Instrukcja dla użytkownika
5-calowy monitor HD Wi-Fi® z wideo dla dzieci i domu
Modele: COMFORT60CONNECT, COMFORT60CONNECT-2,
COMFORT60CONNECT-3, COMFORT60CONNECT-4

Funkcje opisane w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Oto...

Twój nowy monitor Motorola z wideo dla
dzieci i domu!
Dziękujemy za zakup tego monitora dziecięce z wideo. Teraz możesz
już widzieć i słyszysz swoje dziecko, gdy ono będzie spać w innym
pokoju, lub monitorować starsze dzieci w ich pokoju zabaw.
Zachowaj oryginalny dowód zakupu, aby móc do niego odnieść się
w razie konieczności. W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej
dotyczącej z Twojego produktu Motorola, będziesz musiał
przedstawić to kopię a dowodu sprzedaży, mającego na celu
potwierdzenie statusu gwarancji. Rejestracja nie jest wymagana, aby
móc skorzystać z gwarancji.
W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt
telefoniczny:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ta instrukcja dla użytkownika zawiera wszystkie informacje
potrzebne do jak najlepszego wykorzystania produktu.
Przed rozpoczęciem korzystania z monitora dziecięcego zalecamy
i pełne naładowanie baterii i włożenie ich do jednostki rodzica,
aby działała ona nadal, jeśli zostanie odłączona od zasilania w celu
przeniesienia jej w inne miejsce. Przed zainstalowaniem urządzenia
należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa na stronach 7 - 9.

Masz wszystko?
• 1 x Jednostka rodzica (z wbudowaną baterią litowo-jonową)
• 1 x jednostka dziecka (kamera)
• 2 x adaptery zasilające (jednostka rodzica i jednostka dziecka)
W pakietach z wieloma kamerami znajdziesz jedną lub więcej
dodatkowych jednostek z zasilaczami.

Przegląd jednostki rodzica
1
2c
2b
2a
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1.
2.

3.
4.

5.

Wyświetlacz (ekran LCD)
Stan baterii, zasilanie, poziom
dźwięku, Wskaźniki parowania
a) Kolor niebieski: bateria jednostki
rodzica jest ładowana.
b)Kolor zielony: gdy jednostka
rodzica jest włączona.
c) Kolor zielony-pomarańczowyczerwony:
Wskazuje poziom dźwięku
wykryty przez jednostkę dziecka
- im głośniejszy wykryty dźwięk,
tym więcej diod LED się świeci.
Światło szybko miga na zielono,
gdy jednostka rodzica wyszukuje
jednostkę dziecka lub znajduje się
w trybie parowania.
Przycisk menu głównego M
Naciśnij, aby wejść/wyjść z trybu
menu.
OK /
Po wybraniu pozycji z menu
naciśnij ten przycisk , aby
wybrać daną pozycję lub zapisać
ustawienie.
Naciśnij , aby przejść do trybu
zdalnego skanowania.
Przyciski sterujące
DO GÓRY / DŹWIĘK+ +
Naciśnij, aby zwiększyć poziom
dźwięku z głośnika w trybie
podglądu kamery. Po wejściu do
menu naciśnij przycisk W GÓRĘ,
aby przewinąć ekran do góry.
W trybie zdalnego skanowania
naciśnij ten przycisk, aby przechylić
obraz do góry.
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DO DOŁU / DŹWIĘK - Naciśnij, aby zmniejszyć głośność
dźwięku w trybie podglądu kamery.
Po wejściu w menu, naciśnij ten
przycisk , aby przewinąć je w dół.
W trybie zdalnego skanowania
naciśnij ten przycisk, aby
przechylić obraz do dołu.
W LEWO <
Naciśnij, aby zmniejszyć jasność
w trybie podglądu z kamery.
Po wejściu w menu naciśnij ten
przycisk, aby przewinąć je w lewo.
W trybie zdalnego skanowania,
naciśnij go, aby przesunąć obraz w
lewo.
W PRAWO >
Naciśnij, aby zwiększyć jasność w
trybie podglądu kamery. Po wejściu
w menu, naciśnij ten przycisk, aby
przewinąć je w prawo. W trybie
zdalnego skanowania, naciśnij go,
aby przesunąć obraz w prawo.
6. ROZMOWA T
Przytrzymaj ten przycisk, aby
przekazać komunikat do jednostki
dziecka.
7. Przycisk zasilania 0
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk,
aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
Naciśnij go, aby włączyć/wyłączyć
ekran wideo.
8. Gniazdo zasilania
9. Przycisk resetowania
10. Stojak wspierający
11. Głośnik
12. Antena

Ikony na wyświetlaczu jednostki rodzica
Siła sygnału
Tryb zasilania kamery - Zasilacz lub bateria
Tryb monitorowania kamery
Numer identyfikacyjny kamery
Głośnik włączony/wyłączony
Menu / tryb kołysanki
Menu tryb/ powiększenia
Tryb nocny
Timer alarmowy
Stan baterii jednostki rodzica
Poziom jasności
Poziom głośności
Wideo z timerem
Dodaj kamerę
Usuń kamerę
Widok kamery
Funkcja odpowiedzi

Przegląd jednostki dziecka (kamery)
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1.
2.
3.
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5.
6.

Obiektyw kamery
Mikrofon
Światło nastrojowe
Głośnik
Czujnik światła
(tryb nocny)
Przycisk parowania
Naciśnij i przytrzymaj, aby
sparować kamer z jednostką
rodzica.
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5
6

7.
8.

Gniazdo zasilacza
Wskaźnik aktywności
Świeci się na niebiesko, gdy
jednostka dziecka jest włączona
i połączona z jednostką rodzica.
9. Czujnik temperatury
10. Przycisk włączania/wyłączania
zasilania
Przycisk włączania lub
wyłączania jednostki rodzica.

Ważne wskazówki dotyczące instalacji monitora
dziecięcego
• Aby można było korzystać jednocześnie z monitora dziecięcego z
wideo i jednostki, należy ustanowić połączenie radiowe między nimi.
Pamiętaj, że zasięg może być uzależniony od otoczenia.
• Wszelkie duże przedmioty, takie jak lodówka, lustro, regał na
dokumenty, metalowe drzwi lub żelbetowe elementy pomiędzy
jednostką rodzica a jednostką dziecka mogą blokować sygnał radiowy.
• Siła sygnału może być również zmniejszona przez inne obiekty, takie
jak ściany lub sprzęt elektryczny, np. radia, telewizory, komputery,
telefony bezprzewodowe lub komórkowe, oświetlenie lub przełączniki
przyciemniające.
• Korzystanie z innych produktów 2,4 GHz, takich jak sieci
bezprzewodowe (routery Wi-Fi®), systemy Bluetooth® lub kuchenki
mikrofalowe, może powodować zakłócenia działania tego produktu,
dlatego też monitor powinien on znajdować się w odległości co
najmniej 1,5 metrów od nich lub należy go wyłączyć, jeśli wydaje się, że
powoduje zakłócenia.
• Jeśli sygnał jest słaby, spróbuj przenieść jednostkę rodzica i/lub
dziecka w inne miejsce w pomieszczeniu.
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1. Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie uduszeniem: Ryzyko uduszenia
dzieci w kablach. Przechowuj kabel w miejscu
niedostępnym dla dzieci (w odległości ponad
1 metra. Nigdy nie używaj przedłużaczy z
zasilaczami sieciowymi. Używaj wyłącznie
dostarczonych zasilaczy sieciowych.
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Instrukcje bezpieczeństwa

•

Określ lokalizację jednostki dziecka, która zapewni najlepszy
widok na dziecko w jego łóżeczku.

