Ο∆ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Για πλήρη και αναλυτική επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και για
οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ:
FOCUS85
FOCUS85-B
FOCUS85-S
FOCUS85-W

1. Εγκατάσταση της Οικιακή Βιντεοκάμερας Κατοικιδίου Wi-Fi®
A. Συνδέστε στην πρίζα ρεύματος.
Βύσμα τροφοδοτικού

1. Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή micro USB στην
πίσω πλευρά της μονάδας Κάμερας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα
ρεύματος.
3. Μετακινήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/
OFF) στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON). Το χρωματιστό LED θα αρχίσει
να αναβοσβήνει αργά.

Μετακινήστε το για ενεργοποίηση
της κάμερας

B. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Hubble for Motorola Monitors.
Κάντε λήψη της εφαρμογής Hubble for Motorola Monitors από το App Store για
συσκευές iOS ή από το Google PlayTM Store για συσκευές Android TM.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ – Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μωρών ή παιδιών, διατηρήστε
το καλώδιο της μονάδας και του τροφοδοτικού σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από αυτά.
Ποτέ μην τοποθετείτε την κάμερα ή τα καλώδια κοντά στο κρεβατάκι ή μέσα στην κούνια. Στερεώστε το καλώδιο μακριά από τα παιδιά. Ποτέ
μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.
Όπως με κάθε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της χρήσης από το κατοικίδιό σας μέχρι το κατοικίδιο να έχει εγκλιματιστεί
με το προϊόν. Εάν το κατοικίδιό σας είναι επιρρεπές στο μάσημα, σας συνιστούμε να διατηρήσετε αυτό το προϊόν καθώς και όλες τις άλλες
ηλεκτρικές συσκευές μακριά του.

C. ∆είτε τα συμβατά smartphones, tablets & υπολογιστές.

Κάμερα Wi-Fi®

Συνδεθείτε στο
Internet μέσω Wi-Fi®

1. Τρέξτε την εφαρμογή Hubble στο συμβατό smartphone σας ή το tablet
σας.
2. Ακολουθήστε της οδηγίες που δίνονται στην εφαρμογή για να
δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό Hubble.
3. Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο συμβατό σας smartphone, tablet
Συμβατές
ή μέσω της ιστοσελίδας https://app.hubbleconnected.com/#login στον
Συσκευές Προβολής
υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερά σας.

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος:
Smartphones/Tablets: iOS 7, Android™ 4.2
PC (εάν χρησιμοποιείται για θέαση): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7
απαιτήσεις του Wi-Fi®:
Τουλάχιστον 0,6 Mbps εύρος ζώνης αποστολής ανά Κάμερα (μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα σας στο internet σε αυτόν τον ισότοπο:
http://www.speedtest.net)

2. Υποστήριξη Πελατών

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την Βιντεοκάμερα κατοικιδίου Wi-Fi® της
Motorola, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.
+49 (0) 1805 939 802 (Ευρώπη)
Email:motorola-mbp@tdm.de
ή επισκεφθείτε την ενότητα βοήθειά μας στην ιστοσελίδα μας www.motorola.com

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD., επίσημο
αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά
μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark
Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Τα Mac, Mac OS, iPhone, iPad και Safari είναι τα εμπορικά
σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Τα Android, Google Play και Chrome
είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. το Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Τα Window XP και
Internet Explorer είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Τα Oracle και Java είναι εμπορικά
σήματα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των
αντίστοιχων κατόχων τους. © 2015 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
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