BRUKSANVISNING
Wi-Fi® Home Videokamera
Modell: FOCUS86, FOCUS86-2, FOCUS86-B, FOCUS86-B2,
FOCUS86-W, FOCUS86-W2

Funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Välkommen...

till din nya Motorola Wi-Fi® Home Videokamera!
Tack för att du köpt din nya Motorola Wi-Fi® Home Videokamera!
Har du alltid undrat vad som händer medan du är borta behöver du inte undra
längre. Nu kan du övervaka dina barn, ditt husdjur eller din egendom med
denna lättanvända system. Du kan bara installera kameran från din iPhone®/
iPad® eller enheter med Android™ och se film från kameran från din stationära
eller bärbara dator samt enheter med Android™ eller iPhone®/iPad®.
Spara det daterade originalkvittot för inköpet för eventuella senare behov. För
att få garantiservice på din Motorolaprodukt måste du kunna uppvisa en kopia
av daterat inköpskvitto för att bevisa att du har rätt att göra garantianspråk.
Registrering krävs inte för att garantin ska gälla.
För produktrelaterade frågor är du välkommen att ringa:
0852503823
E-post: motorola-mbp@tdm.de
På webben: www.motorolahome.com/support
I den här bruksanvisningen får du all information du behöver för att få ut det
mesta av din produkt.
Läs säkerhetsinstruktionerna på sidorna 5 - 6 innan du installerar enheten.

Paketet innehåller
• 1 x WiFi®-kamera med inbyggt Micro SD minneskort
• 1 x nätadapter
• 1 x snabbstartsguide
Paket med flera kameror innehåller en eller flera ytterligare kameraenheter med
nätadaptrar.

Översikt över kameran
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1.
2.
3.
4.
5.

Ljussensor (för detektering av
nattläge)
Kameraobjektiv
Mikrofon
Infraröda LED-lampor (för
mörkerseende)
Temperatursensor

Ström-/Status-indikator
Högtalare
8. Uttag för Micro SD minneskort
9. PÅ/AV-knapp
10. Mikro-USB-ingång
11. PAIR-knapp
6.
7.

Viktiga riktlinjer vid installation av din Wi-Fi®-kameraenhet
• Användning av andra 2.4 GHz produkter så som trådlösa nätverk, Bluetooth™system eller mikrovågsugnar kan orsaka störningar med denna produkt. Håll
Wi-Fi®-kameraenheten borta från dessa typer av produkter eller stäng av dem
om de verkar orsaka störningar.
• Det måste alltid finnas bra Wi-Fi®-uppkoppling för att kameran ska fungera.
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SVENSKA

1. Säkerhetsanvisningar
VARNING:
STRYPNINGSFARA - Placera enheten och adapterkabeln mer än 1 meter
från sängen och utom räckhåll om den används för övervakning av
spädbarn eller barn. Placera aldrig kameran eller kablar i eller nära en säng.
Säkra kabeln utom räckhålll för barn. Använd aldrig förlängningskablar
med nätadapter. Använd endast de medföljande nätadaptrarna.
Precis som med alla andra elektronikapparater bör du låta husdjuret
vänja sig vid kameran innan du lämnar husdjuret ensamt med den. Om
ditt husdjur gärna tuggar på saker rekommenderar vi att du placerar den
här kameran och andra elektronikapparater så att djuret inte kan komma
åt dem.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV Wi-Fi®KAMERAENHETEN:
•

Placera Wi-Fi®-kameran bör placeras på en plan yta, till exempel en
byrå, ett bord, en hylla eller hängas upp på väggen i det
nyckelhålsformade hålet i foten.

•

Placera ALDRIG Wi-Fi®-kameraenheten eller dess sladdar i sängen.

