.
• Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Az apró alkatrészeket tartsd
távol a gyermekektől a szerelés közben.
• Ez a termék nem egy játék. Ne engedd a gyermekednek, hogy
játszon vele.
• A Baba Monitor nem helyettesíti felnőtt személy felelősségteljes és
megfelelő felügyeletét.
• Tartsd meg ezt a Felhasználói Kézikönyvet a későbbi referencia
céljából.
• Ne helyezd a Baba Egységet vagy annak kábeljeit a kiságyba
vagy a csecsemő számára elérhető helyre (az egységnek és a
zsinóroknak 1 méternél nagyobb távolságra kell lenniük).
• Tartsd a kábeleket a gyermekektől elzárva.
• Ne takard le a Baba Monitort törölközővel vagy pokróccal.
• Ellenőrizd és próbáld ki a monitort és annak összes funkcióját a
tényleges használat előtt, hogy kiismerd azt.

Biztonsági előírások
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BABA EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA & HASZNÁLATA:

• Ne használd a Baba Monitort nedves környezetben vagy víz
közelében.
• Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használd. Ne
használj más töltőt vagy hálózati adaptert, mert károsítja a
készüléket és az akkumulátort.
• Csak azonos típusú akkumulátort helyezz be az egységbe.
• Ne érintsd meg az érintkezőket éles vagy fémtárgyakkal.
• A hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető elektromos
aljzathoz csatlakoztasd.

FIGYELMEZTETÉS
a Szülői Egység egy beépített lithium-ion újratölthető akkumulátorral
van ellátva, amely a felhasználók számára nem hozzáférhető.
Amennyiben úgy gondolod, hogy szükséges az akkumulátor
cseréje, kérjük, lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Te magad ne
próbáld meg kicserélni. Robbanásveszélyes, ha nem engedélyezett
típusú akkumulátor kerül behelyzésre az egységbe. A leselejtezett
akkumulátort az előírások szerint kezeld.
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Biztonsági előírások
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2. Kezdeti Lépések
A Baba Egység bekapcsolása

• A Baba Egységet konnektorhoz közel helyezd el abban a
helységben, ahol gyermekedet szeretnéd megfigyelni. Figyelj, hogy
gyermekedtől legalább 1 méter távolságra legyen.
• Csatlakoztasd a hálózati adapter micro-USB csatlakozóját
(DC5V / 1000mA) a Baba Egységhez, a másik végét pedig egy
megfelelő elektromos aljzatba.
OFF gombot a megfelelő állásba az
• Csúsztasd a Power ON
egység ki/ be kapcsolásához.

FONTOS
Kizárólag a mellékelt hálózati adapter használd.

Kezdeti Lépések
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2.2

A Szülői Egység töltése

A Szülői Egységhez egy beépített Li-ion akkumulátor tartozik.
• Csatlakoztasd a hálózati
adapter micro-USB
csatlakozóját (DC5V /
1000mA) a Szülői Egységhez,
a másik végét pedig dugd
egy megfelelő konnektorba.
• Töltsd 16 órán keresztül.
A Szülői Egység akkumulátorát 16 órán keresztül szükséges tölteni
a teljes töltöttséghez a legelső használat előtt, vagy amennyiben
régóta nem használtad az eszközt. Egyszeri töltéssel az akkumulátor
4 órán keresztül működik. Javasoljuk, hogy kábel segítségével
csatlakoztasd az elektromos aljzathoz, amennyiben hosszabb ideig,
vagy teljes éjszakán át szeretnéd használni.
Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony, legalább
30 percig kell tölteni ahhoz, hogy egy kis időre használható legyen.
A Szülői Egységet akkor tudod a leggyorsabban feltölteni, ha
kikapcsolod a készüléket töltés közben.
• 16 órányi töltést követően kapcsold be a Szülői Egységet.
• Használat előtt győzödj meg róla, hogy a Szülői Egység és a
Baba Egység legalább 1 méter távolságra vannak egymástól.
Visszhangozhat, ha ennél közelebb vannak egymáshoz.
• Nyomd le hosszan 0 gombot a Szülői Egység bekapcsolásához,
ezt követően automatikusan összekapcsolódik a Baba Egységgel,
és használatra kész.
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Kezdeti Lépések

Kérjük, figyelmesen olvasd el ezeket az utasításokat, és vedd
figyelembe, hogy ez a bébiőr csak egy segédeszköz Nem helyettesíti
a felnőtt ember személyes és felelősségteljes felügyeletét.

3.1

Üzembe helyzés

• Győzödj meg róla, hogy mind a Baba Egység, mind a Szülői Egység
be van kapcsolva.
• A Baba Egységet helyezd egy megfelelő felületre (pl. asztalra) és
irányítsd a kamera lencséjét a megfigyelni kívánt felület irányába.

MEGJEGYZÉS

Ne helyezd a Baba Egységet a gyermekek számára elérhető helyre!
Ha kép- vagy hang hibát tapasztalsz, próbáld meg az egységeket
máshova helyezni, és ellenőrizd, hogy nincsenek-e más elektromos
berendezés közelében.
Amennyiben a Szülői Egységet és a Baba Egységet túl közel
helyezed el egymáshoz magas frekvenciás sípolást hallhatsz. Ez
nem hiba. Az egységeket úgy tervezték, hogy egymástól bizonyos
távolságra működjenek. Ezért vidd az egységeket távolabb
egymástól.

3.2

A Baba Egység Be- és Kikapcsolása

OFF gombot az ON állásba a Baba Egység
Helyezd Power ON
bekapcsolásához. A teljesítmény jelző kéken fog világítani.
OFF gombot az OFF állásba a Baba Egység
Helyezd Power ON
kikapcsolásához. A teljesítmény jelzőfénye kialszik.

3.3

A Szülői Egység Be- és Kikapcsolása

Tartsd hosszan lenyomva a Power 0 gombot a Szülői Egység
bekapcsolásához. A teljesítmény jelző zölden fog világítani.
Tartsd hosszan lenyomva a Power 0 gombot a Szülői Egység
kikapcsolásához. A teljesítmény jelzőfénye kialszik.

A Baba Monitor használata
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3. A Baba Monitor használata

3.4 Éjszakai Üzemmód
A Baba Egység 8 nagy intenzitású infravörös LED-del rendelkezik,
hogy sötétben is tiszta képet készítsen. Amikor az egység tetején
található beépített fényérzékelő alacsony környezeti fényt észlel, a
LED-ek automatikusan aktiválódnak, és a Szülői Egység képernyője
fekete-fehérre vált. A
ikon megjelenik a kijelzőn.

