Kullanım Kılavuzu
Wi-Fi® Internet Baglantılı Pilli Dijital Bebek Kamerası
Modeller: MBP855CONNECT, MBP855CONNECT-2,
MBP855CONNECT-3, MBP855CONNECT-4

Bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye
tabidir.

Hoş Geldiniz...
Yeni Motorola Dijital Bebek Kamerası!
Dijital Bebek Kamerasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Artık bebeğiniz
başka bir odada uyurken onu görebilir ve duyabilirsiniz veya daha büyük
çocukları oyun odalarında takip edebilirsiniz.
Lütfen kaydınız için orijinal tarihli satış faturasını muhafaza edin. Motorola
ürününüzün garanti servisi için, garanti durumunuzu onaylamak amacıyla
üzerinde tarih bulunan satış faturanızın bir nüshasına ihtiyacınız olacaktır.
Kayıt, garanti kapsamı için gerekli değildir.
Ürünle ilgili sorularınız için lütfen aşağıdaki numarayı arayın:
Türkiye: +90 216 336 9674
Bu Kullanım Kılavuzu size ürününüzden tam performans almanız için
gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır.
Dijital Bebek Kameranızı kullanmadan önce Ebeveyn Ünitesi’nde bulunan
pili tam olarak şarj etmelisiniz. Şarj olan piller sayesinde cihazınızı fişten
çekseniz bile kullanabilirsiniz. Üniteleri kurmadan önce lütfen sayfa 8 - 10
'daki Güvenlik talimatlarını okuyun.

Her şeyiniz tam mı?
• 1 x Ebeveyn Ünitesi
• 1 x Bebek Ünitesi (kamera)
• 1 x Ebeveyn ünitesi için güç adaptörü
• 1 x Bebek ünitesi için güç adaptörü
• 1 x yıldız şeklinde tutamak
Çoklu kamera setlerinde, güç adaptörü üniteleriyle birlikte bir veya daha
fazla ilave kamera ünitesi bulacaksınız.

Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış
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Ekran (LCD ekran)
Video AÇMA/KAPAMA düğmesi
V
LCD ekranını AÇIP/KAPATMAK için
basın.
(Not: Ekran kapalı olsa bile ses açık
kalıyor.)
Konuşma düğmesi T
Bebeğinizle konuşmak için basın ve
basılı tutun
SIFIRLAMA düğmesi (girintili küçük pimi kullanın)
Yukarı düğmesi +
Normal Mod: Kamerayı yukarı
doğru eğin
Menü Modu: Menü seçeneklerini
yukarı taşıyın
Aşağı düğmesi Normal Mod: Kamerayı aşağıya
doğru eğin
Menü Modu: Menü seçeneklerini
aşağıya taşıyın
MENÜ düğmesi M
Menü seçeneklerini açmak /
kapatmak için basın.
OK düğmesi O
Bir seçimi onaylamak için basın.
Mikro USB Güç Girişi

10. Sol düğmesi <

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Normal Mod: Kamerayı sola doğru
çevirin
Menü Modu: Menü seçeneklerini
sola taşıyın
Sağ düğmesi >
Normal Mod: Kamerayı sağa doğru
çevirin
Menü Modu: Menü seçeneklerini
sağa taşıyın
Şarj LED ışığı
Elektrik bağlı olduğunda mavi.
Ebeveyn Ünitesi AÇIK/KAPALI
LED'i (Yeşil)
Ses Seviyesi LED'i (Yeşil, Amber,
Kırmızı, Kırmızı)
Ses düğmesi
Ebeveyn Ünitesinde Ses Seviyesini
Azaltmak/artırmak için -/+’ye basın
Güç düğmesi 0
Ebeveyn Ünitesini AÇIK/KAPALI
arasında geçiş yaptırmak için basılı
tutun.
Mikrofon
Stand
Hoparlör

Ebeveyn Ünitesi menü simgeleri
Sinyal Seviyesi Gösterimi (5 Seviye)
Gece Görüş Modu (Video ayrıca Siyah/Beyaza geçer)

T

Konuşma Modu Açık
Ses Seviyesi Gösterimi (4 Seviye)
Kamerayı Sola Doğru Çevirme
Kamerayı Sağa Doğru Çevirme
Kamerayı Yukarı Doğru Eğme
Kamerayı Aşağıya Doğru Eğme
Yaklaştırma Seviyesi (1X, 2X)
Parlaklık Seviyesi Kontrolü (8 Seviye)
Ninni Kontrolü (5 Şarkı Seçeneği)
Alarm Ayarı (6 saat, 4 saat, 2 saat, KAPALI)
Durum çubuğunda alarm ayarı belirir ve yanıp söndüğünde alarm zamanına erişildiği veya kaçırıldığı gösterilir.
Sıcaklık ölçeği seçimi (oC / oF)
Değerler ekranı MAVİ, ancak > 29ºC / 84ºF, veya < 14ºC / 57ºF olduğunda KIRMIZI'ya dönecek
>36oC / 97oF ise YY oC / oF gösterir.
< 1oC / 34oF ise DD oC / oF gösterir.
Kamera Kontrolü (tarama

V

, görüntüleme

, ekleme
, silme
)
+
, 5 dak., 30 dak., 60

Ekran Kapanma Zamanlayıcısını Ayarla (Kapanma
dak.)