Säkerhetsanvisningar
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VARNING
Den här Wi-Fi®-kameraenheten är förenlig med alla relevanta standarder
gällande elektromagnetiska fält och är, om den hanteras enligt
bruksanvisningen, säker att använda. Läs därför alltid instruktionerna i den här
bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran.
• Kameran måste monteras av en vuxen eftersom den innehåller smådelar.
Smådelar ska hållas undan från barn.
• Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
• Den här Wi-Fi®-kameran kan aldrig ersätta en vuxens tillsyn.
• Behåll bruksanvisningen för framtida bruk.
• Placera inte Wi-Fi®-kameran och dess sladdar i barnsängen eller inom
barnets räckhåll (kameran och sladdarna bör vara minst en meter bort).
• Placera sladdar utom räckhåll för barn.
• Täck inte över Wi-Fi®-kameran med en handduk eller filt.
• Testa Wi-Fi®-kameran och alla funktionerna i den så att du vet hur den
fungerar innan du börjar använda den.
• Använd inte Wi-Fi®-kameran i närheten av vatten.
• Installera inte Wi-Fi®-kameran i närheten av en värmekälla.
• Använd endast medföljande nätadapter. Använd inte andra nätadaptrar
eftersom det kan skada kameran.
• Använd aldrig förlängningssladdar tillsammans med nätadaptrar.
• Vidrör inte stickkontakterna med skarpa föremål eller metallföremål.
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2. Wi-Fi®-internetvisning
För webbportalen
• Windows® 7
• Mac OS® 10.7
• Chrome™ 24
• Internet Explorer® 9
• Safari® 6
• Java™ 7
• Firefox® 18.0
• Adobe® Flash® Player 15.0

Android™ System
• Version 4.2 eller senare

iPhone®/iPad® iOS
• Version 7.0 eller senare

Wi-Fi®-krav:
• Minst en uppladdningsbandbredd på 0,6 Mbps per kamera. Testa din
Internethastighet på: http://www.speedtest.net/

Wi-Fi®-internetvisning
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3. Börja att använda apparaten - Anslut enheter
Hur fungerar det?

Wi-Fi Router
FOCUS86 Kamera

Använd kameran
lkalt.

Se bilder från kameran på en
kompatibel enhet.

Hubble
Mjukvara

Om en användare will se bilder från en kamera, kommer Hubble server att
autenticera användarens identitet innan tillträde till kameran ges.

3.1

Inställning

• Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget för MicroUSB baktill på Kameraenheten.
• För strömbrytaren till läge ON (TILL) för att slå PÅ enheten.
• Kameraenheten måste finnas inom räckhåll för den WiFi®-router som du
använder för anslutningen. Se till att du har lösenordet för din router innan
inställningen börjar.
Signaler från statusindikeringens lysdiod:
- Parar och ställer in:

Blinkar långsamt rött eller blått

- Inte ansluten:

Blinkar långsamt rött

- Ansluten:

Tänd med blått ljus

- Klar att anslutas:

Blinkar långsamt blått

OBS: Du kan bara göra inställningarna med en kompatibel smartphone eller
surfplatta, inte med en PC.
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Användarkonto och inställning av kamera på enheter
med Android™

Materialkrav
• FOCUS86 Kamera
• Strömadapter för Kameran
• Enhet med AndroidTM system version 4.2 eller nyare

3.2.1

Slå TILL strömmen och anslut kameran

• Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget för MicroUSB baktill på Kameraenheten.
• För strömbrytaren till läge ON (TILL).
• Kamerans röda lysdiod blinkar när kameran har startat. Du hör ett pip, vilket
innebär att Kameran är klar att ställas in.

3.2.2

Ladda ner appen Hubble for Motorola Monitors

• Gå till Google Play™ Store och sök efter "Hubble for Motorola Monitors".
• Ladda ner "Hubble for Motorola Monitors" App från Google Play™ Store och
installera på din Android™-enhet.

3.2.3

Starta Hubble for Motorola Monitors App på din Android™enhet

• Se till att din Android™-enhet är ansluen till din WiFi®-router.
• Starta appen "Hubble for Motorola Monitors", skriv in din kontoinformation,
läs genom Användarvillkoren, välj sedan "I agree to the Terms of Use" (Jag
godkänner villkoren) innan du klickar på Create (Skapa). (Bild A1)
OBS
Om du redan har ett konto för Hubble, välj ”Already have an Account?” för att
fortsätta till nästa steg.
p

A1
Börja att använda apparaten - Anslut enheter
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Android™

3.2

3.2.4

Lägg till Kameran till ditt konto

• Klicka på

uppe till höger på skärmen för att lägga till kameran. (Bild A2)

A2
• Följande instruktioner visas på skärmen. (Bild A3)

A3
• Anslut och slå på kameran, vänta någon minut på att den skall värmas upp.
• Klicka på Continue (Fortsätt) när kamerans lysdiod börjar att blinka.
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• Följande instruktioner visas på skärmen. (Bild A4)

A4
• Håll knappen PAIR (Parning) längst ner på vänster kant på Kameraenheten
intryckt i 3 sekunder. Du hör ett pip, följt av en röst som indikerar att Kameran
är klar för parning.
• Klicka på Continue (Fortsätt).
• Appen kommer att automatist leta efter och ansluta till din kamera enligt
bildena nedan. (Bilderna A5, A6)
• Den blå-röda lysdioden på kameraenheten blinkar.