•

Umieść jednostkę dziecka na płaskiej powierzchni, takiej
jak komoda, biuro lub półka, albo przymocuj ją do ściany,
korzystając z otworów wkręty w dolnej części jej podstawy.

•

NIGDY nie umieszczaj jednostki ani kabli w łóżeczku dziecka.

OSTRZEŻENIE
Ten monitor dziecięcy z wideo jest zgodny ze wszystkimi
odpowiednimi normami w odniesieniu do pól elektromagnetycznych
i jest bezpieczny w użytkowaniu w sposób opisany w podręczniku
dla użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku dla użytkownika.
• Wymagany jest montaż osób dorosłych. Podczas montażu należy
trzymać małe części z dala od dzieci.
• Ten produkt nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom się
nim bawić.
• Ten monitor dziecięcy nie jest substytutem odpowiedzialnego
nadzoru nad dorosłymi.
• Zachowaj ten podręcznik dla użytkownika do wykorzystania w
przyszłości.
• Przechowuj kable w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie przykrywaj monitora dziecięcego ręcznikiem ani kocem.
• Przetestuj ten monitor i wszystkie jego funkcje tak, aby zapoznać
się z nim przed faktycznym użyciem.
• Nie używaj monitora dziecięcego w miejscach wilgotnych lub w
pobliżu wody.

Instrukcje bezpieczeństwa
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ZASADY UŻYWANIA JEDNOSTKI DZIECKA:

• Nie instaluj monitora monitora dziecięcego w miejscach
narażonych na ekstremalne zimno lub ciepło, bezpośrednie światło
słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła.
• Używaj wyłącznie dostarczonych ładowarek i zasilaczy. Nie używaj
innych ładowarek lub zasilaczy, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie urządzenia i akumulatora.
• Nie dotykaj wtyczki urządzenia ostrymi lub metalowymi
przedmiotami.
• Podłączaj adaptery zasilania do łatwo dostępnych gniazdek
elektrycznych.
• Należy używać wyłącznie akumulatorów tego samego typu.
• Nie dotykaj wtyczki urządzenia ostrymi lub metalowymi
przedmiotami.
• Podłączaj adaptery zasilania do łatwo dostępnych gniazdek
elektrycznych.

UWAGA:
Jednostka rodzica zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy,
który nie jest elementem dostępnym dla użytkownika. Jeśli uważasz,
że bateria wymaga wymiany, skontaktuj się z nami poprzez infolinię.
Ni próbuj wymieniać go samodzielnie.
Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię o
niezatwierdzonym typie.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z ich instrukcjami.
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2. Pierwsze kroki
Zasilanie jednostki dziecka

• Umieść jednostkę dziecka w pobliżu odpowiedniego gniazdka
elektrycznego w pomieszczeniu, w którym przez większość czasu
będziesz monitorować swoje dziecko. Powinna ona również
znajdować się w odległości co najmniej 90 cm od dziecka.
• Podłącz wtyczkę micro-USB zasilacza (DC5V/1000mA)
• do jednostki dziecka, a drugi koniec podłącz do odpowiedniego
gniazdka elektrycznego.
• Naciśnij przycisk ON
dziecka, aby ją włączyć.

OFF

WŁĄCZ/WYŁĄCZ z boku jednostki

WAŻNE
Używaj tylko dostarczonego zasilacza.

Pierwsze kroki
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2.2

Ładowanie jednostki rodzica

Jednostka rodzica posiada wbudowaną baterią litowo-jonową.

• Podłącz wtyczkę micro-USB zasilacza sieciowego (DC5V/1000mA)
do jednostki rodzica, a drugi koniec włóż do odpowiedniego
gniazdka elektrycznego.
• Pozostaw do naładowania na 16 godzin.
Przy pierwszym użyciu jednostki rodzica, lub jeśli nie używasz jej
od dłuższego czasu, pełne naładowanie zajmuje 16 godzin. Jedno
naładowanie umożliwia działanie urządzenia z wykorzystaniem
baterii przez 4 godziny. Jeśli zamierzasz korzystać z niego przez
dłuższy czas lub przez całą noc, zalecamy podłączyć urządzenie do
gniazda elektrycznego przy użyciu kabla.
Gdy bateria jest bardzo słaba, potrzebuj około 30 minut, aby
naładować się na tyle, aby móc jej używać przez krótki czas. Aby
naładować jednostkę rodzica w jak najkrótszym czasie, wyłącz ją
podczas ładowania.
• Włącz jednostkę rodzica po naładowaniu jej przez 16 godzin.
• Zanim to jednak zrobisz, umieść ją w odległości przynajmniej
90 cm od jednostki dziecka. Jeśli odległość między nimi będzie
mniejsza, mogą pojawić się zakłócenia.
• Naciśnij i przytrzymaj
przycisk 0 , aby włączyć
jednostkę rodzica. Bedzie ona
automatycznie połączona z
jednostką dziecka i gotowa
do użycia.
12
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3. Używanie monitora dziecięcego

Uważnie przeczytaj tę instrukcję i pamiętaj, że ten monitor pełni
jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje odpowiedzialnego
nadzoru osób dorosłych.

3.1

Konfiguracja

• Upewnij się, że jednostka dziecka i jednostka rodzica są włączone.
• Umieścić jednostkę dziecka w dogodnym miejscu (np. na stole) i
skieruj obiektyw kamery na obszar, który chcesz monitorować.

UWAGA

Nie należy umieszczać jednostki dziecka w zasięgu dziecka lub
niemowlęcia! Jeśli pojawią się zakłócenia obrazu lub dźwięku,
spróbuj przenieść urządzenia w inne miejsca i upewnij się, że nie
znajdują się one w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.
Jeśli umieścisz jednostkę rodzica i jednostkę dziecka zbyt blisko
siebie, możesz usłyszeć wysoki poziom hałasu. To nie wina urządzeń.
Są one przeznaczone do pracy w pewnej odległości od siebie.
Dlatego też należy odsunąć je dalej od siebie.

3.2

Włączanie i wyłączanie jednostki dziecka

OFF do pozycji ON (WŁĄCZ), aby włączyć
Naciśnij przycisk ON
jednostkę dziecka. Wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko.
OFF do pozycji OFF (WYŁĄCZ), aby
Naciśnij przycisk ON
wyłączyć jednostkę dziecka. Wskaźnik zasilania wyłączy się.

3.3

Włączanie i wyłączanie jednostki rodzica

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power 0 , aby włączyć jednostkę
rodzica. Wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power 0 , aby wyłączyć jednostkę
rodzica. Wskaźnik zasilania wyłączy się.

Używanie monitora dziecięcego
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3.4 Tryb widzenia nocnego
Jednostka dziecka jest wyposażone w diody LED na podczerwień
o wysokim natężeniu światła, służące do rejestrowania wyraźnych
obrazów w ciemności. Gdy wbudowany czujnik światła z boku
jednostki dziecka wykryje niski poziom oświetlenia otoczenia, diody
LED uaktywnią się automatycznie, a na ekranie jednostki rodzica
będzie wyświetlany obraz w kolorze czarno-białym. Na ekranie
pojawi się ikona
.

3.5

Komunikacja

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TALK T na urządzeniu rodzica, aby
porozmawiać z dzieckiem przez głośnik urządzenia.

3.6

Włączanie/wyłączanie wideo

Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk
Włącz/Wyłącz lub 0 , aby włączyć lub wyłączyć ekran LCD,
pozostawiając jednocześnie włączony monitor audio.

3.7

Cyfrowa regulacja kąta w pionie i poziomie

1.

Naciśnij przycisk O/

2.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby przesunąć widok
na wyświetlaczu w górę lub w dół, albo naciśnij przyciski < W
LEW lub > W PRAWO, aby przesunąć widok na wyświetlaczu w
lewo lub w prawo.