Ekran kapanma zamanlayıcısının ayarlandığını gösterir
Ses Seviyesi Kontrolü (8 Seviye + kapalı)
Sesin kapalı olduğunu gösterir
Bebek Ünitesi algilanmadi
Ekranda birden fazla kamerayı görüntüleyin. Birden fazla Bebek Ünitesi
(Kamera) varsa mümkündür

Bebek Ünitenizin Genel Görünümü (Kamera)
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Foto Sensörü (Gece Görüşü Modu)
Kamera Lensi
Kızılötesi LED ışıklar (x 8, gece
görüşü için)
Güç LED'i
Ebeveyn Ünitesi elektriğe ilk olarak
bağlandığında ya da Ebeveyn
Ünitesiyle eşleşip bağlantıda
olmadığında yanar.
Bağlantıda olduğunda veya Ebeveyn
Ünitesini aradığında yanıp söner
Mikrofon

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kamera Pili LED'i
Bebek Ünitesi prize takıldığında
yanıp söner.
Kameranın pil seviyesi düşük
olduğunda yanıp söner.
AÇMA/KAPAMA anahtarı
Sıcaklık sensörü
Mikro-USB Güç Soketi
PAIR (Eşle) Düğmesi
Hoparlör
Yıldız şeklinde tutamak veya üç
ayaklı yuva
Anten

Bebek Monitörünüzü kurmak için önemli talimatlar
• Kameranızın Bebek ve Ebeveyn Ünitenizi beraber kullanmak için, birbirleri arasında
bir radyo bağlantısı yapabilmeniz gerekir ve menzil ortama bağlı şartlardan
etkilenebilir.
• Bebek ve Ebeveyn Üniteleri arasında buzdolabı, ayna, dosya dolabı, metalik kapılar
veya demirli beton gibi herhangi bir büyük metal nesne radyo sinyalini engelleyebilir.
• Sinyal gücü duvar gibi katı yapılar veya radyo, TV, bilgisayar, kablosuz veya mobil
telefonlar, floresan lamba veya ışık ayar anahtarları gibi elektrikli donanımlar tarafından
da azaltılabilir.
• Kablosuz ağlar (Wi-Fi® yönlendiriciler), Bluetooth® sistemler veya mikrodalga fırınlar
gibi diğer 2.4 GHz ürünlerin kullanımı bu ürünle girişime sebebiyet verebilir,
dolayısıyla Bebek Monitörünü bu tipteki ürünlerden en az 1 metre (5 fit) uzakta tutun
veya girişime yol açıyor gibi görünürlerse bunları kapatın.
• Sinyal zayıfsa, Ebeveyn ve/veya Bebek Ünitesini odada başka bir konuma almayı
deneyin.
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5.4.2
5.4.3

1. Güvenlik Talimatları

UYARI:

Boğulma Tehlikesi: Kablolar
çocukların BOĞULMASINA neden
olabilir. Bu kabloyu çocukların
erişemeyeceği yerde (1 metrenin
üzerinde bir mesafede) tutun. AC
Adaptörler ile asla uzatma kabloları
kullanmayın. AC Adaptörler ile asla
uzatma kabloları kullanmayın.
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KAMERA KURULUMU VE KULLANIMI:
• Bebek Ünitesi için karyolasındaki bebeğinizin görüntüsünü en iyi
şekilde almanızı sağlayacak bir konum seçin.
• Bebek Ünitesini düz bir yere yerleştirin. Bu, şifonyer, masa ya da raf
olabilir. Ayrıca üniteyi standın alt kısmındaki vidalı tutamağı
kullanarak uygun bir Tripod veya Stargrip üzerine de monte
edebilirsiniz.
• Bebek Ünitesini veya kablolarını karyolaya veya bebeğin
ulaşabileceği bir yere koymayın (Ünite ve kablolar 1 metreden fazla
bir mesafede olmalıdır).
DİKKAT
Bu Dijital Bebek Kamerası elektromanyetik alanlarla ilgili tüm standartlara
uyumludur ve Kullanım Kılavuzu'nda anlatıldığı şekilde kullanılırsa güvenlidir.
Dolayısıyla, bu cihazı kullanmadan önce her zaman bu Kullanım Kılavuzu'ndaki
talimatları dikkatlice okuyun.
• Cihazın kurulumunu sadece yetişkinler yapmalıdır. Kurulum yaparken küçük
parçaları çocuklardan uzakta tutun.
• Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların bu ürünle oynamasına izin
vermeyin.
• Bu Bebek Telsizi sorumlu yetişkin denetiminin yerini alamaz.
• Daha sonra göz atmak için bu kullanım kılavuzunu saklayın.
• Bebek Ünitesini veya kablolarını karyolaya veya bebeğin ulaşabileceği bir
yere koymayın (Ünite ve kablolar 1 metreden fazla bir mesafede olmalıdır).
• Kabloları çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
• Bebek Monitörünü havlu veya battaniye ile örtmeyin.
• AC Adaptörler ile asla uzatma kabloları kullanmayın. Sadece verilen güç
adaptörünü kullanın.
• Kullanımdan önce aşinalık kazanmak için bu monitöre ve tüm fonksiyonlarını
test edin.
• Bebek monitörünüzü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
• Bebek monitörünüzü ısı kaynağının yanına kurmayınız.
Güvenlik Talimatları
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• Yalnızca temin edilen şarj aletlerini ve güç adaptörlerini kullanın. Başka şarj
aletleri veya güç adaptörleri kullanmayın çünkü cihaza ve pil takımına hasar
verebilir.
• Fiş temas yerlerine sivri veya metal objelerle dokunmayın.
UYARI
Ebeveyn Ünitesi, kullanıcı tarafından erişilemeyen dahili lityum-iyon şarj
edilebilir pil takımı içerir. Pil takımının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız
lütfen yardım hattı ile irtibata geçin. Pil takımını kendiniz değiştirmeyi
denemeyin.
Pil yanlış bir tipte pil ile değiştirilirse patlama riski vardır.
Kullanılmış pilleri yönergelere uygun şekilde bertaraf edin.
Birim kurulum ve eller dışında kullanıcının vücudunun parçaları yaklaşık 20 cm
(8 inç) ya da daha fazla bir mesafede muhafaza edildiği şekilde kullanılabilir
olacaktır.
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2. Başlarken
Bebek Ünitesi Güç Kaynağı

Elektrik adaptörünün mikro USB ucunu Bebek Ünitesine (kamera), diğer
ucunu da uygun bir prize bağlayın.

NOT
Yalnızca temin edilmiş adaptörü kullanın (5V DC / 1500mA).
2.
3.

Bebek Ünitesini açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇMA konumuna
çevirin.
Bebek Ünitesini kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPAMA
konumuna çevirin.

ÖNEMLİ
Bebek Ünitesi dahili şarj edilebilir pil takımı (Ni-MH pil 2.4V, 900mAh) sayesinde
herhangi bir güç bağlantısı bağlı olmadan 3 saate kadar çalışabilir.
Kullanmadan önce en az 16 saat şarj edilmesi önerilir. Monitörünüzün pil kısmını
açmayın. Pillerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız yardım hattıyla
temasa geçin.

Başlarken
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2.2

Ebeveyn Ünitesi Güç Kaynağı

ÖNEMLİ
Bebek Ünitesi dahili şarj edilebilir bir pil takımına (lityum-iyon pil 1880mAh,
ekranın 5 saate kadar çalışmasını sağlar) sahiptir, lütfen ilk kez kullanmadan
önce 16 saat şarj edin. Pil takımına kullanıcılar erişemez. Pil takımının
değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız lütfen yardım hattı ile irtibata geçin.
1.

2.
3.

4.

5.

Güç adaptörünün mikro USB fişini ebeveyn ünitesine, diğer ucunu da
uygun bir şebeke elektriği prizine bağlayın. Sadece Mikro USB kablosu olan
kapalı güç adaptörü (5V DC / 1500mA) kullanın.
Monitörünüz otomatik olarak açılmadıysa, 0 POWER ON/OFF düğmesine
3 saniye basılı tutun.
Hem Bebek hem de Ebeveyn Ünitesi açıldıktan sonra, Ebeveyn
Ünitesindeki ekran Bebek Ünitesi tarafından yakalanan videoyu
gösterecektir. Ancak bebeğin odası karanlıksa,
sembolü ile, Bebek
Ünitesinin kızıl ötesi aydınlatması nedeniyle videoyu siyah beyaz
gösterecektir.
Bağlantı yoksa veya menzil dışındaysanız, video ekranı kapanacaktır,
sembolü ekranda yanıp sönecektir ve ünite sürekli bir bip sesi
verecektir. Bağlantıyı tekrar kurmak için Ebeveyn Ünitesini Bebek Ünitesine
daha yakın bir yere getirin.
Ebeveyn Ünitesini KAPATMAK için, ilerleme çubuğu tamamen dolana
kadar GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesini 0 basılı tutun.