3.5

Beszélgetés

Beszélgetés funkcióhoz nyomd le a T gombot a Szülői Egységen,
hogy a Baba Egység hangszóróján keresztül beszélhess szeretett
gyermekedhez.

3.6

Videó BE/KI

Készenléti állapotban, a 0 Power Be/Ki gombok megnyomásával
tudok az LCD képernyőt kikapcsolni vagy aktiválni, miközben az
audió megfigyelés végig működik.

3.7

Digitális pásztázás és döntés

1.

Nyomjad meg a O/

2.

Nyomjad meg a + FEL gombot vagy a - LE gombot a
megjelenített kép felfelé vagy lefelé mozgatásához, vagy nyomja
meg a < BALRA vagy a > JOBBRA gombokat a kijelző balra
vagy jobbra pásztázáshoz.

3.

Nyomjad meg a O/
való visszatéréshez.
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gombot.

NAGYÍTÁS gombot a normál üzemmódra

A Baba Monitor használata
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4. Szülői Egység menüpontjai
Hangerő beállítása

A Szülői Egységen 8 hangerőszint+ némítás állítható be.
A hangerő beállításához használd a + FEL vagy - LE gombokat a
Szülői Egység kamera megtekintési módban.

4.2 Képernyő fényerő beállítása
A Szülői Egységen 8 fényerőszint közül lehet választani.
A kívánt fényerőszint beállításához használd a < BAL vagy > JOBB
gombot a Szülői Egység kamera megtekintési módban.

4.3 Audió lejátszási lista
Lejátszhatod az audió tartalmakat a Baba Egységen - altatódal,
nyugtató hang és hangoskönyv (csak angol nyelven). Az audió
tartalom letölthető és tárolható a Baba Egységben a Hubble App
segítségével. 10 előre telepített altatódal / nyugtató hang és 10
hangoskönyv található a Baba Egységen.

4.3.1 Altatódal/Nyugtató hangok lejátszása
1.
2.

Nyomjad meg az M gombot, megjelenik az Audió lejátszási lista.
Nyomjad meg az O/ gombot az Altatódal/Nyugtató hangok
opció kiválasztásához, a lejátszott dal címe megjelenik a
kijelzőn.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a kívánt Altatódal/
Nyugtató hang kiválasztásához.
4. Nyomjad meg az O/ gombot a kiválasztott elem(ek)
lejátszásához.

4.3.2 Hangoskönyv (kizárólag angolul) lejátszása
1.

Nyomjad meg az M gombot, majd az Audió lejátszási listát
jelöld ki.
2. A Fel/ LE gombokkal válaszd ki a
, majd hagyd jóvá az O/
gombbal, ekkor megjelenik a könyv címe a kijelzőn.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a íivánt hangoskönyv
megtekintéséhez.
4. Nyomjad meg az O/ gombot a kiválasztott elem(ek)
lejátszásához.
Szülői Egység menüpontjai
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4.3.3 Saját hangfelvétel lejátszása

Az egység lehetővé teszi, hogy lejátszd gyermekednek a saját
hangfelvételed, a rögzítéshez használd a Hubble Motorola Monitor
alkalmazást.
1. Nyomjad meg az M gombot, majd BAL/JOBB gombbal válaszd
ki a ikont a menüben.
2. Görgess + FEL vagy - LE a kiválasztásához, majd hagyd jóvá
O/ gombbal.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a kívánt saját rögzítés
kiválasztásához.
4. Nyomjad le az O/ gombot, és indítsd el a lejátszást.

4.3.4 Lejátszás leállítása
1.

2.

3.

Nyomjad meg az M gombot, majd a + FEL vagy - LE
gombokkal válaszd ki a vagy
ikont, erősítsd meg az O/
gombbal.
Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot, amíg meg nem jelenik
“ majd nyomd meg az OK gombot” a lejátszás megállítása”
megjelenik a képernyőn, az O/ gomb megnyomásával tudod
leállítani a lejátszást.
Kilépéshez nyomjad meg az M gombot.

4.4 Hangulatvilágítás beállítása

A hangulatvilágítási funkció lágy fényt biztosít, amely megnyugtatja
a gyermeked, ezáltal könyebben elalszik, és megőrzi nyugalmát
az éjszaka folyamán. 3 fényerőszínt és 7 szín közül (vagy egy
automatikus hurkot) válaszhatsz.
1. Nyomjad meg az M gombot és jelöld ki az Audió Lejátszási
listát menüben.
2. Nyomjad a < BAL vagy > JOBB gombra, amíg megjelenik a
aztán nyomd meg az O/ gombot.
3. Görgess + FEL vagy - LE amíg megjelenik az ON , majd
nyomjad meg az O/ gombot a hangulatfény bekapcsolásához.
4. Görgess + FEL vagy - LE amíg megjelenik a a
színválasztékhoz és a
fényerő beállításához.
5. A hangulatvilágítás kikapcsolásához nyomjad OFF majd O/
gombbal hagyd jóvá.
16
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4.5 Riasztás beállítása

A Szülői Egységen riasztást állíthatsz be emlékeztetőként, hogy ne
felejts el ránézni gyermekedre. Ha be van állítva riasztási idő, a Szülői
Egység a kiválasztott 2, 4 vagy 6 órás időszak végén sípolni fog.
A riasztás beállításához kövesd az alábbi lépéseket:
1. Nyomjad meg az M gombot és megjelenik a Menü.
2. Nyomjad meg < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem jelölöd
ikont.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a riasztás
időintervallumának beállításához (6h, 4h, 2h), ekkor az időzítőt
aktiválod. (Alapbeállításként a riasztás ki van kapcsolva)
4. Ha a riasztás funkció aktív, akkor a Szülői Egység minden 6,4,2
óránként sípolni fog és a
ikon megjelenik a kijelző tetején.
5. A riasztás kb. 1 percen keresztül szól, de bármelyik gomb
megnyomásával leállítható.

4.6 Energiatakarékos üzemmód
1.
2.

3.

Nyomjad meg az M gombot a menübe történő belépéshez.
Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem
jelölöd
ikont.
Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a videó automatikus
kikapcsolásához 5, 30, 60 perc működés után, amennyiben csak
az akkumulátorról működik az egység.

MEGJEGYZÉS

A hang végig megmarad, és bármelyik gombot megnyomva a videó
képe ismételten megjelenik.

4.7
1.
2.

3.

Zoom

Nyomjad meg az M gombot a Menübe történő belépéshez.
Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot amíg ki nem
jelölöd az ikont.
Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot az 1X vagy 2X
zoomhoz. (Alapbeállítás 1X.)