3.

Naciśnij przycisk O/
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.

, aby wyjść z trybu skanowania.

Używanie monitora dziecięcego

4.1

Regulacja głośności

Jednostka rodzica ma 8 poziomów głośności + opcję braku dźwięku.
Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub W DÓŁ, gdy urządzenie rodzica znajduje się w trybie podglądu z
kamery.

4.2 Pozom jasności ekranu
Jednostka rodzica ma 8 poziomów jasności.
Aby wyregulować jasność, naciśnij przycisk < W LEW lub > W
PRAWO, gdy jednostka rodzica znajduje się w trybie podglądu
kamery.

4.3 Playlista audio
Jednostka dziecka może odtwarzać treści audio - kołysanki,
uspokajające dźwięki i książki audio (tylko w języku angielskim).
Treści audio możesz pobrać i zapisać na jednostce dziecka za
pomocą aplikacji Hubble. Jednostka dziecka posiada 10 wstępnie
wprowadzonych kołysanek/uspokajających dźwięków oraz 10
audiobooków.

4.3.1 Odtwarzanie kołysanki lub uspokajających
dźwięków
1.

Naciśnij przycisk M , na pasku menu
odtwarzania.

2.

Naciśnij przycisk O/ aby wybrać opcję Kołysanka/Dźwięk
uspokajający. Na ekranie pojawi się nazwa utworu.

3.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby zobaczyć
interesujące Cię Kołysanki lub uspokajające dźwięki.

4. Naciśnij przycisk O/

Menu opcji jednostki rodzica

pojawi się lista

aby odtworzyć wybraną pozycję.
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4.3.2 Odtwarzanie audiobooków (tylko w języku
angielskim)
1.

Naciśnij przycisk M , na pasku menu
odtwarzania.

2.

Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać
pozycję i zatwierdź ją
przyciskiem przyciskiem O/ . Na ekranie pojawi się jej tytuł.

3.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wyświetlić
wybrany audiobook.

4. Naciśnij przycisk O/

pojawi się lista

aby odtworzyć wybraną pozycję.

4.3.3 Odtwarzanie własnych nagrań audio
Urządzenie umożliwia odtwarzanie własnego nagrania, które
zostanie nagrane za pomocą aplikacji Hubble for Motorola.
1.

Naciśnij przycisk M , na pasku menu

2.

Przewiń + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby dokonać wyboru i
zatwierdź go przyciskiem O/ . Na ekranie pojawi się nagranie.

3.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wyświetlić
własne nagrania.

4. Naciśnij przycisk O/

pojawi się lista dźwięków.

aby odtworzyć wybraną pozycję.

4.3.4 Zatrzymywanie odtwarzania
1.

Naciśnij przycisk M , a następnie przewiń + W GÓRĘ lub - W
DÓŁ, aby wybrać lub
, potwierdź wybór przyciskiem O/ .

2.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aż na ekranie pojawi
się komunikat „Naciśnij OK, aby zatrzymać odtwarzanie”, a
następnie potwierdź chęć zatrzymania odtwarzania przyciskiem
O/ .

3.

Naciśnij przycisk M aby wyjść z menu.

4.4 Ustawienie światła nastrojowego

Funkcja światła nastrojowego to delikatna poświata, która uspokaja
dziecko i zapewnia mu spokój podczas snu przez całą noc.
Światło nastrojowe posiada 7 opcji kolorystycznych (lub opcję
automatycznego zapętlenia) oraz 3 poziomy jasności.
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Naciśnij przycisk M , na pasku menu pojawi się
odtwarzania dźwięku.

lista

2.

Przewiń < W LEW lub > W PRAWO, a następnie
wybór za pomocą przycisku O/ .

3.

Przewiń + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, a następnie ON naciśnij
O/ aby włączyć światło nastrojowe.

POLSKI

1.

potwierdź

4. Przewiń + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby zobaczyć opcje
kolorów lub
dostosować jasność światła nastrojowego.
5. Gdy światło nastrojowe będzie włączone, wybierz OFF , a
następnie naciśnij przycisk O/ , aby wyłączyć je.
6. Naciśnij przycisk M aby wyjść z menu.

4.5 Ustawianie alarmu

Możesz użyć jednostki rodzica, aby ustawić alarm jako
przypomnienie o kontroli dziecka. Jeśli wybierzesz czas alarmu,
pod koniec wybranego okresu 2, 4 lub 6 godzin jednostka rodzica
wyda sygnał dźwiękowy. Aby włączyć alarm wykonaj następujące
czynności:
1. Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
ikona
.
3. Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wybrać czas
alarmu (6h, 4h, 2h) i włączyć go (ikona ). Domyślnie alarm jest
wyłączony.
4. Gdy ustawisz godzin alarmu, jednostka rodzica będzie emitować
sygnał dźwiękowy przez około 1 minutę po każdym okresie 6, 4
lub 2 godzin, po czym w górnej części ekranu pojawi się ikona .
5. Alarm będzie emitowany przez około 1 minutę. Możesz go też
zatrzymać poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

4.6 Tryb oszczędzania energii
1.
2.

Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
.

Menu opcji jednostki rodzica
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3.

Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wybrać
automatyczne wyłączenie wideo po 5 minutach, 30 minutach
lub 60 minutach w przypadku pracy tylko na bateriach.

UWAGA

Dźwięk pozostanie włączony. Możesz nacisnąć dowolny przycisk, aby
przełączyć się z powrotem na wideo.

4.7
1.
2.

3.

Przybliżenie

Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
ikona .
Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wybrać
powiększenie x1 lub x2. (Domyślnym ustawione je jest
przybliżenie x1.)

4.8 Format temperatury

Odczyt temperatury z czujnika temperatury znajdującego się z tyłu
jednostki dziecka pojawia się w górnej części ekranu LCD jednostki
rodzica. Format temperatury (stopnie Celsjusza lub Farenheita)
możesz zmienić w następujący sposób.
1. Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
ikona .
3. Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ, aby wybrać oC lub oF.
4. Naciśnij przycisk M aby wyjść z menu.

4.9 Dodawane kamery (rejestracja)

Jednostka dziecka jest wstępnie zarejestrowana w jednostce
rodzica. Nie jej go ponownie rejestrować, chyba że kamera straci
połączenie z jednostką rodzica.
Aby dodać nową kompatybilną kamerę do jednostki rodzica,
wykonaj następujące kroki:
1. Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO, aby wybrać ikonę
1
2
3
4
dodawania kamery , Na ekranie pojawi się lista kamer
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Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ aby wybrać żądaną
opcję i naciśnij przycisk O/ , aby rozpocząć wyszukiwanie
kamery z przyciskiem parowania (PAIR) na kamerze.
Uwaga: Jeśli jednostka dziecka jest obecnie sparowana z
jednostką rodzica, nie można wybrać lokalizacji kamery (z ikoną
) w celu dokonania nowej rejestracji.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania (PAIR) z tyłu kamery,
aż jednostka rodzica znajdzie kamerę, wyda sygnały dźwiękowe
i zrealizuje proces parowania. Na ekranie pojawi się komunikat
„OK” oraz wideo z kamery.
UWAGA
Jeśli dana jednostka dziecka była wcześniej zarejestrowana, ponowna
rejestracja bieżącej jednostki dziecka anuluje tę wcześniejsz.