NOT
Pil simgesi
pilin düşük olduğunu göstermek için KIRMIZI’ya döner ve her
15 saniyede bir ses çıkarır. Pilin yeniden şarj edilmesi gerekir. Pil takımının tam
olarak şarj olması 16 saat sürer.
12
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Şarj olurken
1. Ebeveyn Ünitesi takılı adaptör ile KAPALI konuma getirilecektir, ekranda
yaklaşık 5 saniye kadar 2 uçlu fiş logosu görünür ve ardından ekranda 15
saniye yanıp sönen pil logosu görüntülenir. Sol üst taraftaki Mavi LED
adaptörün takılı olduğunu ve şarj edilmeye devam edildiğini belirtmek için
yanacaktır.
2. Güç açık iken, adaptör prize takıldığında, ekranın sağ üst köşesinde çıkan
pil simgesi, pilin şarj edildiğini gösterir. Sol üstteki mavi şarj LED ışığı
yanacaktır. Bu ışık adaptörün fişe takılmış olduğuna işaret eder; mavi ışığın
yanındaki Yeşil LED de Ebeveyn Ünitesinin açılmış olduğunu gösterir.

2.3

Kayıt (Eşleme)

Bebek Monitörü Kamerası Ebeveyn Ünitenize önceden kaydedilmiştir. Bebek
Ünitesi Ebeveyn Ünitesiyle bağlantıyı kaybetmedikçe tekrar kaydetmek
zorunda değilsiniz.
Bebek Ünitenizi tekrar kaydetmek için veya yeni bir Bebek Ünitesi kaydetmek
için aşağıdaki prosedürü izleyin:
Ebeveyn ünitesinin M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi çıkana kadar < SOL düğmesine veya > SAĞ düğmesine basın;
sil/
ekle/
görüntüle/
tara menüsü çıkacaktır.
+
3.
ekle’yi
seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve
+onaylamak için O düğmesine basın.
4. Kamera
___ açılacaktır; istediğiniz kamerayı seçmek için +
YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve kamera ünitesini aramaya
başlamak için "kamera üzerinde EŞLE seçeneğine basın" seçeneği ile
O düğmesine basın.
Not: Bir kamera Ebeveyn Ünitesi ile eşleştirilirse, kamera konumu (* ile
karşı) yeni bir kayıt için seçilemez.
5. Ebeveyn Ünitesi kamerayı bulup, bip sesi verip ve Kamerada EŞLEŞTİRME
TAMAM görünene kadar Bebek Ünitesinin alt sol ucunda bulunan EŞLE
düğmesini basılı tutun. Kameradan gelen video görünecektir.

1.
2.

NOT
Daha önce belirli bir Bebek Ünitesinin tanımlanmış olması halinde, bu yeni
Bebek Ünitesi eski tanımlamanın üzerine yazılarak tanımlanacaktır.
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3.1

Kurulum

• Bebek Ünitesini uygun bir yere koyun (örneğin bir masaya) ve kamera lensini
izlemek istediğiniz bölgeye çevirin.
• Ebeveyn Ünitesindeki görüntüden memnun olana kadar Ebeveyn Ünitesi'nin
çevirme ve eğme fonksiyonundan yararlanarak kamerayı yukarı, aşağı, sağa
ve sola çevirip Bebek Ünitesinin baş açısını ayarlayın.
NOT
Bebek Ünitesini çocuğun veya bebeğin erişebileceği bir yere koymayın!
Görüntü veya sesle bir girişim varsa, üniteyi farklı yerlere koymayı deneyin ve
diğer elektrikli donanımlara çok yakın olmadığından emin olun.

3.2

Kaydır ve Eğ

Kamera, kamera görüntüleme modundayken Ebeveyn Ünitesi'nden kontrol
edilebilir.
1.
2.

3.3

Kamerayı yukarı ve aşağı eğmek ettirmek için + YUKARI veya - AŞAĞI
düğmesine basın.
Kamerayı sola veya sağa döndürmek için < SOL veya > SAĞ düğmesine
basın.

Gece Görüşü Modu

Bebek Ünitesinde karanlıkta temiz görüntüleri yakalamak için 8 adet yüksek
hassasiyetli kızılötesi LED bulunmaktadır. Ünitenin üst kısmındaki yerleşik foto
sensör düşük seviyede bir ortam ışığı algıladığında, LED'ler otomatik olarak
etkinleşecek ve Ebeveyn Ünitesi ekranı siyah-beyaz gösterecektir. Ekranın üst
kısmında
simgesi görüntülenecektir.

