Felhasználói Kézikönyv
Digitális Audió Baba Monitor
Modell: MBP21, MBP21-2

A Felhasználói Kézikönyvben feltüntetett funkciók előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

Üdvözlünk...

mint új Motorola Baba monitor tulajdonos!
Köszönjük, hogy megvásároltad a Baba Monitort. Mostantól láthatod
és hallhatod, mit csinál a szomszéd szobában gyermeked.
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. A garancia
érvényesítése nem regisztrációhoz kötött.
Termékkel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, hívj minket
+491808 938 802 Magyarországon

E-mail: motorola-mbp@tdm.de
A Felhasználói Kézikönyvben megtalálsz minden olyan információt,
amelynek segítségével a termékedből kihozhatod a legtöbbet. Az
egységek üzembehelyezése előtt, kérjük, olvasd el a 6. oldalon
található Biztonsági útmutatót.
Megkaptál mindent?
• 1 x Szülői Egység
• 1 x Baba Egység
• 1 x Szülői Egység akkumulátor fedlap
• 1 x Hálózati adapter a Szülői egységhez
• 1 x Hálózati adapter a Baba egységhez
A kettős szülői egységgel ellátott csomagokban további szülői
egységet találsz a hozzátartozó hálózati adapterrel.

Szülői Egység áttekintése
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1.

Tápellátás/Kapcsolódás
jelző
Akkor jelenik meg, amikor a
szülői egység kapcsolódott
a baba egységhez.
Villog, amikor elvesztette
a kapcsolatot a baba
egységgel.
2. Mikrofon
3. BAL gomb <
Nyomd meg a hangerő
növeléséhez.
4. JOBB gomb >
Nyomd meg a hangerő
csökkentéséhez.

5. Bekapcsológomb 0
Tartsd hosszan lenyomva
a szülői egység be/
kikapcsolásához.
6. Akkumulátor fedlap
7. Hangszóró
8. Tápcsatlakozó (JACK)

Baba Egység áttekintése
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Mikrofon
Bekapcsológomb 0
Tartsd hosszan lenyomva
a baba egység be/
kikapcsolásához.
Hangszóró

4. Energia jelző
A baba egység bekapcsolt
állapotában világít.
5. Tápcsatlakozó (JACK)
6. Hőmérséklet érzékelő

Fontos útmutató a digitális baba monitor üzembehelyezéséhez
• A baba - és szülői egység együttes használatához szükséges
rádiókapcsolatot létrehozni azok között. Megjegyzés - 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.
• Gyenge jel esetén próbáld meg a szülői és/vagy a baba egységet a
helységeken belül más pozícióba helyezni.
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1. Biztonsági útmutató

FIGYELMEZTETÉS:
Fulladásveszély. A gyermekeket
MEGFOJTHATJÁK a vezetékek. Tartsd ezt
a kábelt (legalább egy méter) távolságra a
gyermekektől. Ne távolítsd el a címkéket a
hálózati adapterekről. Kizárólag a mellékelt
hálózati adaptereket használd.
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Biztonsági útmutató

MAGYAR

A BABA MONITOR BEÁLLÍTÁSA ÉS
HASZNÁLATA:
• Úgy határozd meg a BABA EGYSÉG helyét, hogy könnyedén
meghallhasd a gyermekágyban lévő kisbabád.
• A BABA EGYSÉGET lapos felületen helyezd el, mint például
szekrény, iróasztal vagy polc, vagy rögzítsd az egységet
biztonságosan a falhoz, az állvány alatti kulcslyukak segítségével.
• SOHA ne helyezd el a BABA EGYSÉGET vagy a kábeleket a
babaágyon belül.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a Digitális Audió Baba Monitor megfelel az elektromágneses
terekre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a Felhasználói
Kézikönyvben leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért a készülék
használata előtt mindig figyelmesen olvasd el a felhasználói
kézikönyv utasításait.
• Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Az apró alkatrészek tartsd
távol a gyermekektől a szerelés közben.
• Ez a termék nem egy játék. Ne engedd a gyermekednek, hogy
játszon vele.
• A Digitális Audió Baba Monitor nem helyettesíti a felnőtt személy
felelősségteljes és megfelelő felügyeletét.
• Tartsd meg ezt a Felhasználói Kézikönyvet a későbbi referencia
céljából.
• Tartsd a kábeleket a gyermekektől elzárva.
• Ne takard le a Digitális Audió Baba Monitort törölközővel vagy
pokróccal.
• Ellenőrizd és próbáld ki a monitort és annak összes funkcióját a
tényleges használat előtt, hogy kiismerd azt.