4.10 Podgląd kamery

Jeśli z jednostką rodzica została sparowana więcej niż jedna kamera,
aby wybrać obraz do transmisji, należy wykonać następujące
czynności:
1. Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
1
2
3
4
ikona , a na ekranie pojawi się lista kamer
.
3. Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ , aby wybrać żądaną
kamerę.
4. Naciśnij przycisk O/ , aby wyświetlić obraz z wybranej
kamery.
Uwaga: Możesz wybierać tylko lokalizacje kamer ze znakiem
zatwierdzenia.
WSKAZÓWKA
Szybki sposób na wyświetlanie obrazu z kamer: zamiast wchodzić
do menu, po prostu naciśnij kilka razy przycisk O/ aby wybrać
1
2
3
4
dostępne kamery
.

Menu opcji jednostki rodzica

19

POLSKI

3.

4.11 Usuwania kamery

Jeśli chcesz usunąć połączenie z kamerą, wykonaj następujące
czynności:
1. Naciśnij przycisk M , aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przycisk < W LEW lub > W PRAWO , aż podświetli się
1
2
3
4
ikona , a na ekranie pojawi się lista kamer
.
3. Naciśnij przycisk + W GÓRĘ lub - W DÓŁ , aby wybrać kamerę,
którą chcesz usunąć.
4. Potwierdzić wybór przyciskiem O/ .
5. Naciśnij przycisk - W DÓŁ, aby wybrać
a następnie O/ ,
aby potwierdzić usunięcie kamery.
UWAGA
Nie możesz usunąć kamery, jeśli w systemie znajduje się tylko jedna
zarejestrowana kamera.
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5. Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)
Minimalne wymagania systemowe

Oprogramowanie:
Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
System Android™
Wersja 5.0 lub wyższa
iPhone®/iPad® iOS
Wersja 9.0 lub wyższa
Internet o dużej prędkości (Wi-Fi®)
Przynajmniej 0,6 Mb/s przepustowości (prędkość wysyłania) na
kamerę (prędkość swojego Internetu możesz sprawdzić na tej
stronie: http://www.speedtest.net).

Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)

21

5.2

Rozpoczęcie pracy - Podłączanie urządzeń

Jak to działa?

Kmaera z
Wi-Fi®

Router z Wi-Fi Uzyskaj dostęp do
kamery z dowolnego
miejsca.

Oglądaj obraz z kamery
zdalnie na kompatybilnym
urządzeniu.

Srwer Hubble

Kiedy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Kamery, serwer Hubble
uwierzytelnia jego tożsamość przed udzieleniem dostępu do kamery.

5.2.1

Konfiguracja

• Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i włóż
wtyczkę do gniazda micro USB z tyłu kamery.
• Przesuń przełącznik ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) do pozycji ON
(WŁĄCZ).
• Kamera musi znajdować się w zasięgu routera Wi-Fi®, z którym
chcesz się połączyć. Upewnij się, że posiadasz hasło do routera.
Stan wskazywany przez diodę LED:

Parowanie i konfiguracja

Miga powoli na czerwono i
niebiesko

Połączono

Miga powoli na niebiesko

Połączono, ale nie połączono

Świeci się na niebiesko

Gotowość do połączenia

Miga powoli na niebiesko
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5.3

Konfiguracja konta użytkownika i kamery na
urządzeniach z systemem Android™

Potrzebujesz:
• Kamery z Wi-Fi®
• Zasilacza do kamery
• Urządzenia z systemem AndroidTM w wersji 5.0 lub wyższej

5.3.1

Włączenie zasilania i podłączenie kamery

• Podłączy zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i
włóż wtyczkę do gniazda micro USB w tylnej części kamery.
• Upewnij się, że przełącznik ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) znajduje
się w pozycji ON (WLĄCZ).
• Po zakończeniu uruchamiania zacznie migać czerwona dioda LED.
Gdy usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, będzie oznaczać to, że
kamera jest gotowa do instalacji.

5.3.2 Pobierz aplikację Hubble for Motorola Monitors
• Zeskanuj kod QR przy użyciu swojego
smartfona i pobierz aplikację Hubble for
Motorola Monitors” z Google Play™ Store.
• Zainstaluj aplikację Hubble for Motorola
Monitors na swoim urządzeniu z systemem
droid™.

5.3.3 Uruchom aplikację Hubble for Motorola Monitors
na urządzeniu z systemem Android™
• Upewnij się, że Twoje urządzenie z systemem Android™ jest
podłączone do routera Wi-Fi®.
• Uruchom aplikację Hubble for Motorola Monitors. Wprowadź dane
swojego konta, przeczytaj Warunki Użytkowania, a następnie
zaznacz opcję „Dokonując rejestracji, zgadzasz się na nasze
Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)
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UWAGA
Konfigurację można przeprowadzić tylko za pomocą kompatybilnego
smartfonu lub tabletu, a nie za pomocą komputera.

Warunki Użytkowania”. Na koniec naciśnij „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
(Grafika A1)
UWAGA:
Jeśli masz już konto aplikacji Hubble, wybierz opcję „Masz już
konto?”, aby przejść do następnego kroku.(Grafika A2)

		

A1
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• Naciśnij
na ekranie swojego urządzenia i wybierz „Mam model z
numerem IP”, aby dodać kamerę (Grafika A3, A4).

		

A3
A4
• Wybierz „Comfort60 Connect”, aby skonfigurować jednostkę
kamery (Grafika A5).

A5

Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)
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5.3.4 Dodaj kamerę do swojego konta

• Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące konfiguracji (Grafika A6).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji, aby włączyć
kamerę i odczekać kilka minut na jej uruchomienie.
• Stuknij przycisk „Kontynuuj”, gdy dioda LED kamery zacznie migać.
• Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące konfiguracji (Grafika
A7).
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR (PAROWANIE) z tyłu jednostki
kamery. Usłyszysz komunikat głosowy „Ready for Pairing” („Gotow
do sparowania”), informujący o tym, że kamera jest gotowa do
instalacji.
• Naciśnij przycisk „Detect camera” („Wykryj kamerę”).

		

A6
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A8
A9
• Aplikacja automatycznie wyszuka jednostkę kamery. Może
to potrwać minutę. Gdy identyfikator kamery (CameraHD0335XXXXXX) zostanie pomyślnie wykryty, pojawi się on na
ekranie (Grafika A10)

A10
Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)
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• Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące konfiguracji (Grafika A8).
• Dotknij przycisk „OPEN SETTNGS” (OTWÓRZ USTAWIENIA), aby
przejść do ustawień urządzenia i wejść w ustawienia Wi-Fi. Wybierz
ID kamery (CameraHD-0335XXXXXX) z listy sieci i dotknij przycisk
„RETURN” (WRÓĆ) na urządzeniu, aby wznowić konfigurację
(Grafika A9).

• Dotknij przycisk „NEXT” (DALEJ), aby wyszukać sieć Wi-Fi,
a następnie wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć
urządzenie (Grafika A11).
• Wprowadź swoje hasło i dotknij przycisk „SUBMIT” (WYŚLIJ).
(Grafika A12)

		

A11
A12
• Połączenie z kamerą zajmuje kilka minut. Sieć Wi-Fi® przed
wyświetleniem stanu połączenia: nazwij kamerę i naciśnij przycisk
„CONTINUE” (KONTYNUUJ) (Grafiki A13, A14).
• Potwierdź funkcje aplikacji dotyczące dźwięku i wykrywania ruchu
dla kamery.