Szülői Egység menüpontjai
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6. Lépj ki az M gomb megnyomásával.

4.8 Hőmérsékleti formátum beállítása

A Baba Egység hátulján levő érzékelő által mért hőmérséklet a Szülői
Egység LCD képernyőjének tetején jelenik meg. A hőmérsékleti
formátumot a következőképpen változtathatod Celsius és Fahrenheit
között:
1. Nyomjad meg az M gombot a Menübe történő belépéshez.
2. Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem
jelölöd a ikont.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a hőmérséklet
típusának beállításához oC vagy oF.
4. Kilépéshez nyomjad meg az M gombot.

4.9 Kamera Hozzáadás (regisztráció)

A Baba Egység (Kamera) előzetesen regisztrálásra kerül a Szülői
Egységen. Nem kell újra regisztrálni, kivéve, ha a Baba Egység
(Kamera) elveszíti a kapcsolatot a Szülői Egységgel.
Ha új kamerát szeretnél hozzzáadni a Szülői Egységhez, kövesd az
alábbiakat:
1. Nyomjad meg az M gombot a Menübe való belépéshez.
2. Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem
1
2
3
4
választod a kamera hozzáadása ikont , a
kamera lista
meg nem jelenik a képernyőn.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a kívánt kamera
számának kiválasztásához, majd az O/ gomb lenyomásával
indítsd el a kamera egység keresését "press PAIR on cam"
jelenik meg a képernyőn.
Megjegyzés: Ha a Baba Egység már párosítva van a Szülői
Egységgel, annak kamera száma nem lesz kiválasztható új
regisztrációra (amit
jelöl).
4. Tartsd lenyomva a PAIR gombot a kamera hátulján, amíg a
Szülői Egység meg nem találja a kamerát, és sípoló hangot nem
hallasz, ekkor a PAIR OK megjelenik a képernyőn. A kamera képe
megjelenik a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Ha egy adott Baba Egységet korábban regisztráltak, akkor a Baba
Egység ismételt regisztrációja felülírja a korábbit.
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Ha egynél több kamera van párosítva a Szülői Egységhez, akkor
ahhoz, hogy kiválaszd, melyik kamera átviteli képét szeretnéd
megtekinteni, a következőket kell tenned:
1. Nyomjad meg az M gombot a Menübe való belépéshez.
2. Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem
1
2
3
4
jelölöd ikont, és a kamera lista meg nem jelenik
a
kijelzőn.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a megtekinteni kívánt
kamera kiválasztásához.
4. Az O/ gombra kattintva megtekintheted a kiválasztott
kamera által sugárzott képet.
TIPP
Gyors módszer a kamerák megtekintésére a menü használata
nélkül. Nyomd meg többször az O/ gombot, hogy kiválaszhasd a
1
2
3
4
rendelkezésre álló Kamera opciót, az
alábbiak közül.

4.11 Kamera törlése

Amennyiben szeretnél egy kamerát törölni, kövesd az alábbi
lépéseket:
1. Nyomjad meg az M gombot a Menübe való belépéshez.
2. Nyomjad meg a < BAL vagy > JOBB gombot, amíg ki nem
1
2
3
4
jelölöd a ikont, és a kamera lista meg nem
jelenik a
kijelzőn.
3. Nyomjad meg a + FEL vagy - LE gombot a törölni kívánt
kamera kiválasztásához.
4. Erősítsd meg az O/ gomb megnyomásával.
5. Nyomjad meg a - LE gombot a
kiválasztásához, majd erősítsd
meg O/ gomb lenyomásával.
MEGJEGYZÉS
A kamera nem törölhető, ha csak egy regisztrált kamera van a
rendszerben.

Szülői Egység menüpontjai
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4.10 Kamera megtekintés

5. Wi-Fi® Internet megtekintés
5.1

Minimális rendszerkövetelmények

Web Portal
Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ rendszer
5.0 vagy magasabb verziószám
iPhone®/iPad® iOS
9.0 vagy magasabb verzószám
Nagy sebességű (Wi-Fi®) Internet
Legalább 0.6 Mbps feltöltési sávszélesség kameránként
(internetes sebességét ezen a webhelyen tesztelheted:
http://www.speedtest.net).
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5.2

Hogyan működik?

Egység
Wi-Fi®

Wi-Fi Router

Kamera helyi
hozzáférés

A kamerát bármilyen
kompatibilis eszközről
megtekintheted távolról is

Hubble
Szolgáltatás

Amikor egy felhasználó megpróbálja elérni a kamerát, Hubble
szerverünk hitelesíti a felhasználó személyazonosságát, és engedélyezi
a kamerához való hozzáférést.

5.2.1

Beállítás

• Dugd be a hálózati adaptert egy megfelelő elektromos aljzatba,
majd csatlakoztasd a dugót a kamera egység hátulján lévő mikroUSB aljzatba.
• Csúsztasd az ON/OFF gombot az ON állásba.
• A kamerának azon a Wi-Fi® routeren belül kell lennie, amelyhez
csatlakozni szeretnél. Ellenőrizd, hogy a router jelszava elérhető-e az
alkalmazáson belüli beállítási folyamat során.
A LED fénye a következő állapotokat jelzi:

Párosítás és Beállítás

Lassan, kéken és pirosan villog

Kapcsolódott

Lassan, kéken villog

Párosítva, de nem
kapcsolódott

Kéken világít

Készen áll a csatlakozásra

Lassan, kéken villog

Wi-Fi® Internet megtekintés
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MEGJEGYZÉS
A beállításokat csak kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen
lehet elvégezni, számítógépen nem.

5.3

Felhasználói fiók és kamera beállítás
Android™ eszközökön

Amire szükséged van:

• Wi-Fi® Kamera Egység
• Hálózati adapter a kamerához
• Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámú eszköz.

5.3.1

Bekapcsolás és kamera csatlakoztatása

• Dugd be a hálózati adaptert egy megfelelő elektromos aljzatba, és
csatlakoztasd a dugót a kamera egység hátulján lévő mikro-USBaljzathoz.
• Győzödj meg róla, hogy az ON/OFF kapcsoló ON állásban van.
• A kamerán a piros LED kezd villogni, miután a kamera befejezte
a rendszerindítást. Amikor egy hangjelzést hallasz, ez azt jelenti,
hogy a Kamera készen áll a beállításra.