Biztonsági útmutató
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• Ne használd a Digitális Audió Baba Monitort nedves környezetben
vagy víz közelében.
• Ne használd a Digitális Audió Baba Monitort szélsőséges hidegben
vagy melegben, hőforrás közelében és ne tedd ki közvetlen
napfénynek.
• Ne érints meg a dugaljakat éles vagy fémtárgyakkal.
• A hálózati adaptereket könnyen elérhető konnektorhoz
csatlakoztasd.

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszélyes, amennyiben az akkumulátort nem megfelelő
típusúra cserélik. A használt akkumulátorok hulladékkezeléséről az
utasítások szerint gondoskodj.
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2. Első lépések
Baba egység energiaellátása

• Helyezd a hálózati adapter DC csatlakozóját a baba egység oldalán
található DC csatlakozóba, az ábra szerint.
• Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati
aljzathoz.
• A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.

MEGJEGYZÉS
Kizárólag a mellékelt hálózati adapter (DC6/400mA) használd.

Első lépések
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2.2

Szülői egység energiaellátása

MBP21PU

• Dugd be a hálózati adapter DC csatlakozóját a szülői egység
oldalán található DC csatlakozóba.
• Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét egy megfelelő
hálózati aljzathoz.
• A szülői egység ezt követően bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert (DC6/400mA) használd.
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Első lépések

Hogyan helyezzük be az akkumulátort a
szülői egységbe

MAGYAR

2.3

Opcionálisan a szülői egységbe alkáli elemeket (AAA x 2 méret,
NEM tartozék) lehet behelyezni, így továbbra is működni fog, ha
leválasztod a töltőegységről, hogy egy másik helységben használd.
Az alkáli elemek behelyezéséhez kövesd az alábbi lépéseket.
• Nyisd ki és emeld fel az akkumulátor ajtaját az ábra szerint. (Kép b1)
(Kép b1)
(Kép b1)
(Kép b1)

• Helyezd az alkáli elemeket a megadott irányba az elemtartó
rekeszbe. (Kép(Kép
b2)b2)
(Kép b2)
(Kép b2)

(Kép b3)

• Illeszd be a reteszeket az akkumulátor ajtajának tetején, majd
csukd be az ajtót
képen látható módon. (Kép b3)
(Képab3)
(Kép b3)

Első lépések
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3. A Digitális Audió Baba Monitor
használata

Kérjük, figyelmesen olvasd végig ezeket az utasításokat, és
vedd figyelembe, hogy ez a digitális audió baba monitor csak
segédeszközként szolgál. Ez nem helyettesíti egy felnőtt személy
felelősségteljes és megfelelő felügyeletét.

3.1

Baba Egység be- vagy kikapcsolása

• Nyomd meg hosszan a 0 gombot a baba egység bekapcsolásához.
A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
• Nyomd meg ismételten hosszan a 0 gombot a baba egység
kikapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye kialszik.

3.2

Szülői Egység be- vagy kikapcsolása

• Nyomd meg hosszan a 0 gombot a szülői egység
bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
• Nyomd meg ismételten hosszan a 0 gombot a szülői egység
kikapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye kialszik.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a szülői egységet túl közel helyezed el a baba
egységhez, elképzelhető, hogy magas frekvenciás sípoló hangot
fogsz hallani. Ez nem hiba Az egységeket úgy tervezték, hogy
működés közben bizonyos távolságra legyenek elhelyezve egymástól,
pl. külön helyiségekben, ilyenkor vidd távolabb az egységeket
egymástól. Ha a tápellátás / kapcsolat jelzőfény villog a szülői
egységen, akkor nem kapcsolódnak egymáshoz. Ellenőrizd, hogy
mindkét egység be van-e kapcsolva, és csökkentsd az egységek
közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

3.3

Hangerő beállítása

A szülői egység hangszórója 1. és 5. hangerősség között állítható,
vagy le is némítható.
• A < vagy > gomb megnyomásával tudod szabályozni, amikor a
szülői egység nincsen használatban.
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A Digitális Audió Baba Monitor használata
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4. Készülék hulladékkezelése
(környezetvédelem)
A termék életciklusának végén a terméket nem szabad
normal 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.
Gondoskodj az akkumulátort környezetbarát módon történő
hulladékkezeléséről a helyi előírásoknak megfelelően.

