Model: SCOUT1500 - Snelle Start Gids
Zie de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies.

1 Het installeren van uw digitale videomonitor voor huisdieren
montageplaat voor de buitencamera aan de
A De
muur monteren
• Bevestig de
montageplaat aan de
muur met de 4
kruiskopschroeven
(meegeleverd).

C De buitencamera vastzetten
• Het toestel op de
montageplaat
vastzetten via de
opening in het midden
met de beveiligde
schroef m.b.v. de
bijgeleverde
steeksleutel.

buitencamera aan de montageplaat
B De
bevestigen
• Plaats de 4 bevestigingssleuven
van de cameravoet in de 4
uitsparingen van de
montageplaat. Zorg ervoor dat
het toestel goed op de
montageplaat is bevestigd, met
de 2 gaten in het midden correct
gepositioneerd.

voeding voor de buitencamera
D Elektrische
aansluiten

• Steek de voedingsadapter van
de buitencamera aan op het
verlengsnoer en sluit de
voedingsadapter aan op het
stopcontact.

voeding aansluiten voor de
E Elektrische
binnencamera
• Sluit de kleine stekker
van de voedingsadapter
aan op de toestel en het
andere uiteinde op het
stopcontact.
• Gebruik uitsluitend de
meegeleverde adapter
(5,9V DC/1000mA).

G Bevestiging het kapje van het hoofdtoestel
Kleine kruiskop- of
platte schroevendraaier

F De batterij voor het hoofdtoestel installeren

Zwart Rood

• Steek het draadlipje van
de oplaadbare batterij in
het contactpunt zoals
getoond in de afbeelding,
en plaatst de batterij in
het compartiment.

voeding voor het hoofdtoestel
H Elektrische
aansluiten
• Sluit de kleine stekker
van de voedingsadapter
aan op het hoofdtoestel
en het andere uiteinde op
het stopcontact.
• Gebruik uitsluitend de
meegeleverde adapter
(6V DC/500mA).

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR - Als dit toestel wordt gebruikt voor bewaking van zuigelingen of kinderen, het snoer van de adapter meer dan een meter buiten hun bereik houden.
Plaats camera's of snoeren nooit in een wieg of bij een bed. Bevestig het snoer op veilige afstand van kinderen. Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.
Voorzichtigheid is geboden wanneer het toestel in gebruik wordt genomen totdat uw huisdier gewend is geraakt aan de apparatuur. Als uw huisdier de neiging heeft op
voorwerpen te bijten of te knagen, raden wij u aan deze en alle andere elektrische apparaten buiten bereik van het dier te houden.

2 Gebruik van de bedieningstoetsen
Hoofdtoestel
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VOEDING AAN-UIT /
De toets ingedrukt houden om het apparaat in/uit te schakelen. Indrukken om het LCD-scherm aan/uit te schakelen.
VIDEO-toets
HOGER/LAGER-toetsen Indrukken in de camera naar boven of beneden te kantelen. Indrukken om de instellingen van het menu te wijzigen.
LINKS/RECHTS-toetsen Indrukken om de camera naar links of rechts te zwenken. Indrukken om de menu-opties te openen.
MENU-toets

Indrukken om de menu-opties te openen of te sluiten.

OK-toets

Indrukken om een instelling te bevestigen.
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QUICK SCAN-toets

Indrukken om de zwenk/kantel-snelheid van het buitentoestel te verdubbelen.
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SPREEK-toets

Ingedrukt houden om tegen uw huisdier via het binnentoestel voor videomonitor voor huisdieren te spreken.

Binnentoestel voor videomonitor voor huisdieren
AAN/UIT-schakelaar
De schakelaar naar rechts drukken om het toestel in te schakelen. De schakelaar naar links drukken om het toestel uit
te schakelen.

3 Algemene informatie
Als het toestel niet goed functioneert...
1. Lees deze Snelle Start Gids of de Gebruikershandleiding.
2. Klantenondersteuning
+49 (0) 1805 939 802 in Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
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