5.3.2 A “Hubble for Motorola Monitors” alkalmazás
letöltése
• Olvasd be a QR kódot okos eszközöddel és
töltsd le a “Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazást a Google Play™ Áruházból.
• Telepítsd a “Hubble for Motorola Monitors”
alkalmazást az Android™ eszközödön.
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5.3.3 A “Hubble for Motorola Monitors” alkalmazás
futtattása Android™ eszközön
• Győződj meg róla, hogy Android™ készüléked csatlakozott a
Wi-Fi® routeréhez.
• Futtasd a “Hubble for Motorola Monitors”alkalmazást, add meg
a fiókod adataid, olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket,
majd válaszd ki a „Bejelentkezéssel elfogadom a Felhasználási
feltételeket” elemet, mielőtt még megérintenéd SIGNUP/
FELIRATKOZÁS elemet. (A1 Kép)
MEGJEGYZÉS:
Ha már van Hubble App-fiókod, kérjük, következő lépésként, kattinst
erre az elemre: " Van már fiókod?".( A2 KÉP)

		

A1

Wi-Fi® Internet megtekintés

A2
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5.3.4 Kamera hozzáadása a fiókodhoz
• Érintsd meg
a készüléked kijelzőjén és válaszd ki a “I have and
IP- Enable model” -t a kamera hozzáadáshoz (A3, A4 Kép)

		

A3
A4
• Válaszd ki a “Comfort60 Connect”-et a kamera beállításához. (A5 kép)
• Kövesd a kijelzőn megjelenő utasításokat. ( A6 Kép)
• A kamera bekapcsolásához kövesd az alkalmazáson belüli
utasításokat, és várj néhány percet, amíg feláll a rendszer.
• Nyomj a Folytatásra, amikor a Kamera LED villogni kezd.

		

A5
24

A6
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• A következő telepítési utasítások jelennek meg a képernyőn. (A7. Kép)
• Nyomd meg és tartsd lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot a kamera
egység oldalán egészen addig, amíg meg nem hallod a „Párosításra
kész” hangjelzést, ami azt jelenti, hogy a kamera készen áll a beállításra.
• Tapints a kamera keresésre.
• A következő telepítési utasítások fognak megjelenni a képernyőn.
(A8. Kép)
• Érintsd meg az OPEN SETTINGS menüpontot az eszközbeállítások
eléréséhez és a Wi-Fi beállítás megnyitásához. Válasszd ki a kamera
azonosítóját (CameraHD-0335XXXXXX) a hálózati listából, és
érintsd meg a készüléken a RETURN (visszatérés) opciót a beállítás
folytatásához. (A9. Kép)

• Az alkalmazás automatikusan megkeresi a kamera egységet,
ez eltarthat egy percig is, miután sikeresen felismerte a kamera
azonosítójaát (CameraHD-0335XXXXXX), megjeleníti a képernyőn.
(A10. Kép)

A10
• Érintsd meg a Következő gombot a Wi-Fi hálózat kereséséhez,
válaszd ki a saját Wi-Fi hálózatod és csatlakoztasd az eszközöd.
(A11 Kép)
• Írd be a jelszavad, majd koppints a Küldés elemre. (A12 Kép)

		

A11
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A13
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• Néhány perc is eltelhet, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi®
hálózathoz, mielőtt megjelenítené a kapcsolat állapotát, nevezd el
a kamera egységet, majd koppints a Folytatás elemre. (A13., A14.
Kép)
• Erősítsd meg a kamerán beállított hang- és mozgásérzékelő
alkalmazás funkcióit.

• A NEXT/KÖVETKEZŐ megérintésével erősítsd meg a kamerán
beállított hang- és mozgásérzékelő alkalmazás funkcióit (A15, A16
Kép)
• Amikor a kamera sikeresen csatlakozott a Hubble for Motorola
Monitors alkalmazáshoz, a kamera egység LED-je kék színben kezd
világítani. Az alkalmazás kezdőlapján érintsd meg a Kamera neve
elemet a kamera egység által rögzített videó megtekintéséhez
(A17 kép)
• Ha sikertelen a kapcsolódás, kérjük, érintsd meg az Újra
lehetőséget, és ismételd meg a lépéseket az 5.3.4.ponttól.

A15
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A16

A17
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5.4 Felhasználói fiók és kamera beállítása
iPhone®/iPad® eszközön
Amire szükséged van:
• Wi-Fi® Kamera Egység
• Hálózati adapter a kamerához
• iPhone®/iPad iOS 9.0 vagy magasabb verzió

5.4.1 Bekapcsolás és Kamera csatlakozatása
• Dugd be a hálózati adaptert egy megfelelő elektromos aljzatba, és
csatlakozasd a dugót a kamera hátulján lévő mikro-USB aljzathoz.
• Ellenőrizd, hogy az ON / OFF kapcsoló ON állásban van.
• A kamera LED-je pirosan fog villogni, miután a kamera befejezte a
rendszerindítást. Ha egy hangjelzést hallasz, ez azt jelenti, hogy a
Kamera készen áll a beállításra.

5.4.2 A “Hubble for Motorola Monitors” alkalmazás
letöltése
• Olvasd be a QR kódot iPhone®/ iPad®
eszközöddel és töltsd le a Hubble Motorola
Monitors” alkalmazást az App Store-ból.
• Telepítsd a Hubble Motorola Monitors az
iPhone®/iPad® eszközödön.

5.4.3 A “Hubble for Motorola Monitors” alkalmazás
futtatatása iPhone®/iPad® eszközön
• Győződj meg róla, hogy az iPhone®/iPad® csatlakozott a Wi-Fi®
Routeréhez.
• Futtasd a “Hubble for Motorola Monitors” alkalmazást, írd be a
fiókod adataid, olvasd végig a Felhasználási Feltételeket, aztán
válaszd ki „A regisztrációval elfogadom az Általános Szerződési
Feltételeket”, mielőtt megérinted a SIGNUP/FELIRATKOZÁS
elemet. (i1 Kép)
MEGJEGYZÉS:
Ha már van Hubble App-fiókod, akkor következő lépésként válaszd ki
a "Van már Fiókom" elemet (i2. Kép).
Wi-Fi® Internet megtekintés
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i1

i2

5.4.4 Kamera hozzáadása a fiókodhoz
• Győződj meg róla, hogy Bluetooth aktív az iPhone®/iPad®-on.
• Nyomd meg
az eszköz képernyőjén ás válaszd ki “I have and IPEnable model” -t a kamera hozzáadásához (i3, i4 Kép)
• Válaszd ki a Comfort60 Connect-et a kamera beállításához.
(i5 Kép)

i3
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i4

i5
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i6
• A következő utasítások fognak megjelenni a képernyőn. (i7 Kép)
• Nyomd meg és tartsd lenyomva a PÁROSÍTÁS gombot a kamera
egység oldalán egészen addig, amíg meg nem hallod a Párosításra
kész” hangjelzést, amely jelzi, hogy a kamera készen áll a beállításra.

i7
Wi-Fi® Internet megtekintés
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• A következő utasítások fognak megjelenni a képernyőn. (i6 Kép)
• A kamera bekapcsolásához kövesd az alkalmazáson belüli utasításokat,
és várj néhány percet, amíg feláll a rendszer.
• Tapints a Folyatatásra, amikor a kamera LED villogni kezd.