Készülék hulladékkezelése (környezetvédelem)
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5. Tisztántartás

A Digitális Audió Baba Monitor megtisztításához használj egy
enyhén nedves-, vagy antisztatikus törlőrongyot. Soha ne használj
tisztítószert vagy abrazív oldószert.

Tiszítás és ápolás
• Soha ne tisztítsd a Digitális Audió Baba Monitor 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 Monitort 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

Tisztítás előtt mindig kapcsold ki a Digitális Audió Baba Monitort és
húzd ki a hálózati adaptert.
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6. Probléma elhárítás
A szülői egység Tápellátás/ Kapcsolódás jelző nem világít
• Ellenőrizd, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.

A szülői egység Tápellátás/ Kapcsolódás jelző villog
• A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek
egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne
legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.
• A baba egység kikapcsolt állapotban van. Nyomd meg a baba
egységen az 0 gombot annak bekapcsolásához.
• Cserélje ki új alkáli elemre (AAA x 2 méret).

Sípol a szülői egység
• Elvesztette a kapcsolatot a baba egységgel. Csökkentsd a két
egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb
egymáshoz.
• A baba egység kikapcsolt állapotban van. Nyomd meg a baba
egységen az 0 gombot annak bekapcsolásához.
• A szülői egység akkumulátora hamarosan lemerül. Cserélje ki új
alkáli elemre (AAA x 2 méret).

Nem hallom sem a babasírást, sem egyéb hangot a szülői
egységen
• Elképzelhető, hogy a szülői egység hangereje alacsonyra van
állítva. Növeld a szülői egység hangerejét. A 3.3 pont alatt
megtalálod az ehhez szükséges útmutatást.
• A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek
egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne
legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

Probléma elhárítás
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A Digitális Audió Baba Monitor magas frekvenciás hangon sípol
• A szülői-, és a baba egység túl közel vannak egymáshoz. Győződj
meg róla, hogy a két egység legalább 1 méter távolságra van
egymástól.
• A hangerő túl magasra van állítva a szülői egységhez tartozó
hangszórón. Csökkentsd a szülői egységen a hangerőt.

A szülői egység akkumulátora gyorsan lemerül
• Elképzelhető, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van
beállítva, ami energiát fogyaszt. Csökkentsd a szülői egység
hangerejét. A 3.3 pont alatt megtalálod az ehhez szükséges
útmutatást.
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7. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvasd el 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.

Általános információk
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Kire vonatkozik a garancia?

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

Mi a BINATONE teendője?

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

Milyen egyéb korlátozások léteznek?

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

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.
Általános információk
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előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem
vonatkoznak Rád. Jelen Garancia konkrét jogokat biztosít számodra,
amin felül joghatóságonként eltérő jogokkal is élhetsz.

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.
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
álalad előfizetett vagy használt kommunikációs szolgáltatás miatti
hibái, sérülései vagy meghibásodása nem tartozik a jelen garancia
hatálya alá.
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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.

EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés
típusa megfelel az RE 2014/53/EU irányelv előírásainak.
Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el:
https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity

Felhasználói útmutató letöltése a webhelyről:
www.motorolastore.com/support

Általános információk

21

MAGYAR

Hogyan kaphatok garanciális, szerviz- és egyéb információk?

8. Műszaki adatok
Baba egység
Frekvencia

1881.792 - 1897.344 MHz

Csatornák

10

Működési hőmérséklet 10°C - 40°C
Tápegység adapter
besorolása

Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Kimenet 6VDC, 400mA

Szülői egység
Frekvencia

1881.792 - 1897.344 MHz

Csatornák

10

Működési hőmérséklet 10°C - 40°C
Tápegység adapter
besorolása

Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Kimenet 6VDC, 400mA

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
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A termék gyártása, illetve forgalmazása a Binatone
Electronics International Ltd. hivatalos engedélyével történik.
A MOTOROLA márkanév és a stilizált „M” logó a Motorola
Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett
védjegye, felhasználásuk engedéllyel történik. Minden más
védjegy felett a megfelelő tulajdonos rendelkezik.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.
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