		

A13
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A15

A16

A17

5.4 Konto użytkownika i konfiguracja kamery na
iPhone®/iPad®
Potrzebujesz:
• Kamery z Wi-Fi®
• Zasilacza do kamery
• Urządzenia iPhone® lub iPad® z systemem iOS w wersji 7.0 lub
wyższej

5.4.1 Włączenie zasilania i podłączenie kamery
• Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i włóż
wtyczkę do gniazda micro USB z tyłu kamery.
Korzystanie z Internetu (Wi-Fi®)
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• Potwierdź funkcje aplikacji dotyczące dźwięku i wykrywania ruchu
dla kamery, naciskając przycisk „NEXT” (DALEJ) (Grafiki A15, A16).
• Kamera została pomyślnie podłączona do aplikacji Hubble for
Motorola Monitors. Dioda LED na jednostce kamery zaświeci się na
niebiesko. Dotknij nazwy kamery na stronie głównej aplikacji, aby
wyświetlić obraz wideo zarejestrowany przez jednostkę kamery
(Grafika A17).
• Jeśli połączenie nie powiedzie się, naciśnij przycisk „RETRY”
(POWTÓRZ) i ponownie wykonaj kroki, zaczynając od sekcji 5.3.4.

• Upewnij się, że przełącznik ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) znajduje
się w pozycji ON (WŁĄCZ).
• Po zakończeniu uruchamiania zacznie migać czerwona dioda
kamery.
• Gdy usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, będzie oznaczać to, że
kamera jest gotowa do instalacji.

5.4.2 Pobierz aplikację Hubble for Motorola Monitors
• Zeskanuj kod QR za pomocą swojego
urządzenia iPhone®/ iPad® i pobierz
aplikację „Hubble for Motorola Monitors” z
App Store.
• Zainstaluj apliakcję do monitorów Motoroli
na swoim iPhone®/iPad®.

5.4.3 Uruchom aplikację „Hubble for Motorola
Monitors” na swoim urządzeniu iPhone®/iPad®
• Upewnij się, że Twój iPhone®/iPad® jest podłączony do routera WiFi®.
• Uruchom aplikację „Hubble for Motorola Monitors”. Wprowadź
dane swojego konta, przeczytaj Warunki Użytkowania, a następnie
zaznacz opcję „Dokonując rejestracji, zgadzasz się na nasze
Warunki Użytkowania”. Na koniec naciśnij „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
(Grafika i1)
UWAGA:
Jeśli masz już konto Hubble App, wybierz opcję „Mam już konto”,
aby przejść do następnego kroku (Grafika i2).
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i1

i2

5.4.4 Dodaj kamerę do swojego konta

• Upewnij się, że Bluetooth na Twoim urządzeniu iPhone®/iPad® jest
włączony.
• Stuknij
na ekranie urządzenia i wybierz opcję „Mam model z
adresem IP”, aby dodać kamerę (Grafiki i3, i4).
• Wybierz opcję „Skonfiguruj Comfort60 Connect dla jednostki
kamery”) (Grafika i5).

i3
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• Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące konfiguracji (Grafika i6).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji, aby włączyć
kamerę i odczekaj kilka minut na jej uruchomienie.
• Naciśnij przycisk „CONTINUE” (KONTYNUUJ), gdy dioda LED kamery
zacznie migać.
• Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące konfiguracji
(Grafika i7).
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PAIR” (PAROWANIE) z boku
jednostki kamery. Usłyszysz komunikat głosowy „READY FOR
PAIRING” (GOTOWE TO SPAROWANIA) oznaczający, że kamera
jest gotowa do instalacji.

		

i6
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i8
i9
• Naciśnij przycisk „NEXT” (DALEJ), aby wyszukać sieć Wi-Fi®. Może
to potrwać około minuty (Grafika i10).
• Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie.
Wprowadź hasło, a następnie dotknij przycisk OK (Grafika i11).

		

i10
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• Aplikacja automatycznie wyszuka kamerę. Może to potrwać minutę
(Grafika i8).
• Gdy kamera zostanie pomyślnie wykryta, jej identyfikator
(CameraHD-0335XXXXXX) pojawi się na ekranie w sposób
przedstawiony na grafice (Grafika i9).

• Połączenie z kamerą zajmuje kilka minut. Sieć Wi-Fi® przed
wyświetleniem stanu połączenia: nazwij kamerę i naciśnij przycisk
„CONTINUE” (KONTYNUUJ) (Grafiki i12, i13).

		

i12
i13
• Potwierdź funkcje aplikacji dotyczące dźwięku i wykrywania ruchu
dla kamery, naciskając przycisk „NEXT” (DALEJ) (Grafiki i14, i15).

		

i14
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• Kamera została pomyślnie podłączona do aplikacji Hubble for
Motorola Monitors. Dioida LED na jednostce kamery zaświeci
się na niebiesko. Dotknij przycisk „CAMERA NAME” (NAZWA
KAMERY) na stronie głównej aplikacji, aby wyświetlić obraz wideo
zarejestrowany przez jednostkę kamery (Grafika i16).
• Jeśli połączenie nie powiedzie się, naciśnij przycisk „RETRY”
(POWTÓRZ) i ponownie wykonaj kroki od 5.4.4.

6. Funkcje kamery
6.1

Podłączanie kamery do zasilania

• Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i włóż
wtyczkę do gniazda micro USB z tyłu kamery.
• Przesuń przełącznik ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) do pozycji ON
(WŁĄCZ). Dioda LED wskaźnika zasilania zaświeci się na zielono.
(Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik ON/OFF
do pozycji OFF).
• Uruchom aplikację Hubble na swoim smartfonie.

6.2

Przegląd funkcji aplikacji Hubble
Menu

• Stuknij przycisk Dziennik zdarzeń
, aby uzyskać dostęp do listy
nagrań, które są rejestrowane
poprzez wyzwalanie po wykryciu
ruchu lub dźwięku.
• Usuń zdarzenia
stuknij, aby
usunąć wybrane zdarzenie(a).

Zdjęcie/nagranie • Zrób zdjęcie lub zarejestruj
nagranie z kamery.

• Stuknij ikonę nagrywania
,
aby włączyć funkcję nagrywania.
Stuknij i przytrzymaj czerwony
przycisk
, aby rozpocząć
nagrywanie, i zwolnij go, aby
zatrzymać rejestrację.
• Stuknij ikonę kamery
, aby
przełączyć na tryb kamery. Można
rejestrować zdjęcia w trybie
kamery.
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Zdjęcie/nagranie Uwaga:

Zdjęcia i nagrania będą
przechowywane w wewnętrznej
pamięci flash na urządzeniu
mobilnym i są dostępne w Galerii
lub poprzez aplikację Media
Player (urządzenie AndroidTM). Aby
odtworzyć nagranie, należy użyć
aplikacji Hubble.

Kołysanka

Stuknij, aby uzyskać dostęp do
menu Melodia i wybrać jedną z 5
wstępnie ustawionych melodii, którą
zamierzasz odtworzyć na jednostce
z kamerą.

Komunikacja
dwukierunkowa

Stuknij, aby aktywować tę funkcję.
Naciśnij raz okrągły przycisk
,
aby nawiązać połączenie głosowe
przez jednostkę z kamerą. Ponownie
przełącz przycisk, aby odsłuchać
dźwiękowego sprzężenia zwrotnego
z jednostki z kamerą.

Głośnik

Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć
głośnik.

Ustawienia
kamery

Możesz zmienić ustawienia kamery,
stukając na ikonę
Ustawienia.

Dodaj kamerę

Uruchomienie procedur dodawania
kamery.

Funkcje kamery
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7. Praca z komputerem PC lub
laptopem
• Wejdź na stronę https://app.hubbleconnected.com/#login
• Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij
„Zaloguj się”, jeśli masz już utworzone konto. Jeśli nie masz
jeszcze konta, kliknij link „Utwórz konto” na dole strony.
• Kliknij listę sparowanych kamer na Twoim koncie z poziomu
urządzania z systemem Android™ lub iPhone®/iPad®, aby zobaczyć
podgląd kamery. Dzięki strumieniowej transmisji wideo na żywo
możesz z łatwością utrzymywać kontakt z ulubionymi osobami,
miejscami i zwierzętami domowymi.
• Ustawienia możesz zmienić na stronie internetowej, postępując
zgodnie z instrukcjami w menu.