• Az alkalmazás automatikusan elindítja a kamera keresést, ez egy
percig is eltarthat. (i8 Kép).
• Miután sikeresen észlelte a kamerát, a kamera azonosítója
(CameraHD-0664XXXXXX) megjelenik a képernyőn, az ábra
szerint. (I9. Kép)

		

i8
i9
• A Wi-Fi® hálózat kereséséhez érintsd meg a Tovább gombot, ez
körülbelül egy percet vehet igénybe. (i10. Kép)
• Válaszd ki a Wi-Fi hálózatot az eszköz csatlakoztatásához, írd be a
jelszavad, majd koppints az OK gombra. (i11. Kép)

		

i10
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i12
i13
• A NEXT/KÖVETKEZŐ megérintésével erősítsd meg a kamera
rögzített hang- és mozgásérzékelő alkalmazás funkcióit
(i14., i15. Kép)

		

i14
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• Néhány perc is eltelhet, amíg a kamera csatlakozik a Wi-Fi®
hálózathoz, mielőtt megjelenítené a kapcsolat állapotát, nevezd el
a kamera egységet, majd koppints a Folytatás elemre. (i12, i13 Kép)

• Amikor a kamera sikeresen csatlakozik a Hubble for Motorola
Monitors alkalmazáshoz, a kamera egység LED jelzőfénye kék
színben kezd világítani, az alkalmazás kezdőlapján tapints a Kamera
nevére a kamera egység által rögzített videó megtekintéséhezhez.
( i16 Kép)
• Ha a kapcsolódás sikertelen, kérjük, érintsd meg az Újra
lehetőséget, és ismételd meg a lépéseket az 5.5.4-től kezdve.

i16

34
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6. Kamera Funkciók
A Kamera Egység csatlakoztatása a
hálózathoz

• Csatlakoztasd a hálózati adaptert egy megfelelő elektromos
aljzathoz, ezt követően a dugót a kamera egység hátulján lévő
mikro-USB aljzatba.
• Csúsztasd az ON / OFF kapcsolót ON helyzetbe. Az állapotjelző
LED zölden világít.
(Megjegyzés: Az eszköz kikapcsolásához csúsztasd az ON / OFF
kapcsolót OFF állásba.)
• Indítsd el a Hubble alkalmazást az okos eszközön.

6.2

A Hubble alkalmazás funkcióinak áttekintése
Menü

• Koppints az Eseménynapló
lehetősége
a mozgás és
hangérzékelés által elindított
videorögzítési lista eléréséhez.
• Események törlése
Koppints
a kiválasztott esemény(ek)
törléséhez.

Kép/Videó

• Készítsen képet vagy rögzítsen
videót a kamerával.
• Koppints a Videó ikonra
a
Videó funkció aktiválásához.
Koppints és tartsa megnyomva
a piros
gombot a rögzítés
elindításához, és engedje fel a
leállításhoz.
• Koppints a Kamera ikonra
a
Kamera módra váltáshoz. A Kamera
nézetben készíthet fényképeket.

Kamera Funkciók
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Kép/Videó

Megjegyzés:
A képek és a videók az okoskészülék
belső memóriájába lesznek
eltárolva, és a Képtárból vagy
a Médialejátszóból (AndroidTM
eszköz) érhetők el. A videók
visszajátszásához használja a Hubble
alkalmazást.

Altatódal

Koppints a Dallam menü eléréséhez,
és válassz ki az 5 előre beállított
dallamból, amelyiket le szeretnéd
játszani a kamera egységen.

Kétirányú
kommunikáció

Koppints a funnkció aktiválásához.
Nyomd le a
kör alakú gombot
a beszédhez. Engedd fel a válasz
meghallgatásához.

Hangszóró

Koppints a hangszóró be-/
kikapcsolásához.

Kamera
beállítása

A Kamera beállításokat a
Beállítások ikonra koppintva tudod
módosítani.

Kamera
hozzáadása

Belépés a Kamera hozzáadása
funkciókhoz.

Kamera Funkciók

• Nyisd meg a honlapot:
http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
• Amennyiben már létrehoztad a fiókod, add meg a
Felhasználóneved és Jelszavad majd kattints a bejelentkezésre.
• Kattints a fiókodban a párosított kamerák-listára az Android™
eszközön vagy az iPhone® / iPad® készüléken, és a képernyőn
megjelenik a kamera nézet. Könnyedén kapcsolatban maradhatsz
a kedves hozzátartozóiddal, helyeiddel és háziállataiddal élő videó
streaming segítségével.
• A webhelyen a Menü utasításai szerint megváltoztathatod a
beállításokat.

8. A Kamera alaphelyzetbe állítása

MEGJEGYZÉS:
Ha a kamerát áthelyezed az egyik routerről (például otthoni) a
másikra (például irodába), vagy ha problémáid adódnak a kamera
beállításaival, akkor a kamerát resetelni kell. Kérjük,a resethez kövesd
az alábbiakat:
• Engedd fel a PAIR gombot, amikor egy megerősítő sípoló hangot
hallasz, várj amíg a kamera egység visszaáll gyári állapotba. A LED
jelzőfény lassan, piros fénnyel kezd villogni, ha a kamera egység
sikeresen visszaállt alaphelyzetbe.
• Ismételen hozzáadhatod a kamerát az AndroidTM eszközökhöz az
5.3.3 szakaszban és az iOS® eszközökhöz az 5.4.3 szakaszban leírt
lépéseket követve.