3.4

Konuşma Modu

Bebek ünitesi hoparlörü üzerinden bebeğinizle konuşmak için ebeveyn ünitesi
üzerindeki T KONUŞ düğmesine basın ve basılı tutun. Ekranın üst kısmında T
simgesi görüntülenecektir.

Bebek Monitörünün Kullanılması
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3. Bebek Monitörünün Kullanılması

3.5

Video AÇMA/KAPATMA

Sesli monitörü açık bırakırken LCD ekranı açmak veya kapatmak için V VIDEO
ON/OFF tuşuna basın.

3.6

Sıcaklık Göstergesi (HH °C / °F veya LL °C / °F)

Bebek Ünitesi'nin arkasında bulunan sıcaklık sensöründen okunan sıcaklık °C
veya°F olarak LCD ekranınızın üst tarafında görüntülenecektir (bkz. 4.7 “Sıcaklık
Göstergesi” değişim şekli). Sıcaklığın 29°C / 84°F üzerine çıkması veya 14°C /
57°F altına düşmesi halinde değerler KIRMIZI’ya dönecektir. Sıcaklığın 36°C /
97°F’in üzerine çıkması halinde, değer HH °C / °F’ye dönecektir. Sıcaklığın 1°C
/ 34°F’in altına inmesi halinde, değer LL °C / °F’ye dönecektir. Sıcaklık
göstergesi dakikada bir güncellenir.
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Bebek Monitörünün Kullanılması

4.1
1.

4.2

Ses
Ses seviyesini ayarlamak için Volume (Ses) düğmesinin - veya + işaretlerine
basın;
ikonu çıkacaktır. 0 ~ 8 arasında istenen ses seviyesini
seçebilirsiniz. (Varsayılan ses seviyesi ayarı seviye 5'tir ve seviye 0
KAPALIDIR
).

Parlaklık

1.

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.

2.
3.

simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
1 ~ 8 arasında istenen parlaklık seviyesini seçmek için + YUKARI ve AŞAĞI düğmesine basın. (Varsayılan parlaklık seviyesi ayarı seviye 4'tür.)

4.3

Ninni

1.

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.

2.
3.

simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
5 ses arasından seçim yapmak için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine
basın. Belli bir ses seçilmiş ise başka bir seçim yapılmadığı ya da TALK
(KONUŞMA) düğmesine basılmadığı müddetçe bu ses sürekli olarak
duyulacaktır. (Varsayılan ayar ninni KAPALI ayarıdır.)

4.4

Yakınlaştırma

1.

M düğmesine basın, menü çubuğu

2.

1X veya 2X yaklaştırma seçeneğini seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI
düğmesine basın. (Varsayılan ayar 1X'tir.)

4.5
1.
2.
3.

çıkacaktır.

Alarm
M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
Alarm zamanını seçmek için + YUKARI düğmesi veya - AŞAĞI
düğmesine basın (6s, 4s, 2s) ve
açılacaktır. (Varsayılan ayar Alarm
KAPALI’dır.)

Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri
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4. Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri

4.

Bir alarm zamanı seçilmişse, Ebeveyn Ünitesi seçilen 6, 4 veya 2 saatlik
periyodun sonunda yaklaşık 1 dakika bip sesi verecektir ve
yanıp
sönecektir. Alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

4.6

Kamera Kontrolü

4.6.1

Bir kamera ekleme (eşleme)

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi çıkana kadar < SOL düğmesine veya > SAĞ düğmesine basın;
sil/
ekle/
görüntüle/
tara menüsü çıkacaktır.
+
3.
ekle’yi
seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve
+onaylamak için O düğmesine basın.
4. Kamera ___
açılacaktır; istediğiniz kamerayı seçmek için +
YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve kamera ünitesini aramaya
başlamak için O düğmesine basın.
Not: Bir kamera Ebeveyn Ünitesi ile eşleştirilirse, kamera konumu (* ile
karşı) yeni bir kayıt için seçilemez.
5. Ebeveyn Ünitesi kamerayı bulup, bip sesi verip ve Kamerada EŞLEŞTİRME
TAMAM görünene kadar Bebek Ünitesinin alt sol ucunda bulunan EŞLE
düğmesini basılı tutun. Kameradan gelen video görünecektir.
1.
2.

NOT
Bir Kamera bir kerede yalnızca bir Ebeveyn Ünitesine kaydedilebilir.

4.6.2
1.
2.
3.
4.

18

Bir Kameranın Görüntülenmesi

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi çıkana kadar < SOL düğmesine veya > SAĞ düğmesine basın;
sil/
ekle/
görüntüle/
tara menüsü çıkacaktır.
+
görüntüle
’yi seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın
ve onaylamak için O düğmesine basın.
Kamera
___ açılacaktır. İstediğiniz kamerayı seçmek için +
YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve kamera ünitesini aramaya
başlamak için O düğmesine basın.
Not: Kamera konumları yalnızca bir * ile seçilebilir.

Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri

,
,
,
,
. menüsünden mevcut Kamera seçeneklerini seçmek için
doğrudan O düğmesine arka arkaya basın.

4.6.3
1.
2.
3.
4.
5.

Kamera Silme

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi çıkana kadar < SOL düğmesine veya > SAĞ düğmesine basın;
sil/
ekle/
görüntüle/
tara menüsü çıkacaktır.
sil’i+seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve
onaylamak için O düğmesine basın.
Kamera
___ açılacaktır; istediğiniz kamerayı seçmek için +
YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve O düğmesine basın.
seçeneğini seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve
bu kaydı silmek için O düğmesine basın.

NOT
Sistemde tanımlanmış yalnızca bir kamera olması halinde kamerayı
silemezsiniz.

4.6.4

Kamera tara

Bu fonksiyon birden fazla Bebek Ünitesi (Kamera) varsa kullanılabilir.
1.
2.
3.
4.

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi çıkana kadar < SOL düğmesine veya > SAĞ düğmesine basın;
sil/
ekle/
görüntüle/
tara menüsü çıkacaktır.
+ seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın ve
tara’i
onaylamak için O düğmesine basın.
Ekran, her 12 saniyede değişen bir kamera döngüsü ___
içerisinde tanımlanmış farklı kameralardan görüntüleri gösterecektir.

İPUCU
Kameraları Görüntülemek için Menüyü kullanmak yerine Hızlı Yöntem.
,
,
,
,
. menüsünden mevcut Kamera seçeneklerini seçmek için
doğrudan O düğmesine arka arkaya basın.

Ebeveyn Ünitesi Menü Seçenekleri
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İPUCU
Kameraları Görüntülemek için Menüyü kullanmak yerine Hızlı Yöntem.

4.7
1.
2.
3.

4.8
1.
2.
3.

Sıcaklık Göstergesi
M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
°C veya °F seçeneğini seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine
basın.

Güç Tasarruf Modu
M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
V simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
Şarj halinde değil ise 5 dk, 30 dk veya 60 dk sonra otomatik video kapama
seçeneğini seçmek için + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine basın.
AŞAĞI düğmesine basın.

NOT
Ses kalacaktır ve videoyu yeniden açmak için herhangi bir düğmeye
basabilirsiniz.

4.9

Ekranda birden fazla kamerayı görüntüleyin

Bu fonksiyon birden fazla Bebek Ünitesi (Kamera) varsa kullanılabilir. Bölünmüş
ekran fonksiyonu açık olduğunda, ses tek seferde yalnızca bir ekrandan
gelmesine rağmen ekranda birden fazla kamerayı görebilirsiniz.
1.
2.
3.
4.

M düğmesine basın, menü çubuğu çıkacaktır.
simgesi yanana kadar < SOL veya > SAĞ düğmesine basın.
Bölünmüş ekran Açık
/ Kapalı
seçeneğini seçmek için + YUKARI
veya - AŞAĞI düğmesine basın.
Bölünmüş ekran fonksiyonu açık olduğunda, kırmızı çerçeve ile gösterilen
seçili kameradan gelen sesi duymak için kameralar arasında geçiş yapmak
adına < SOL veya > SAĞ / + YUKARI veya - AŞAĞI düğmesine
basabilirsiniz.

Not:
Çoklu ekran modunda KONUŞMA düğmesi seçili kamerada çalışır. Kamerayı
kullanarak bir ninni çalmak isterseniz, bu ayarı çoklu ekran modunu seçmeden
önce yapmalısınız.
Yakınlaştırma seçeneği çoklu ekran modunda çalışmayacaktır.
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5. Wi-Fi İnternet Görüntüleme
Sistem Gereksinimleri

Web Portalı
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows® 7
Mac OS® 10.7
Chrome™ 24
Internet Explorer® 9
Safari® 6
Java™ 7
Firefox® 18.0
Adobe Flash Player 15.0

Android™ Sistemi
• 4.2 sürümü veya üzeri
iPhone®/iPad® iOS
• 7.0 sürümü veya üzeri
Yüksek Hızlı (Wi-Fi®) Internet
• Her Kamera için en az karşıya 0.6 Mbps yükleme bant genişliği (internet
hızınızı bu site üzerinden test edebilirsiniz: http://www.speedtest.net)

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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5.2

Başlarken - Cihazlar ile Bağlantı

Nasıl çalışır?

MBP855CONNECT
Kamera

Wi-Fi
Yönlendirici

Kameranıza yerel
olarak ulaşın.

Uyumlu cihaz ile Kamerayı
uzaktan görüntüleme.