8. Resetowanie kamery

UWAGA:
Jeśli Twoja kamera zostanie przeniesiona z jednego routera (np.
w domu) do innego (np. do biura) lub będziesz mieć problemy z
jej konfiguracją, wówczas należy ją zresetować. Zrób to zgodnie z
poniższymi krokami:
• Zwolnij przycisk PAIR, gdy usłyszysz sygnał potwierdzenia i
zaczeka, aż kamera zakończy proces resetowania. Dioda LED
zmieni kolor na czerwony i będzie powoli migać, gdy kamera
zostanie pomyślnie zresetowana.
• Możesz dodać swoją ponownie, wykonując czynności opisane w
sekcji 5.3.3 dla urządzeń z systemem AndroidTM lub w sekcji 5.4.3
dla urządzeń z systemem iOS®.
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Praca z komputerem PC lub laptopem

Gdy produkt przestanie działać, nie należy go wyrzucać z
normalnymi odpadami domowymi. Zabierz urządzenie do
punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Wskazuje na to symbol na produkcie, podręczniku
użytkownika i/lub opakowaniu.
Niektóre materiały produktu można ponownie wykorzystać, jeśli
zabierzesz je do punktu recyklingu. Ponowne użycie niektórych
części lub surowców wykorzystanych do stworzenia produktu w
znaczący sposób przyczynia się do ochrony środowiska.
Skontaktuj się z lokalnymi władzami, jeśli potrzebujesz więcej
informacji na temat punktów zbiórki w swojej okolicy.
Zutylizuj baterię w sposób przyjazny dla środowiska i zgodnie z
lokalnymi przepisami.

10. Czyszcznie

Wyczyść urządzenie za pomocą lekko wilgotnej lub antystatycznej
szmatki.
Nigdy nie stosuj środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Czyszczenie i pielęgnacja
• Nie czyść żadnej części produktu rozcieńczalnikami lub innymi
środkami chemicznymi - może to spowodować trwałe uszkodzenie
produktu, które nie będzie objęte gwarancją.
• Przechowuj monitor z dala od gorących lub wilgotnych miejsc,
silnych promieni słonecznych i wody.
• Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić wysokie standardy
niezawodności urządzenia. Jeśli jednak coś nie będzie działać tka,
jak powinno, nie próbuj naprawiać tego samodzielnie - skontaktuj
się z obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

WAŻNE

Zawsze wyłączaj i odłączaj zasilacz przed czyszczeniem swojego
monitora dziecięcego.
Utylizacja urządzenia (środowisko)

39

POLSKI

9. Utylizacja urządzenia
(środowisko)

11. Pomoc
Wyświetlacz
•
•
•

•
•

•

Spróbuj naładować lub wymienić akumulator.
Zresetuj urządzenia. Odłącz akumulator od monitora, następnie
odłącz i ponownie podłącz zasilanie obu urządzeń.
Czy urządzenie jest włączone?
Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik 0 na monitorze, aby włączyć
urządzenie.
Czy wybrana jest właściwa kamera?
W razie potrzeby zmień numer kamery.
Czy ekran jest włączony?
Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA obrazu wideo
,
aby włączyć obraz.
Jeżeli urządzenie jest zasilane tylko akumulatorem, wyświetlacz
gaśnie po 5, 30 lub 60 minutach w celu oszczędzania energii (w
zależności od ustawienia włączenia obrazu wideo). Urządzenie
jest wciąż aktywne i wydaje sygnały dźwiękowe. Możesz
ponownie aktywować ekran, wciskając dowolny przycisk.

Rejestracja
Jeśli kamera straciła połączenie z monitorem
•
•

•

Jeśli kamera znajduje się w zbyt dużej odległości, może nie mieć
zasięgu. Ustaw kamerę bliżej monitora.
Zresetuj urządzenia, odłączając je od zasilania akumulatorowego
oraz sieci elektrycznej. Odczekaj ok. 15 sekund, zanim ponownie
je podłączysz. Odczekaj minutę na synchronizację kamery z
monitorem.
Sprawdź w punkcie 2.3 Rejestracja (kojarzenie), czy jest
konieczność ponownej rejestracji urządzeń.

Zakłócenia
Szum w monitorze
•
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Kamera i monitor mogą się znajdować zbyt blisko siebie. Zwiększ
odległość między urządzeniami.

Pomoc

•
•

•

•

Aby zapobiec zakłóceniom dźwięku, upewnij się, że odległość
między dwoma urządzeniami wynosi co najmniej 1 – 2 m.
Jeśli kamera jest zbyt oddalona, może znajdować się poza
zasięgiem. W takim przypadku ustaw ją bliżej monitora.
Upewnij się, że kamera i monitor nie znajdują się blisko innych
urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, komputery czy
telefony bezprzewodowe/komórkowe.
Korzystanie z innych produktów 2,4 GHz, takich jak sieci
bezprzewodowe (routery Wi-Fi®), systemy Bluetooth® czy
kuchenki mikrofalowe, może zakłócać pracę produktu, dlatego
elektroniczna niania powinna się znajdować w odległości co
najmniej 1,5 m od takich urządzeń, ewentualnie urządzenia te
powinny zostać wyłączone, jeśli powodują zakłócenia.
Jeśli sygnał jest słaby, spróbuj ustawić monitor lub kamerę w
innej części pomieszczenia.

POLSKI

•

Szum w monitorze
•
•

Aby zapobiec efektom szumu lub echa z otoczenia, upewnij się,
że urządzenie i kamerę Wi-Fi® dzieli wystarczająca odległość.
Korzystanie z innych urządzeń wykorzystujących częstotliwość
2,4 GHz, takich jak systemy Bluetooth® lub kuchenki mikrofalowe,
może zakłócać pracę urządzenia. Umieść kamerę Wi-Fi®
przynajmniej 1 m od takich urządzeń lub wyłącz je, jeżeli
zauważysz zakłócenia w pracy kamery.

Utrata połączenia
•

Sprawdź ustawienia Wi-Fi®. Jeśli to konieczne, ponownie połącz
się z siecią Wi-Fi®. Upewnij się, że kamera ma włączone Wi-Fi®.
Poczekaj kilka minut na nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi®.

W przypadku zapomnienia hasła
•

Jeżeli nie pamiętasz hasła, dotknij opcję „Forgot password”
(Zapomniane hasło) i podaj swój adres e-mail. Nowe hasło
zostanie natychmiast wysłane na adres e-mail.

Pomoc
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Rozwiązywanie problemów z podglądem przez Wi-Fi®
Kategoria

Problem
Opis/usterka

Rozwiązanie

Konto

Nie mogę
zalogować się po
rejestracji.

Sprawdź swoją nazwę
użytkownika i hasło.

Konto

Otrzymałem(am)
wiadomość o
błędzie: „Email ID is
not registered”.

Upewnij się, że
zarejestrowałeś(aś) konto.
Naciśnij na Create Account,
aby utworzyć konto.

Konto

Co jeśli
zapomniałem(am)
hasła?

Kliknij na „Forgot Password”
na stronie LUB w aplikacji
na urządzeniu Android™ lub
iOS. Na zarejestrowany adres
e-mail zostanie wysłana
wiadomość.

Konto

Nie mogę otrzymać
nowego hasła,
chociaż użyłem(am)
opcji
„Forgot Password”.