Használat PC/Notebook eszközökön
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7. Használat PC/Notebook
eszközökön

9. Készülék megsemmisítése
(Környezetvédelem)

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

10. Tisztántartás

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

Tisztítás és ápolás

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

FONTOS

Minden esetben kapcsold ki és áramtalanítsd a baba monitort mielőtt
megtisztítod.
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Készülék megsemmisítése (Környezetvédelem)

Kijelző
•
•

•

•
•
•

Töltsd fel vagy cseréld ki az akkumulátort.
Indítsd újra az egységeket. Vedd ki a szülőegység akkumulátorát
és húzza ki mindkét egységet a konnektorból, majd dugd vissza
őket.
Be van kapcsolva az egység?
A szülőegység bekapcsolásához nyomd meg és tartsd lenyomva
a BE/KI gombot 0.
A megfelelő kamera van kiválasztva?
Amennyiben szükséges, változtasd meg a kamera számát.
Be van kapcsolva a videó kijelzés?
A bekapcsoláshoz nyomd meg a
VIDEÓ BE/KI gombot.
Amikor csak akkumulátorról működik az egység, a Kijelző
kikapcsol 5, 30 vagy 60 perc elteltével, hogy takarékoskodjon
az energiával (a videó-beállításoktól függően). Az egység ettől
függetlenül aktív marad és ad hangjelzése. A kijelző bármely
gomb megnyomásával újra-aktiválható.

Regisztráció
Ha a baba egység elveszti a kapcsolatot a szülő egységgel
•

•

•

Ha a babaegység túl messze van, lehet, hogy nincs a szülőegység
hatótávolságán belül; helyezd közelebb a két egységet
egymáshoz.
Indítsd újra az egységeket az akkumulátor eltávolítása által,
illetve azáltal, hogy kihúzod azokat a konnektorból. Mielőtt
újracsatlakoztatnád őket várj kb. 15 másodpercet. Várj egy percet,
hogy a baba egység és a szülőegység szinkronizálódjon.
Olvasd el a 2.3 Regisztráció (Összekapcsolás) fejezetben, hogy
szükséges-e az egységek újbóli regisztrációja.

Vételi zavar
Vétel közben zaj a szülőegységen
•

Lehet, hogy a baba- és a szülőegység túl közel vannak
egymáshoz. Helyezd őket távolabb egymástól.

Segítség
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11. Segítség

•

•

•

•

•
•

A hangátvitelben keletkező zavarok elkerülése érdekében
győződj meg róla, hogy a két egység legalább 1-2 méterre van
egymástól.
Ha a baba egység túl messze van, lehet, hogy nincs a
szülőegység hatótávolságán belül; helyezd közelebb a két
egységet egymáshoz.
Győződj meg róla, hogy egyik egység sincs túl közel egyéb
elektromos berendezéshez, például televízióhoz, számítógéphez,
vezeték nélküli / mobil telefonhoz.
Egyéb 2.4 GHz termékek, például vezeték nélküli hálózatok
(WiFi® routerek), Bluetooth® rendszerek vagy mikrohullámú sütők
használata vételi zavart okozhat a készülékben, ezért tartsd a
baba monitort legalább 1,5 méterre az ilyen típusú termékektől,
vagy kapcsold ki azokat, ha úgy tűnik, ezek okozzák a vételi
zavart.
Amennyiben gyenge a jel, próbálj ki különböző pontokat az
egységek számára a szobában.

Vétel közben zaj az eszközön
•
•

A háttérzaj és a visszhang elkerülésére, biztosítsd a megfelelő
távolságot a Wi-Fi® kamera egység és az eszköz között.
Más 2,4 GHz-es termékek használata, mint a Bluetooth®
rendszerek vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a
termékben. Tartsd a Wi-Fi® Kamera egységet az ilyen interferencia
forrásoktól legalább 1 méter távolságra, vagy kapcsold ki azokat,
amennyiben interferenciát okoznak.

Elveszett kapcsolat
•

Ellenőrizd a Wi-Fi® beállításokat. Ha szükséges, csatlakoztasd
újra Wi-Fi®-jét. Győzödj meg róla, hogy a Wi-Fi ® kamera egység
BE van kapcsolva. Várj egy pár percet mielőtt megpróbálnál
ismételten csatlakozni a Wi-Fi® hálózathoz.

Ha elfelejtette a jelszavát
•
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Ha nem emlékszik jelszavára, Koppints az Elfelejtett jelszó
lehetőségre és adja meg az email címét. Email címére azonnal
egy új jelszó linket fog kapni.
Segítség

Kategória

Probléma
Leírás / Hiba

Megoldás

Fiók

Nem tudok
bejelentkezni még
regisztráció után
sem.

Kérjük, ellenőrizd felhasználó
neved és jelszavad.

Fiók

Egy hibaüzenetet
kapok a
következőkkel:
„Email ID is not
registered” (az
email azonosítója
nincs regisztrálva).

Kérjük, győződj meg róla,
hogy márregisztrált nálunk.
Koppints a Create Account
lehetőségre.

Fiók

Mi a teendő ha
elfelejtettem a
jelszavamat?

Kattints a „Forgot
Password” (elfelejtett
jelszó) linkre a https://
app.hubbleconnected.
com/#lostpassword a
weboldalon VAGY az
Android™ illetve az iOS
alkalmazásban. Egy emailt
fogunk küldeni a regisztrált
email címedre.

Fiók

Nem kapok új
jelszót pedig
használtam a
„Forgot password”
(elfelejtett jelszó)
opciót.

1. Elképzelhető, hogy az
email a spam mappába
került. Kérjük, ellenőrizd a
spam mappát.
2. Késedelem lehet az email
kézbesítésben. Kérjük, várj
egy pár percet és frissítsd
az email fiókod.

Segítség
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Hibakeresés a Wi-Fi® Internet megtekintéshez

Csatlakozási
problémák

A következő
üzenetet kapom:
Probléma adódott
a kamerához való
hozzáférés közben.
Ez az internet
kapcsolat hiánya
miatt lehet. Kérjük,
várj és próbáld
meg ismét.

1. Kérjük, pár perc múlva
próbáld meg ismét. Ez
a hiba bármilyen az
internet kapcsolatban
fellépő probléma miatt
felmerülhet.
2. Ha a probléma továbbra
is fennáll, indítsd újra a
kamerát, és ellenőrizd,
hogy ez megoldja-e a
problémát.
3. Kérjük, indítsd újra vezeték
nélküli Routered.

A kamera
megtekintése

Amikor „remote
mode” (távoli
módban) vagyok, a
video 5 perc után
megáll. Hogyan
nézhetem ennél
hosszabb ideig?

Amikor a saját otthoni
hálózatodon kívülről
próbálsz hozzáférni
Kamerádhoz (az interneten
keresztül) a videó 5 perc
után leáll. Rákattinthatsz
az újra funkcióra és az
Android™/iOS alkalmazás
újra megkezdi az adatfolyam
továbbítást. Ha webböngészőből próbálsz
hozzáférni, nyomd meg az
Reload gombot a kamera
videó megtekintésének
újbóli megkezdéséhez.

Funkciók

A hangjelzés
beállítási
küszöbérték nem
megfelelő.