A5

Börja att använda apparaten - Anslut enheter

A6
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• Välj ditt WiFi®-nätverk, skriv ditt lösenord och klicka på Connect (Anslut).
(Bilderna A7, A8)

A8
A7
• Det tar några minuter för Kameraenheten att ansluta till WiFi®-nätverket
innan status för anslutningen visas. (Bilderna A9, A10)
• Om anslutningen misslyckas, klicka på Retry (försök igen) och upprepa
stegen med början från 3.2.4.

A9
A10
• Klicka på View Camera (se kamera) för att se bilden från Kameraenheten.
Lysdioden på kameraenheten tänds med blå färg.
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Användarkonto och inställning av kamera på iPhone®/
iPad®

Materialkrav
• FOCUS86 Kamera
• Strömadapter för Kameran
• iPhone® / iPad® med iOS version 7.0 eller nyare

3.3.1

Slå TILL strömmen och anslut kameran

• Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget för MicroUSB baktill på Kameraenheten.
• För strömbrytaren till läge ON (TILL).
• Kamerans röda lysdiod blinkar när kameran har startat. Du hör ett pip, vilket
innebär att Kameran är klar att ställas in.

3.3.2

Ladda ner appen Hubble for Motorola Monitors

• Gå till App Store och sök efter "Hubble for Motorola Monitors".
• Ladda ner appen "Hubble for Motorola Monitors" och installera den på din iPhone®/
iPad®

3.3.3

Starta appen Hubble på din iPhone®/iPad®

• Se till att din iPhone®/iPad® är ansluten till din WiFi®-router.
• Starta appen "Hubble for Motorola Monitors", skriv in din kontoinformation,
läs genom Användarvillkoren, välj sedan "I agree to the Terms of Use" (Jag
godkänner villkoren) innan du klickar på Create (Skapa). (Bild i1)
OBS
Om du redan har ett konto för Hubble, välj ”Already have an Account?” för att
fortsätta till nästa steg (Bild i1).

i1
Börja att använda apparaten - Anslut enheter
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iOS

3.3

3.3.4

Lägg till Kameran till ditt konto

• Klicka på

uppe till höger på skärmen för att lägga till kameran. (Bild i2)

i2
• Följande instruktioner för Bluetoth visas på skärmen. (Bild i3)

i3
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• Klicka på Settings (Inställnngar) och aktivera Bluetooth på din iPhone®/iPad®.
(Bilderna i4, i5)

i5
i4
• Tryck på HEMKNAPPEN för återgå till hemmenyn, klicka sedan på appen
"Hubble for Motorola Monitors" för att fortsätta med inställningarna.
• Följande instruktioner visas på skärmen. (Bild i6)
Observera att om Bluetooth redan hade startats så hamnar du här direkt.

i6
• Vänta några minuter på att Kameraenheten värmer upp, klicka sedan på Continue
(fortsätt) när kamerans lysdiod börjar att blinka.

Börja att använda apparaten - Anslut enheter
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• Följande visas på skärmen.
(Bilderna i7, i8)
g
pp

i7
i8
• Namnge platsen där kameran står, och klicka på Continue (Fortsätt). (Bilderna
i9, i10)

i9
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i10
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• Kameraenheten letar efter Wi-Fi®-nätverket (Bild i11) och visar därefter en
lista på tillgängliga nätverk. (Bild i12)

i12
i11
• Välj ditt WiFi®-nätverk, och klicka på Continue (Fortsätt). (Bild i13)
• Skriv lösenordet för ditt Wi-Fi®-nätverk, och klicka på Next (Nästa). (Bild i14)

i13
i14
• Det tar några minuter för Kameraenheten att ansluta till WiFi®-nätverket
innan status för anslutningen visas. (Bilderna i15, i16)