1. E-mail mógł trafić do
folderu ze spamem.
Sprawdź folder ze
spamem.
2. Mogło nastąpić opóźnienie
w dostarczeniu e-maila.
Zaczekaj kilka minut i
odśwież skrzynkę.
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Otrzymuję
wiadomość: We are
having problems
accessing your
camera. This could
be due to lack of
internet connection.
Please wait and
try again later.
(Mamy problem
z dostępem do
Twojej kamery.
Powodem może
być brak łączności z
Internetem. Spróbuj
ponownie później.)

1. Spróbuj ponownie za
kilka minut. Może to być
spowodowane problemem
z Twoim połączeniem
internetowym.
2. Jeśli problem nie ustępuje,
zrestartuj kamerę, aby
sprawdzić, czy to rozwiąże
problem.
3. Zrestartuj router
bezprzewodowy.

Widok z
kamery

Kiedy jestem w
trybie „Remote
Mode”, podgląd z
kamery zatrzymuje
się po
5 minutach. Jak
wyświetlić go
dłużej?

Kiedy oglądasz obraz z
kamery za pomocą innej
sieci niż Twoja sieć domowa
(przez Internet), obraz wideo
kończy się po 5 minutach.
Możesz ponownie kliknąć na
kamerę za pomocą aplikacji
Android™/iOS aby znowu
zacząć oglądać.
Jeśli oglądasz obraz z
poziomu przeglądarki
internetowej, możesz
nacisnąć przycisk Reload,
aby znowu zacząć oglądać.

Pomoc
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Problemy z
łącznością

Funkcje

Ustawienia
progu dla alarmu
dźwiękowego nie są
poprawne.

Możesz wyregulować
czułość dźwięku w celu
ustawienia powiadomień
z poziomu menu ustawień
kamery.

Konfiguracja

Podczas dodawania
nowej kamery do
mojego konta nie
jestem w stanie
znaleźć żadnych
kamer.

Jeśli próbujesz dodać
kamerę, która wcześniej
została dodana do Twojego
lub innego konta, najpierw
musisz zrestartować kamerę.
Można to zrobić poprzez
naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku
PAIR na spodzie kamery
przez 5 sekund.

Ogólne

Jakie przeglądarki
są obsługiwane w
przypadku dostępu
z komputera/
urządzenia Mac®?

Polecamy używanie Google
Chrome 24 lub nowszej.
Obsługiwane są również
poniższe przeglądarki:
Internet Explorer® 9.0 lub
nowsza (dla PC), Safari® 6.0
lub nowsza (dla Mac) lub
Firefox® 18.0 lub nowsza (PC
lub Mac®).
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Co oznacza miganie
diody LED?

Dioda LED informuje o
następujących statusach:

POLSKI

Ogólne

Dioda LED miga na
czerwono: Twoja kamera
jest uruchamiana. Po
komunikacje głosowym
kamera zostanie włączona
i będzie gotowa do
sparowania.
Dioda LED miga na
czerwono i niebiesko: Twoja
kamera znajduje w trybie
parowania.
Dioda LED świeci na
niebiesko: Kamera jest
sparowana i skonfigurowana
z Twoim kontem.
Dioda LED miga na
niebiesko: Kamera
transmituje obraz na żywo.
Dioda LED jest wyłączona:
Brak zasilania kamery.

Problemy z
łącznością

Pomoc

Nie mogę uzyskać
dostępu do kamery.

Sprawdź, czy kamera jest
w zasięgu sygnału Wi-Fi®.
Jeśli lampka na kamerze
powoli miga, ustaw kamerę
bliżej routera, aby wzmocnić
sygnał Wi-Fi®, a następnie
ponów próbę.
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Konfiguracja

Podczas
konfiguracji na
urządzeniach
Android™ i iOS
nie mogę znaleźć
kamery podczas
ostatniego kroku i
instalacja nie udaje
się.

Zresetuj kamerę do trybu
konfiguracji i spróbuj
ponownie. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk PAIR
na spodzie kamery, dopóki
nie usłyszysz sygnału
dźwiękowego. Zaczekaj
minutę, aż kamera się
zresetuje. Teraz dioda LED
migocze, co wskazuje na
to, że kamera jest w trybie
konfiguracji. Teraz uruchom
ponownie konfigurację na
smartfonie.

Problemy z
łącznością

Mimo że próbuję
połączyć się
z kamerą z tej
samej sieci WiFi®, kamera jest
wciąż wyświetlana
jako zdalna. Mogę
oglądać obraz
tylko w cyklach
pięciominutowych.

Sprawdź ustawienia routera
bezprzewodowego. Na
przykład routery marki
Buffalo mają opcję Wireless
Isolation. Należy ją wyłączyć.

Kamera

Kiedy próbuję
oglądać obraz z
kamery, pojawia
się prośba o
aktualizację
oprogramowania.
Co należy zrobić?

Zaktualizuj oprogramowanie.
Proces potrwa około 5
minut. Co pewien czas
publikujemy aktualizacje
funkcji kamery.
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Jakie platformy są
obsługiwane do
dostępu do kamery?

Minimalne wymagania:
Windows® 7*

Ogólne

Nie słyszę dźwięku
podczas zdalnego
dostępu do kamery.

Możesz nacisnąć na ikonę
Mówcy aby słyszeć dźwięk.
Domyślnie, dźwięk nie jest
włączony podczas zdalnego
dostępu do kamery.

Ogólne

Jakie jest znaczenie
pojęć „Kamera
lokalna” oraz
„Kamera zdalna”?

Kiedy masz dostęp
do kamery z tej samej
sieci bezprzewodowej
(domowej), z której została
skonfigurowana, jest to
kamera lokalna. Kiedy masz
dostęp do kamery poza
domem, jest to kamera
zdalna. Poza domem możesz
używać połączeń 3G, 4G lub
4G LTE lub połączenia
Wi-Fi®.

Pomoc

*Wymagana wtyczka Java do
Mac OS® wersja 10.7
Chrome™ wersja 24
Internet Explorer® wersja 9
Safari® wersja 6
Java™ wersja 7
Firefox® wersja 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0
Android™ 5.0
iPhone®/iPad® iOS wersja 9.0
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Ogólne

Ogólne

Jak pobrać aplikację
na urządzenia
Android™ i iOS?

Android™:
– Wejdź do sklepu Google
Play na swoim urządzeniu
Android™
– Wybierz opcję
wyszukiwania
– Wpisz „Hubble for
Motorola Monitors”
– W wynikach pojawi się
aplikacja Hubble
– Zaznacz ją do
zainstalowania
Urządzenie iOS:
– Wejdź do App StoreSM
– Wybierz opcję
wyszukiwania
– Wpisz „Hubble for
Motorola Monitors”
– W wynikach pojawi się
aplikacja Hubble
– Zaznacz ją do
zainstalowania

Ustawianie
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Kiedy obraz wideo
zostaje przerwany,
aplikacja próbuje
przywrócić
połączenie, co
skutkuje utratą
dźwięku i urywanym
obrazem.

Wyłącz funkcję
automatycznej blokady w
smartfonie, aby zapewnić
ciągłe przesyłanie dźwięku i
obrazu.

Pomoc

Ilu użytkowników
może się
równocześnie
łączyć z kamerą?

Przy dostępie w trybie
lokalnym możliwe jest
połączenie dwóch
użytkowników, a powyżej
tej liczby obraz będzie
przesyłany przez serwer
zdalny. Umożliwia to
równoczesny dostęp
nieograniczonej liczbie
użytkowników.

Problemy z
łącznością

Inne kamery
internetowe
powodują
zakłócenia.

Jakość obrazu zależy od
przepustowości łącza,
w szczególności, jeśli przez
ten sam router pracują
co najmniej 2 urządzenia
przesyłające obraz.