Hubble
Hizmet

Kullanıcı kameraya erişmeye çalıştığında, güvenlik sunucumuz kullanıcının
kimliğini ve kameraya erişim izinlerini doğrular

5.2.1

Kurulum

• Güç adaptörünü prize bağlayın ve Kamera Ünitesinin arkasındaki mikro USB
soketini prize takın.
• ON/OFF düğmesini ON (AÇIK) konumuna getirin.
• Kamera mutlaka bağlanmak istediğiniz Wi-Fi® yönlendiricisin alanı
içerisinde olmalıdır. Kurulum işlemi için yönlendiricinin şifresine sahip
olduğunuzdan emin olun.
Durum Göstergesi LED’inin davranışı:
Eş Eşleştirme/Kurulum durumu

LED kırmızı ve mavidir ve yavaşça yanıp
söner

Bağlandı

LED mavidir ve yavaşça yanıp söner

Eşlendi ancak bağlanmadı

Eşlendi ancak bağlanmadı

Bağlantıya hazır durum

LED mavidir ve yavaşça yanıp söner

NOT
Kurulum işlemi için bilgisayar değil, yalnızca uyumlu bir akıllı telefon veya tablet
kullanabilirsiniz.
22
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5.3

İhtiyacınız olan
• Wi-Fi® Kamera Ünitesi
• Kamera için Güç Adaptörü
• Android™ sistem sürümü 4.2 ve üstüne sahip cihaz

5.3.1

Gücü AÇIN ve Kamerayı bağlayın

• Güç adaptörünü prize bağlayın ve Kamera Ünitesinin arkasındaki mikro USB
soketini prize takın.
• Güç düğmesinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
• Kameranın kırmızı LED’i, kameranın ön yüklemesi tamamlandıktan sonra
yanar. İki “bip” sesi duyduğunuzda, kamera kuruluma hazır demektir.

5.3.2

Hubble for Motorola Monitors Uygulamasını indirin

• Google Play™ Store uygulama mağazasından "Hubble for Motorola
Monitors" aramasını yapın.
• "Hubble for Motorola Monitors" Uygulamasını Google Play™ Store
uygulama mağazasından indirin ve Android™ cihazınıza kurun.

5.3.3

Android™ cihazında Hubble for Motorola Monitors
Uygulamasını çalıştırın.

• Android™ cihazınızın Wi-Fi® yönlendiricinize bağlandığından emin olun.
• "Hubble for Motorola Monitors" Uygulamasını çalıştırın, hesap bilgilerinizi
girin, Hizmet Koşullarını okuyun ve Oluştur öğesine dokunmadan önce.
Hizmet Koşullarını kabul ediyorum öğesini işaretleyin. (Resim A1)
NOT
Hubble for Motorola Monitors hesabına sahipseniz, sonraki aşamalara geçmek
için lütfen Hesabınız var mı? seçeneğini seçin.

A1
Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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5.3.4

Kamerayı hesabınıza ekleyin

• Kamerayı eklemek için ekranın sağ üst köşesine

dokunun. (Resim A2)

A2
• Aşağıdaki ayar talimatları ekranda görünür. (Resim A3)

A3
• Fişe takın ve kamerayı açın ve bir kaç dakika ısınması için bekleyin.
• Kamera LED’I yanıp sönmeye başladığında Devam’a tıklayın.

24
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• Aşağıdaki ayar talimatları ekranda görünür. (Resim A4)

A4
• Kamera Ünitesinin altındaki PAIR (EŞLEME) düğmesine 3 saniye boyunca
basın. Bir bip sesi duyacaksınız, ardından gelen sesli uyarı Kameranın
eşleştirme için hazır olduğunu göstermektedir.
• Devam öğesine dokunun.
• Uygulama otomatik olarak arayacak ve Kameranızı aşağıdaki resimlerde
görüldüğü gibi bağlayacaktır. (Resimler A5 & A6)
• Kamera Ünitesinde mavi/kırmızı renkli LED yanıp sönecektir.

A5

Wi-Fi İnternet Görüntüleme

A6
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• Wi-Fi® ağınızı seçin, şifrenizi girin ve sonra Bağlan’a tıklayın. (Resimler A7 & 8)

A8
A7
• Bağlantı durumunu göstermeden önce Kameranın Wi-Fi® ağınıza
bağlanması birkaç dakika sürecektir. (Resimler A9 & A10)
• Bağlantı başarısız olursa, Yeniden dene üzerine tıklayın ve 5.3.4’ten başlayarak
adımları yineleyin.