Börja att använda apparaten - Anslut enheter
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• Om anslutningen misslyckas, klicka på Retry (försök igen) och upprepa
stegen med början från 3.3.4.

i15
i16
• Klicka på View Live Camera (se kamera) för att se bilden från Kameraenheten.
Lysdioden på kameraenheten tänds med blå färg.
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4.1

Anslut kameran till en strömkälla

• Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget för
Micro-USB baktill på Kameraenheten.
• För strömbrytaren till läge ON (TILL) för att slå PÅ enheten. Lysdioden tänds
grön. (OBS: För strömbrytaren ON/OFF till läge OFF (FRÅN) för att stänga
AV enheten).
• Starta appen Hubble på din AndroidTM eller iOS®-enhet.

4.2

Beskrivning av Egenskaperna i appen Hubble
Meny

• Klicka på Kamera

för att öppna listan med

kameror.
för att öppna
• Klicka på Händelseloggen
listan med inspelade bilder som har triggats av
Rörelse- eller Ljuddetektorerna.
• Klicka på Konto
för att visa Användarprofil,
Abbonnemangsplan, Inställningar för
meddelanden, Inställningar för fjärrstyrning samt
Om Hubble

Kamerafunktioner
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4. Kamerafunktioner

Foto/Video

• Ta en bild eller spela in en video med Kameran.
• Klicka på ikonen för Video
för aktivering av
Videofunktionen. Håll den röda knappen
intryckt för att börja inspelning och släpp den
för att avbryta.
• Klicka på ikonen för Kamera
för växling till
Kamerafunktionen. Du kan ta bilder i
Kameraläget.
OBS:
Bilder och video sparas i minnet på din
smartphone eller surfplatta, och kan ses via
Gallery eller Media Player (AndroidTM-enhet).
Använd appen Hubble för att spela upp video.

Vaggvisa

Klicka här för att öppna menyn Melody (Vaggvisor)
och välj en av 5 vaggvisor som du vill att
Kameraenheten skall spela.

Temperaturmätni Temperaturen som temperatursensorn baktill på
ng
Kameraenheten detekterar visas på skärmen till
din Android™-enhet. Siffrorna visas med RÖD
färg om temperaturen är utanför de gränsvärden
som är satta i ditt konto.
Tvåvägskommuni Klicka här för aktivering av funktionen. Tryck en
kation
gång på den runda knappen
för att tala via
Kameraenheten. Tryck en gång till på den runda
knappen för att lyssna på ljud från Kameraenheten.

HD
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Högtalare

Klicka härför att slå på och stänga av högtalaren.

High Definition
Video

Växla mellan normal och HD video.

Kamerafunktioner

Flytta reglaget på skärmens högra sida för att
zooma in eller zooma ut.
Du kan också använda nyprörelser för att zooma ut
eller zooma in i en bild.
Din enhet måste stödja multi-touch-teknologi för
att kunna använda nyprörelser.

Kamerainställning Gå till Kamerainställningarna genom att klicka på
ikonen
Inställningar.
• Klicka på Detaljer för att se Kameranamn,
Cloudkonton, Byta Bild, Tidszon,
Kameramodell, Firmware Version samt Radera
Alla Händelser.
• Klicka på Meddelanden för att ställa känligheten
för Ljuddetektorn, Rörelsedetektorn och Larm
för Hög temperatur (Upp till 33 oC eller 91 oF) /
Låg temperatur (ner till 10o C eller 50 oF).
• Klicka på Inställningar för att bestämma kameran
för Takfäste, Ljusstyrka eller Ljudstyrka.
Lägg till Kamera

Procedurer för att lägga till Kamera.

Radera Alla
Händelser

Klicka här för att radera alla händelser.

Välj Händelser

Bocka för önskad ruta för att välja en inspelad
händelse.

Redigera
Händelser

Klicka här för att välja och radera händelser.

Radera Händelser Klicka här för att radera valda händelser.

Kamerafunktioner
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Zoom

4.3

24 Timmars Filminspelning

Videoinspelning styrd av rörelsedetektor som sparas minst 24 timmar på det
inbyggda Micro SD minneskortet.
1.
2.
3.
4.
5.
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Klicka på ikonen Kamerainställningar
.
Klicka på Meddelanden, sedan på Rörelsedetektor.
Aktivera rörelsedetektorn genom att klicka på den runda knappen på
skärmens högra sida.
Välj SD-kortet under Inspelning rörelser. Du kan även välja att inte spela in
eller att spara inspelningar till Cloud.
När SD-kortet är fullt, kan du välja att radera de äldsta inspelningarna (10
stycken) för att frige plats för nya inspelningar eller att spara inspelningarna
till Cloud. Klicka på Växla till Cloud.