Pomoc
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Funkcje

49

12. Informacje ogólne

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą
instrukcją uruchamiania lub Instrukcją użytkownika jednego z modeli
wymienionych na stronie 1.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na
licencji przez Binatone Electronics International LTD („BINATONE”).

Co obejmuje gwarancja?

Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma BINATONE
gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub
atestowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do stosowania
z tym produktem są wolne od wad materiałowych i wykonawczych
w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym
poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłączną i nie podlega
przeniesieniom.
NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE
PRAWA; KONSUMENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE
PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU, OKRĘGU LUB KRAJU.
W PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI
LUB ROZPORZĄDZENIAMI O OCHRONIE KONSUMENTÓW W
KRAJU ZAKUPU LUB, JEŚLI JEST INNY, KRAJU ZAMIESZKANIA
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI STANOWIĄ DODATEK DO WSZYSTKICH PRAW I
POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU PRZEPISACH
LUB ROZPORZĄDZENIACH O OCHRONIE KONSUMENTÓW. ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW,
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W
DANYM KRAJU, OKRĘGU LUB STANIE.

Kogo dotyczy gwarancja?

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega
przeniesieniom.
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Zobowiązania firmy BINATONE?

Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie
naprawi lub wymieni Produkty i Akcesoria nie spełniające
parametrów określonych w Gwarancji wedle własnego uznania
oraz w rozsądnym terminie. Firma może użyć funkcjonalnie
równoważnych zregenerowanych/ naprawionych/używanych lub
nowych Produktów, Akcesoriów lub części.

Pozostałe ograniczenia?

WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI
DOMNIEMANA GWARANCJA POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W
OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ
GWARANCJI. NAPRAWY LUB WYMIANY OFEROWANE W
RAMACH TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNĄ FORMĄ
REKOMPENSATY DLA KLIENTA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE
GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOMNIEMANE. FIRMY
MOTOROLA I BINATONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (TAKŻE ZA PRZYPADKI
ZANIEDBANIA) ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA
CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ORAZ ZA
WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE
LUB WYNIKOWE, UTRATĘ PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJI
ANI ZA INNE SZKODY FINANSOWE SPOWODOWANE UŻYWANIEM
PRODUKTÓW I AKCESORIÓW LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH
UŻYWANIA W CAŁYM ZAKRESIE, W JAKIM ZGODNIE Z PRAWEM
MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie lub
wykluczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub
wynikowe ani ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji
dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą
nie dotyczyć Państwa. Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi
konkretnych praw, jednak może on posiadać także inne prawa,
zależnie od lokalizacji.
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Produkty objęte gwarancją Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Produkty powszechnego
użytku

Dwa (2) lata od daty zakupu produktu
przez pierwszego użytkownika.

Akcesoria do produktów
powszechnego użytku

Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty
zakupu akcesoriów przez pierwszego
użytkownika.

Produkty powszechnego
użytku i akcesoria, które
podlegają naprawie lub
wymianie

Czas pozostały do upływu oryginalnej
gwarancji lub dziewięćdziesiąt
(90) dni od daty zwrotu produktu
klientowi, zależnie który okres jest
dłuższy.

Wykluczenia

Standardowe zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa
konserwacja, naprawa i wymiana części związane z normalnym
zużyciem produktu.
Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie te baterie, których
pojemność po pełnym naładowaniu jest niższa niż 80% pojemności
nominalnej, oraz baterie, które przeciekają.
Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a)
niewłaściwej obsługi, przechowywania, użycia, wypadku lub
zaniedbania, jak uszkodzenia fizyczne (pęknięcia, zarysowania)
powierzchni produktu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania
(b) styczności z cieczami, wodą, deszczem, nadmierną wilgotnością
lub oparami, piaskiem, brudem itp., nadmiernym ciepłem lub
żywnością (c) stosowania produktów i akcesoriów do użytku
komercyjnego lub używanie ich w niewłaściwych warunkach
albo użytkowania niezgodnie z instrukcją oraz (d) innych działań
niespowodowanych przez firmy MOTOROLA ani BINATONE nie są
objęte gwarancją.
Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką
Motorola. Uszkodzenia i usterki wynikające ze stosowania produktów
i akcesoriów innych niż opatrzone marką Motorola lub atestowane,
a także stosowania innych urządzeń peryferyjnych nie są objęte
ochroną gwarancyjną.
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Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?

W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji proszę dzwonić
na numer:
0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de
Uzyskają Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i
akcesoria na własny koszt i ryzyko do autoryzowanego centrum
serwisowego BINATONE. Aby zamówić usługę serwisową, należy
przesłać: (a) produkt lub akcesorium; (b) oryginalny dowód
zakupu (paragon), z podaniem miejsca i daty zakupu oraz
nazwy sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta
gwarancyjna — wypełnioną kartę gwarancyjną z podaniem numeru
seryjnego produktu; (d) pisemny opis problemu oraz, przede
wszystkim, (e) swój adres i numer telefonu.
Powyższe warunki stanowią całość umowy gwarancyjnej zawieranej
między użytkownikiem a firmą BINATONE, dotyczącej zakupionych
produktów lub akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze
umowy i oświadczenia, w tym oświadczenia składane w publikacjach
i materiałach promocyjnych wydawanych przez firmę BINATONE
oraz oświadczenia pracowników i przedstawicieli firmy BINATONE
składane w odniesieniu do wspomnianego zakupu.
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Nieuprawnione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia
wynikające z czynności serwisowych, testów, regulacji, instalacji,
konserwacji, zmian lub modyfikacji prowadzonych przez podmioty
inne niż MOTOROLA, BINATONE lub ich autoryzowane centra
serwisowe są wyłączone z zakresu gwarancji.
Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery
seryjne i oznaczenia dat zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone;
(b) plomby zostały uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c)
numery seryjne nie pasują do siebie lub (d) obudowy albo części
nie są marki Motorola lub są niezgodne, są wyłączone z ochrony
gwarancyjnej.
Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów
i akcesoriów spowodowane działaniem usług komunikacyjnych, z
których korzysta użytkownik, nie są objęte ochroną gwarancyjną.

13. Dane techniczne
Kamera
Częstotliwość

Od 2400 MHz do 2483.5 MHz

Czujnik obrazu

Kolorowy CMOS 1 M pikseli

Dioda LED IR

8 szt.

Temperatura pracy

0 °C ~ +50 °C

Zasilacz sieciowy

Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 150mA;
Wyjście: 5,0 V DC, 1000mA
OSTRZEŻENIE
Używaj wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
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Częstotliwość

Od 2400 MHz do 2483.5 MHz

Wyświetlacz

Wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 5”

POLSKI

Monitor

Wyświetlanie kolorów 16,7 mln kolorów LCD
LCD Regulacja
jasności

8 poziomów

Regulacja głośności

8 poziomów

Temperatura pracy

0 °C ~ +50 °C

Zasilacz sieciowy

Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 150mA;
Wyjście: 5,0 V DC, 1000mA

Akumulator

LENOVO BL253(wbudowany)
Li-ion Bateria litowo-jonowa
3.8V/2000mAh
OSTRZEŻENIE
Używaj tylko z dostarczonym zasilaczem.
Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany
baterii na niewłaściwy typ.
Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie
z instrukcją.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Produkt stworzony, dystrybuowany lub sprzedawany
przez Binatone Electronics International LTD., oficjalnego
licencjobiorcę. MOTOROLA i logo M są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark
Holdings, LLC. i są używane na podstawie licencji. Logo Apple
i Safari są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest
znakiem usługowym firmy Apple Inc. Google Play, Android i
Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Wi-Fi jest znakiem
towarowym Wi-Fi Alliance. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli. © 2020 Motorola
Mobility LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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