PORADNIK SZYBKIEGO STARTU
Pełne objaśnienia wszystkich funkcji oraz instrukcje znajdziesz w podręczniku użytkownika.

1. Ustawianie Domowa kamera wideo Wi-Fi®
MODEL:
FOCUS85
FOCUS85-B
FOCUS85-S
FOCUS85-W

A. Podłącz do źródła zasilania.
Wtyczka zasilacza

1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka micro USB znajdującego się z tyłu kamery.
2. Podłącz drugi koniec zasilacza do odpowiedniego gniazdka zasilania.
3. Ustaw przycisk ON/OFF w pozycji ON. Kolorowa dioda LED zacznie powoli migać.

Przekręć w celu włączenia kamery

B. Zainstaluj aplikację Hubble for Motorola Monitors.
Ściągnij aplikację Hubble for Motorola Monitors App z App Store dla urządzeń z iOS
lub z Google PlayTM Store dla urządzeń z systemem Android TM.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO UDUSZENIA – jeśli urządzenie ma służyć do monitorowania niemowląt lub małych dzieci, ustaw urządzenie razem z kablem zasilacza w odległości
ponad 1 metra od łóżeczka i poza zasięgiem rączek dziecka.
Nigdy nie umieszczaj kamery ani przewodów w kołysce lub w pobliżu łóżeczka. Zabezpiecz kabel poza zasięgiem rączek dziecka. W żadnym wypadku
zasilaczy AC nie wolno podłączać do przedłużaczy Używaj tylko zasilacza AC dołączonego w zestawie.
Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nadzór zwierząt domowych może się odbywać po wykonaniu ćwiczeń umożliwiających
przyzwyczajenie się zwierzęcia do urządzenia. Jeżeli zwierzę ma skłonność do gryzienia, stanowczo zalecamy utrzymywanie tego urządzenia oraz
wszystkich innych urządzeń elektrycznych poza jego zasięgiem.

C. Oglądanie obrazów na kompatybilnych smartfonach, tabletach i komputerach.

Kamera Wi-Fi®

Połącz się z
Internetem
poprzez Wi-Fi®

Kompatybilne
urządzenie
do oglądania obrazu

1. Uruchom aplikację Hubble App na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
2. Podążaj za instrukcjami aplikacji w celu stworzenia konta Hubble.
3. Zaloguj się na swoje konto, używając kompatybilnego smartfona, tabletu lub poprzez
https://app.hubbleconnected.com/#login na komputerze, aby uzyskać dostęp
do podglądu na żywo z widoku kamery.

Zwróć uwagę na następujące minimalne wymagania systemowe:
Smartfony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
Komputer PC (jeżeli używany do oglądania obrazów): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe®
Flash® 15, Java™ 7
Wi-Fi® wymagania:
Przynajmniej 0.6 Mbps przepustowość przesyłania kamery. Przetestuj prędkość swojego internetu na: http://www.speedtest.net/

2. Wsparcie techniczne
Jeśli występują jakiekolwiek problemy z Twoim Motorola Wi-Fi® Home Video Camera, można
skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta.
+49 (0) 1805 938 802 w Europie
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
lub odwiedź naszą stronę pomocy na naszej stronie www.motorola.com
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