Kamerafunktioner

• Gå till https://app.hubbleconnected.com/#login
• Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in om du redan
har skapat ett konto.
• Klicka på den parkopplade kameralistan via Android™-enheten eller
iPhone®/iPad® så kommer kameravyn att dyka upp på skärmen. Med
direktuppspelning av video kan du enkelt följa vad som händer med de
människor, djur och platser som betyder mest för dig.
• Inställningarna kan ändras genom att du följer menyinstruktionerna på
webbplatsen.

6. Procedur för att återställa kameran
Obs! Om du flyttar kameran från en router (till exempel hemma) till en annan (till
exempel på kontoret) eller om du har problem med att installera kameran måste
kameran återställas igen. Du återställer kameran så här:
1.
2.
3.

4.

Skjut ON/OFF-knappen till OFF.
Tryck och håll ner PAIR-knappen på kamerans undersida och skjut sedan
PÅ/AV-brytaren till läge PÅ (lysdioden kommer att tändas).
Släpp upp PAIR-knappen när du hör en bekräftelsesignal och vänta sedan
medan kameran återställs. Lamporna är röda och blinkar sakta under tiden
kameran återställs.
Du kan lägga till din kamera på nytt genom att följa stegen i avsnitt 3.2.4 för
Android-enheter eller i avsnitt 3.3.4 för iOS-enheter.

Att arbeta med PC/bärbar dator

23

SVENSKA

5. Att arbeta med PC/bärbar dator

7. Hjälp
Bakgrundsljud på din enhet
För att du ska slippa bakgrundsljud och ekon måste det vara tillräckligt långt
mellan Wi-Fi®-kameran och din enhet.
Användning av andra 2,4 GHz-produkter, som Bluetooth®-system och
mikrovågsugnar, kan orsaka störningar på den här produkten. Håll Wi-Fi®kameraenheten minst 1,5 m från dessa typer av produkter eller stäng av dem om
de verkar orsaka störningar.
Bruten anslutning
Kontrollera dina Wi-Fi®-inställningar. Om nödvändigt återanslut ditt Wi-Fi®.
Kontrollera att Wi-Fi®-kameran är påslagen. Vänta några minuter innan du ansluter
till Wi-Fi®-systemet.
Om du glömt lösenordet
Peka på Glömt lösenord och ange din e-postadress om du glömt ditt
lösenord. Ett nytt lösenord skickas till din e-postadress direkt.
Kategori

Problem
Beskrivning/fel

Lösning

Konto

Jag kan inte logga in
efter registrering.

Kontrollera ditt användarnamn och
lösenord.

Konto

Jag får ett fel
meddelande där det
står: "Email ID is not
registered".

Säkerställ att du är registrerad hos
oss. Tryck på Create Account för att
skapa ett konto.

Konto

Vad gör jag om jag har Klicka på länken "Forgot Password"
glömt mitt lösenord? på hemsidan https://
app.hubbleconnected.com/
#lostpassword eller i applikationen till
din Android™- eller iOS-enhet. Då
skickas ett meddelande till den epostadress som du har registrerat.

24

Hjälp

1.
Jag får inget nytt
lösenord trots att jag har
använt alternativet
"Forgot password".
2.

Anslutningspr Jag får meddelandet: 1.
oblem
Vi har problem att
ansluta din kamera.
2.
Internetanslutning
kanske saknas. Vänta
och försök igen senare.
3.
Visning av
kameran

När jag befinner mig i
"remote mode",
stoppas
videouppspelningen
efter 5 minuter. Hur
tittar jag längre?

E-postmeddelandet har kanske
hamnat i din skräppostmapp. Var
god kontrollera din skräppostmapp.
Det är kanske en viss fördröjning
innan du får din e-post. Vänta några
minuter och uppdatera sedan epostkontot.
Försök igen om några minuter.
Detta kan bero på ett problem
med din internetanslutning.
Starta om din kamera om
problemet kvarstår för att se om
detta löser problemet.
Starta om din trådlösa router.