Beállíthatod a hang
érzékenység indítását a
kamera beállítások menü
alatt.
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Amikor szeretnék új
kamerát hozzáadni
a fiókomhoz nem
találok egyet sem,
amit hozzá lehetne
adni.

Ha olyan kamerát próbál
hozzá adni mely korábban
már hozzá lett adva az Ön
vagy más fiókjához , először
Önnek vissza kell állítania a
kamerát. Ezt a a kamera alján
található PÁROSÍTÁS gomb
nyomva tartásával lehet
megtenni 5 másodpercre.

Általános

Melyek a
támogatott
böngészők a
számítógépemről/
Mac®-emről való
hozzáféréshez?

Javasoljuk, hogy a Google
Chrome™ 24 -et vagy
annál magasabb verziót
használjon. Habár a
következő böngészőket is
támogatja:
Internet Explorer® 9.0 vagy
afelett (számítógéphez),
Safari® 6.0 vagy afelett (Machez) vagy Firefox® 18.0 vagy
afelett (mindkettőhöz).

Általános

Mit jelentenek a LED
különböző jelzései?

A LED a következő állapotot
jelzi: A LED pirosan villog:
A kamera betöltés alatt.
Egy hangjelzés fogja jelezni,
hogy a kamera elindult és
készen áll a párosításra.
LED kék/piros színekben
váltakozva világít : A kamera
párosítási módban van.
A LED folyamatosan kék
színben világít: A kamera
párosítása sikeres volt és
be van állítva a fiókodhoz.
A LED kék színben villog:
A kamera élő streaming-et
mutat. Egy LED sem világít
- a kamera nincs áramellátás
alatt.

Segítség
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Üzembehely ezés

Csatlakozási
problémák

Nem tudom elérni a
kamerámat.

Ellenőrizd, hogy a kamera
a Wi-Fi® hatótávolságán
belül van-e. Ha kamerán a
LED lassan villog, próbáld
a kamerát közelebb vinni
a routerhez a jobb Wi-Fi®
csatlakozás érdekében, és
próbálkozz meg ismét.

Üzembehely ezés

A készülékek
beállításakor
Android™ és iOS
készülékeknél,
nem találom a
kamerámat az
utolsó lépésnél, és a
beállítás sikertelen.

Kérjük, állítsd vissza a
Kamerát gyári beállításra
és próbáld újra. Nyomjd
meg és tartsd lenyomva
a PÁROSÍTÁS gombot
a kamera alján, míg egy
sípolást nem hallasz. Várj
egy percet a kamera
újraindulásához. A villogó
kamera LED azt jelzi, hogy
az beállítás módban van.
Most próbáld újra a beállítást
az okostelefonodról.

Csatlakozási
problémák

Annak ellenére,
hogy ugyanazt a
Wi-Fi® hálózatot
használom a
hozzáféréshez, amit
a kamera, mégis
távoli üzemmódban
vagyok. Mindössze 5
perces időtartamra
érem el a kamerát.

Kérjük, ellenőrizd a vezeték
nélküli router beállításait.
Például a Buffalo márkájú
routerek esetében, van
egy un. vezeték nélküli
elszigeteltség opció. Kérjük,
tiltsd le ezt az opciót.
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Amikor
megpróbálom
megnézni a
kamerámat, egy
üzenetet kapok,
hogy frissítsem
a firmware-t. Mit
tegyek?

Kérjük frissítsd le a
firmwaret. Nagyságrendileg
5 percet vesz igénybe. A
kamera funkcióinak javítása
végett, időnként frissítéseket
adunk ki.

Általános

Milyen támogatott
platformokról
tudom elérni a
kamerámat?

Minimum
rendszerkövetelmények:
*Windows® 7*

Egy távoli kamera
elérése során nem
hallok semmilyen
hangot.

Koppints a hangszóró ikonra
a videó adatfolyamban
a hang aktiválásához.
Alapértelmezettként, az
audió ki van kapcsolva a
kamera távoli üzemmódban
történő megtekintése
esetén.

Általános

Segítség

Java böngésző plug-in
szükséges
Mac OS® 10.7 verzió
Chrome™ 24. verzió
Internet Explorer® 9. verzió
Safari® 6. verzió
Java™ 7. verzió
Firefox® 18.0 verzió
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 5.0
iPhone®/iPad® iOS 9.0 verzió
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Kamera

Általános

Mit jelent a „Local
Camera” (helyi
kamera) és a
„Remote Camera”
(távoli kamera)?

Amikor ugyan abból
a hálózatból (otthoni)
próbálod elérni a kamerát,
amelyikben az konfigurálva
van, az a helyi kamera.
Amikor nem az otthoni
hálózatból próbálod
elérni a kamerát, azt
nevezzük távoli kamerának.
Távoli megtekintéshez
használhatsz 3G, 4G vagy
4G LTE illetve Wi-Fi®
kapcsolatot.

Általános

Hogyan töltsem le
az alkalmazást az
Android™ és az iOS
eszközökre?

Android™:
– Nyisd meg a Google Play
Store alkalmazást az
Android™ eszközödön
– Válaszd ki a keresést – Írd
be: „Hubble for Motorola
Monitors”
– Az eredmények között
megtalálod a Hubble
alkalmazást
– A telepítéshez válaszd ki
iOS eszköz:
– Nyisd meg az App StoreSM
alkalmazást
– Válaszd ki a keresést – Írd
be: „Hubble for Motorola
Monitors”
– Az eredmények között
megtalálod a Hubble
alkalmazást
– Válaszd ki a telepítéshez
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Amikor a videó
megszakad,
az alkalmazás
megpróbál újra
csatlakozni ennek
eredménye a hang
elvesztése és az
akadozó videó.

Kapcsold kii az automatikus
lezárás funkciót az okos
eszközödön azért, hogy
biztosítani tudd a folyamatos
videó/audió adatfolyamot.

Funkciók

Egyszerre hány
felhasználó érheti el
a kamerát?

Otthoni üzemmódban két
felhasználó támogatott,
két felhasználó felett
minden adatfolyam a távoli
szerveren keresztül történik.
Ez lehetővé teszi a kamera
korlátlan számú felhasználó
általi hozzáférését.

Csatlakozási
problémák

Interferenciát
tapasztaltam
más webkamera
eszközeimmel.

A videó streaming
teljesítménye az internetes
sávszélességtől függ, ha 2
vagy több videó streminget
biztosító eszköz használja
ugyanazt a routert.

Segítség
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Üzembehely ezés

12. Általános információk

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

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia
(“Garancia”)

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

Mire vonatkozik a garancia?