När du ansluter till kameran via ett
annat nätverk än det du har hemma
(via internet) finns det en tidsgräns på
fem minuter för videouppspelning.
Du kan klicka på kameran igen i
Android™/iOS -applikationen så
börjar videon direktuppspelas igen.
Om du ansluter via en webbläsare kan
du klicka på Reload. Då börjar
direktuppspelningen av video igen.

Funktioner

Meddelandesignaler
skickas inte när jag vill
att de ska skickas.

Du kan ställa in ljudkänsligheten för
när meddelanden ska skickas i
kamerainställningsmenyn.

Installation

Jag hittar inga kameror
att lägga till när jag
försöker lägga till
kameror på kontot.

Om du försöker lägga till en kamera
som redan lagts till en gång på ditt
konto eller ett annat konto måste
kameran först återställas. Det gör du
genom att hålla PAIR-knappen under
kameran intryckt i fem sekunder.

Hjälp
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Konto

Allmänt

Vilka webbläsare kan
jag använda för att
ansluta till kameran från
från PC- eller Mac®dator?

Vi rekommenderar användning av
Google Chrome™ 24 eller senare.
Följande webbläsare stöds dock
också: Internet Explorer® 9.0 eller
senare (för PC), Safari® 6.0 eller
senare (för Mac®) eller Firefox® 18.0
eller senare (både PC och Mac®).

Allmänt

Vad betyder det när
lamporna blinkar?

Om lamporna blinkar innebär det
följande:
Blinkar sakta: 1. Din kamera är i
inställningsläget. Du kan lägga till
kameran till ditt konto i detta läge.
Kameran är som standard i
installationsläget. För att återställa till
installationsläge, tryck och håll nere
knappen PAIR på kamerans undersida
tills du hör en ljudsignal.
Blinkar sakta: 2. Kameran ansluter
antingen till routern eller har förlorat
anslutningen till routern. Säkerställ att
kameran är inom trådlösa nätverkets ®
signalräckvidd.
Lyser: Kameran är ansluten till Wi-Fi ®nätverket.

Anslutningspr Jag kan inte ansluta till Kontrollera att kameran är inom
oblem
kameran.
Wi-Fi ® -nätverkets täckningsområde.
Om lamporna på kameran blinkar
sakta kan du försöka med att ställa
kameran närmare routern för att få
bättre Wi-Fi ® -täckning och försöka
igen.
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I det sista steget vid
installation med
Android™- eller iOSenhet kan jag inte hitta
min kamera så jag kan
inte göra någon
installation.

Återställ kameran till installationsläge
och försök igen. Tryck och håll PAIRknappen på undersidan av kameran
intryckt tills du hör ett pip. Vänta någon
minut medan kameran startas om. När
kamerans lysdiod blinkar, innebär detta
att den befinner sig i installationsläge.
Börja nu om med installationen på din
smarttelefonen igen.

Anslutningspr Även när jag ansluter till
oblem
kameran via samma
Wi-Fi ® -nätverk står det
att kameran är
fjärransluten. Jag kan
bara se kamerabilden i
fem minuter åt gången.

Kontrollera inställningarna i routern i
det trådlösa nätverket. I routrar av
märket Buffalo finns det ett alternativ
för trådlös isolering. Var god
inaktivera detta alternativ.

Kamera

När jag försöker se
kamerabilden får jag
meddelande om att
uppgradera den inbyggda
programvaran i kameran.
Vad ska jag göra?

Uppgradera den inbyggda
programvaran. Det brukar ta runt fem
minuter. Vi skickar ut uppgraderingar
då och då för att förbättra
kamerafunktionerna.

Allmänt

Vilka plattformar kan
jag använda för att se
bilden från kameran?

Minimikrav:
Windows ® 7*
*med Javas webbläsartillägg
Mac OS ® version 10.7
Chrome™ version 24
Internet Explorer ® version 9
Safari ® version 6
Java™ version 7
Firefox ® version 18.0
Adobe ® Flash ® Player 15.0
Android™ 4.2
iPhone ® /iPad ® iOS version 7.0

Hjälp
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Installation

Allmänt

Det hörs inget ljud när Du måste trycka på högtalar ikonen i
jag ansluter till kameran videouppspelningsfönstret för att
kunna höra ljud. Som standard är
via fjärranslutning.
ljudet inte på när du fjärransluter till en
kamera.

Allmänt

Vad innebär
lokalkamera och
fjärrkamera?

Allmänt

Hur hämtar jag appen Android™:
till Android™- och iOS- - Öppna Google Play Store på din
enheter?
Android™-enhet
- Tryck på sökknappen
- Skriv "Hubble for Motorola
Monitors"
- Hubble App kommer att visas i
sökresultaten
- Välj att installera den
iOS-enheter:
- Öppna iOS APP StoreSM
- Tryck på sökknappen
- Skriv "Hubble for Motorola
Monitors"
- Hubble App kommer att visas i
sökresultaten
- Välj att installera den
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När du ansluter till kameran via samma
trådlösa nätverk (hemma) som kameran
är ansluten till är det en lokalkamera. Om
du ansluter till kameran när du är utanför
hemmet är det en fjärr kamera. Utanför
hemmet kan du ansluta via 3G, 4G eller
4G LTE eller Wi-Fi® -anslutning.

Hjälp

Du måste stänga av autolåsfunktionen
När
videouppspelningen i den smarta enheten för att kunna titta
slutar försöker appen på bild och lyssna på ljud utan avbrott.
ansluta igen och det
gör att ljudet försvinner
och bilden blir hackig.

Funktioner

Hur många personer
kan vara anslutna till
kameran på samma
gång?

Om du använder lokalt läge oftare
stöds två användare, efter två
användare kommer all strömning att
ske genom fjärrservern. På så sätt kan
hur många personer som helst vara
anslutna till kameran samtidigt.

Anslutningspr Jag upplever
oblem
störningar från andra
webbkameror.

Direktuppspelning av video är
beroende av bandbredden, särskilt
om du har två eller flera enheter med
direktuppspelning av video som
sänder via samma router.

Hjälp
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Installation

8. Allmän information
Om din produkt inte fungerar som den ska ...
1.
2.
3.

Läs instruktionerna i denna Bruksanvisning eller Snabbstartsinstruktionerna.
Besök oss på: www.motorolahome.com/support
Kontakta kundtjänst på
0852503823
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör
(”garanti”)
Tack för att du har köpt den här Motorolamärkta produkten som har tillverkats
med licens av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Vad täcker garantin?
Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt
(”produkten”), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör
(”tillbehör”) som säljs för användning med denna produkt och som bär
varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller
material och utförande under normal användning av konsumenten under den
period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.

Vem täcker garantin?
Denna garanti gäller endast den första köparen och kan inte överlåtas.

Hur agerar BINATONE?
BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget val och inom
en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera och ersätta alla produkter
eller tillbehör som inte överensstämmer med denna garanti. Vi kan använda
funktionsmässigt likvärdiga rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya
produkter, tillbehör eller delar.
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ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE,
SKA VARA BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS
VARAKTIGHET. I ÖVRIGT ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA
UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING
KONSUMENTEN GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.
MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA ELLER EJ
(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET AV
PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER FÖR INDIREKTA,
OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV
NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST
AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA
FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN ELLER
OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER TILLBEHÖREN, I DEN
MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutande av oförutsedda
skador eller följdskador, eller begränsning av en underförstådd garantis
varaktighet, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller
dig. Garantin ger dig särskilda lagliga rättigheter och du kan även ha andra
rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.

Allmän information
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Vilka andra begränsningar finns?

Produkter som omfattas
Konsumentprodukter
Konsumenttillbehör
Konsumentprodukter och
tillbehör som repareras eller
ersätts

Garantins varaktighet
Två (2) år från det ursprungliga köpet av
produktens första köpare.
Nittio (90) dagar från det ursprungliga köpet
av tillbehörets första köpare.
Återstoden av den ursprungliga garantin på
nittio (90) dagar från den dag produkten eller
tillbehöret returnerades till konsumenten,
beroende på vilken period som är längst.