Az alábbiakban megjelölt kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE
szavatolja, hogy ez a Motorola márkájú termék ("termék") vagy a
hitelesített kiegészítő ("tartozék"), amelyet ezzel a termékekkel
együtt használtak, hogy a szokásos módon gyártott anyagok és
kivitelezés hibáitól mentes az alábbiakban vázolt időszak fogyasztói
felhasználását. Ez a garancia a kizárólagos, és nem átruházható.
JELEN GARANCIA SPECIFIKUS JOGALAPPAL RUHÁZ FEL,
ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT
VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAID. ASZERINT, HOGY MELY
ORSZÁGÁBAN TÖRTÉNT A VÁSÁRLÁS, A LAKÓHELY SZERINTI-,
VAGY EGYÉB ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK
VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK
ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT
ELŐNYÖK EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS
SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS
JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAID TELJES
MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASD EL ORSZÁGODNAK,
TARTOMÁNYODNAK VAGY ÁLLAMODNAK IDEVONATKOZÓ
JOGSZABÁLYAIT.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem
átruházható.
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Mi a BINATONE teendője?

A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója,
amennyiben lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn
belül térítés mentes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket
vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak.
Ehhez a BINATONE használhat felújított/megjavított/használt
és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket. Jogunkban áll
funkcionálisan egyenértékű kijavított/megjavított/előzetesen
tulajdonba adott vagy új termékeket, tartozákokat vagy
alkatrészeket használni.

Milyen egyéb korlátozások léteznek?

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

A garancia hossza

Fogyasztói termékek

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

Fogyasztói
tartozékok

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

Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek
és tartozékok

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

Kizárások

Normál elhasználódás és kopás. A garancia nem vonatkozik a
normál elhasználódás és kopás miatti rendszeres karbantartásra,
javításra és alkatrészcserére.
Akkumulátorok. A garancia csak olyan akkumulátorokra vonatkozik,
melyek szivárognak illetve melyek teljesen feltöltött kapacitása az
eredeti kapactás kevesebb mint 80%-a.
Visszaélés és helytelen használat. Nem tartoznak a garancia
hatálya alá azok a hibák és sérülések, melyek (a) a termék helytelen
használata és tárolása, visszaélés, baleset vagy hanyagság miatt
következtek be, pl. a helytelen használat miatti fizikai sérülések
(repedések karcolások stb.) a termék felületén; (b) folyadékkal,
vízzel esővel, extrém nedvességgel vagy erős izzadtsággal,
homokkal, kosszal vagy hasonlókkal, extrém hővel vagy étellel
történő érintkezés miatt következtek be; (c) a termék vagy
tartozék kereskedelmi célra történő felhasználása illetve abnormális
használat vagy abnormális feltételek között történő használat miatt
keletkeztek; illetve (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy a BINATONE
hibájára visszavezethető okból következtek be.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők
használata. A nem Motorola márkájú vagy nem tanúsított termékek
vagy tartozékok miatt bekövetkező károkra a garancia nem
vonatkozik.
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Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?
Szerviz vagy információk igényléséhez hívja az alábbi telefonszámot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Tájékoztatást fogsz kapni arra vonatkozóan, hogy miként tudod
visszaküldeni a termékeket és tartozékokat saját kockázat-,
és költségviselésed mellett a BIATONE felhatalmazott
szervizközpontjába.
Szerviz igénybevételéhez mellékelned kell: (a) a terméket vagy
tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot (nyugtát), amely
tartalmazza a vásárlás dátumát, helyét és a kereskedő nevét; (c)
ha a termékhez garancialevél volt mellékelve, akkor a kitöltött
garancialevelet, amely tartalmazza a termék sorozatszámát;
(d) a probléma írásos leírását; és a legfontosabb; (e) címed és
telefonszámod. Jelen használati feltételek a Te és a BINATONE
között az általad vásárolt Termékekkel vagy Kiegészítőkkel
kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét
képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy
nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos
kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely
ügynöke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az
említett vásárlással kapcsolatban tehetett.
Általános információk
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Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE
illetve azok felhatalmazott szervizközpontján kívüli, mások
által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás, telepítés, karbantartás,
változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy károkra
a garancia nem vonatkozik.
Manipulált termékek vagy tartozékok. Az olyan termékekre vagy
tartozékokra, melyek (a) sorozatszáma vagy dátumcímkéje el lett
távolítva, módosítva lett vagy elmosódott; (b) feltört pecsétjei vagy
egyéb alkatrészei bizonyítják az illetéktelen felnyitás tényét; (c)
alaplapi sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelő vagy
nem Motorola márkájú burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek,
a garancia nem vonatkozik.
Kommunikációs szolgáltatások. A termék vagy szolgáltatás az
Általad előfizetett vagy használt kommunikációs szolgáltatásbód
adódó hibák, sérülések vagy meghibásodás nem tartoznak a jelen
garancia hatálya alá.

13. Műszaki specifikációk
Baba egység
Frekvencia

2400 MHz - 2483.5 MHz

Képérzékelő

színes CMOS 1M pixelek

Infravörös LED

8 darab

Üzemelési
hőmérséklet

0 °C ~ +50 °C

Elektromos adapter

Bemenet: 100-240 V AC, 50/60Hz, 150mA;
Kimenet: 5,0V DC, 1000mA
FIGYELMEZTETÉS
Kizárólag a mellékelt tápegységgel
használható.
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Szülőegység
Frekvencia

2400 MHz - 2483.5 MHz

Kijelző

5" diagonális TFT LCD

Színes kijelző

16,7 M színes LCD

LCD Fényerő beállítás

8 fokozat

Hangerő beállítás

8 fokozat

Üzemelési
hőmérséklet

0 °C ~ +50 °C

Elektromos adapter

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

Akkumulátor

LENOVO BL253(beépített)
3.8V, 2000mAh Lithium-Ion Polymer
FIGYELMEZTETÉS
Kizárólag a mellékelt hálózati adapter
használd.
A nem megfelelő akkumulátor használata
robbanásveszélyes. Az elhasznált
akkumulátorok az utasításoknak
megfelelően szükséges kezelni.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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A Binatone Electronics International LTD hivatalos licenc
alapján gyártotta, terjesztette vagy értékesítette jelen terméket.
A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola Trademark
Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye és ezeket
licenc alapján kerültek felhasználásra. Az Apple logó és a Safari
az Apple Inc. védjegyeiként vannak bejegyezve az Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc.
szolgáltatási védjegye. Minden más védjegy az adott cégek
tulajdonát képezik. © 2020 Motorola Mobility LLC. Minden jog
fenntartva.
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