Undantag
Normalt slitage. Periodiskt underhåll, reparationer och utbyte av delar på grund
av normalt slitage omfattas inte av garantin.
Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet är under 80 % av dess
normala kapacitet och batterier som läcker täcks av den här garantin.
Missbruk och felanvändning. Defekter eller skador som orsakats av: (a) felaktig
användning, förvaring eller missbruk, olyckshändelse eller försummelse som
fysiska skador (sprickor, repor etc.) på produktens yta till följd av felaktig
användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fukt eller kraftig
svettning, sand, smuts eller liknande, extrem hetta, eller mat; (c) användning av
produkterna eller tillbehören i kommersiella syften eller att de utsatts för
onormal användning eller onormala omständigheter; eller (d) andra handlingar
som inte är MOTOROLAS eller BINATONES fel, omfattas inte av garantin.
Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas varumärke.
Defekter eller skador som uppstår på grund av användning av produkter,
tillbehör eller annan kringutrustning som inte bär Motorolas varumärke och inte
är certifierade av Motorola omfattas inte av garantin.
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Ändrade produkter. Produkter eller tillbehör med (a) borttagna, ändrade eller
utplånade etiketter med serienummer eller datum; (b) förseglingar som är
brutna eller som har synlig åverkan; (c) avvikande serienummer; eller (d)
avvikande eller icke-Motorolamärkta höljen eller delar omfattas inte av garantin.
Kommunikationstjänster. Defekter, skador eller fel på produkterna eller
tillbehören som uppstår på grund av kommunikationstjänster eller -signaler som
du prenumererar på eller använder med produkterna eller tillbehören omfattas
inte av garantin.

Så här erhåller du garantiservice och annan information
För service eller information, ring:
0852503823
E-post: motorola-mbp@tdm.de
Du kommer att få instruktioner om hur du skickar produkter eller tillbehör på din
bekostnad och risk till ett BINATONE-auktoriserat reparationscenter.
För att erhålla service måste du skicka in: (a) produkten eller tillbehöret; (b)
originalkvittot som inkluderar datum, plats och återförsäljare; (c) ett fullständigt
garantikort som visar produktens serienummer (om förpackningen innehöll ett
garantikort); (d) en skriftlig beskrivning av problemet; och, viktigast av allt; (e)
din adress och ditt telefonnummer.
Dessa villkor och bestämmelser utgör hela garantiavtalet mellan dig och
BINATONE gällande de produkter eller tillbehör du har köpt, och ersätter alla
tidigare avtal eller utfästelser, inklusive utfästelser i skriftliga publikationer eller
reklam som getts ut av BINETONE eller utfästelser som har gjorts av ett anställt
ombud eller personal från BINATONE i samband med köpet.

Allmän information
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Otillåten service eller ändringar. Defekter eller skador till följd av service, tester,
justeringar, installationer, underhåll, ändringar eller modifieringar som utförs av
någon annan än MOTOROLA, BINATONE eller dess auktoriserade
servicecenter omfattas inte av garantin, oavsett hur dessa utförs.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

________________________________________

.

EC Declaration of Conformity
We the manufacturer / Importer :

Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following products
Wi-Fi Video Camera
Type of equipment:
FOCUS86, FOCUS86-2, FOCUS86-B, FOCUS86-B2
Model Name:
Country of Origin:
China
Brand:
Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the
Council Directive
/108/EC on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive
1999/5/EC and the following standard:
Radio Spectrum:
EMC:
Electrical Safety:
RF Safety:

EN300328 V1.8.1:2012
EN301489-17 V2.2.1:2011
EN301489-1 V1.9.2:2011
EN60950-1:2006 /A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN62479:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)

London, 19 August, 2015
Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer
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9. Tekniska specifikationer
Kameran
Wi-Fi ®

802.11 b/g/n

Bildsensor

Färg, CMOS, en miljon bildpunkter

Lins

f = 2,3 mm, F = 2,4

IR-lysdioder

7 st

Nätadapter:

Ten Pao International Ltd.
Ineffekt: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 300 mA
Utgående spänning: 5V DC, 1000 mA

Tekniska specifikationer
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Produkten är tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone Electronics International
LTD., officiell licenstagare för denna produkt. MOTOROLA-logotypen och den
stiliserade M-logotypen är varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings,
LLC. och används under licens. Apples logotyp och Safari är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicevarumärke
som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och Chrome är varumärken som tillhör
Google Inc. Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Windows och Internet
Explorer är varumärken som tillhör Microsoftkoncernen. Firefox är ett registrerat
varumärke som tillhör Mozilla Foundation. Adobe och Flash är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Java är ett
registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dem närstående bolag. Alla andra
varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2015 Motorola Mobility LLC. Med
ensamrätt.
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