A9
A10
• Kamera Ünitesinde çekilen videoyu görüntülemek için Kamera Listesini
Görüntüle tıklayın. Kamera Ünitesindeki LED ışığı mavi olarak yanıp
sönecektir.
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5.4

İhtiyacınız olan
• Wi-Fi® Kamera Ünitesi
• Kamera için Güç Adaptörü
• iPhone® / iPad® iOS 7.0 veya üstü sürüm

5.4.1

Gücü AÇIN ve Kamerayı bağlayın

• Güç adaptörünü prize bağlayın ve Kamera Ünitesinin arkasındaki mikro USB
soketini prize takın.
• Güç düğmesinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
• Kamera ön yüklemesi tamamlandıktan sonra Kamera kırmızı LED’i yanıp sönecek
ve iki bip sesi duyacaksınız. Bu, kameranın kuruluma hazır olduğunu gösterir.

5.4.2

Hubble for Motorola Monitors Uygulamasını indirin

• App Store uygulama mağazasına giderek "Hubble for Motorola Monitors"
uygulamasını indirin.
• "Hubble for Motorola Monitors" Uygulamasını iPhone®/iPad® cihazınıza indirin.

5.4.3

Hubble for Motorola Monitors uygulamasını iPhone®/iPad®
üzerinde çalıştırın

• iPhone®/iPad® cihazınızın Wi-Fi® yönlendiricisine bağlı olduğundan emin olun.
• "Hubble for Motorola Monitors" Uygulamasını çalıştırın, hesap bilgilerinizi girin,
Hizmet Koşullarını okuyun ve Oluştur öğesine dokunmadan önce. Hizmet
Koşullarını kabul ediyorum öğesini işaretleyin. (Resim i1)
NOT
Hubble for Motorola Monitors hesabına sahipseniz, sonraki aşamalara geçmek

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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için lütfen Hesabınız var mı? seçeneğini seçin (Resim i1)

i1

5.4.4

Kamerayı hesabınıza ekleyin

• Kamerayı eklemek için ekranın sağ üst köşesine

dokunun. (Resim i2)

i2

28
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• Aşağıdaki Bluetooth kurulum talimatları ekranda belirecektir. (Resim i3)

i3
• Ayarlar öğesine tıklayın ve iPhone®/iPad®'inizde Bluetooth'u etkinleştirin.
(Resim i4, i5) (Resimler i4 & i5)

i5
i4
• Ana ekrana dönmek için ANA EKRAN tuşuna basın ve ardından kuruluma
devam etmek için "Hubble for Motorola Monitors" Uygulamasına tıklayın.

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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• Aşağıdaki ayar talimatları ekranda görünür. (Resim i6)
Bluetooth açıksa, doğrudan bu adıma yönlendirileceğinizi unutmayın.

i6
• Kamera Ünitesinin açılması için bir-iki dakika bekleyin. Kamera üzerindeki
LED yanıp sönmeye başladığında kameranın alt tarafındaki PAIR (EŞLEME)
düğmesine sürekli olarak basın ve daha sonra Continue (Devam) seçeneğine
dokunun.
• Aşağıdaki kurulum talimatları ekranda belirecektir. iOS® cihazınız tarafından
algılanan Kamera ID’sini seçin ve Connect (Bağlan) seçeneğine basın (Resim
i7 ve i8). (Resimler i7 & i8)

i7
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• Kamera Ünitenizin konum adını girin ve Devam’a tıklayın. (Resimler i9, i10)

i9
i10
• Kamera Birimi bir Wi-Fi® ağı arayacak (Resim i11) ve mevcut ağların bir
listesini gösterecektir. (Resim i12)

i12
i11
• Bir Wi-Fi Ağı seçin ve Devam öğesine dokunun. (Resim i13)

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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• Wi-Fi® şifrenizi girin ve İleri’yi tıklayın. (Resim i14)

i13
i14
• Bağlantı durumunu göstermeden önce Kameranın Wi-Fi® ağınıza
bağlanması birkaç dakika sürecektir. (Resimler i15 & i16)
• Bağlantı başarısız olursa, Yeniden Dene düğmesine basın ve aşamaları
tekrarlayın 5.4.4 itibaren.

i15
i16
• Kamera Ünitesinde çekilen videoyu görüntülemek için Kamera Listesini
Görüntüle tıklayın. Kamera Ünitesindeki LED ışığı mavi olarak yanıp
sönecektir.
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Kamera İşlevleri

5.5.1

Kamerayı prize bağlama

• Güç adaptörünü prize bağlayın ve Kamera Ünitesinin arkasındaki mikro USB
soketini prize takın.
• ON/OFF düğmesini ON (AÇIK) konumuna getirin. Mavi Güç LED’i
yanacaktır. (Not: Cihazı kapatmak için, AÇMA/KAPAMA düğmesini
KAPAMA konumuna getirin.)
• Hubble uygulamasını uygun akıllı cihazınızda çalıştırın.

5.5.2

Hubble Uygulaması Özelliklerine Genel Bakış
MENÜ

• Kamera

listesine erişmek için Kameralar’a

tıklayın.
• Hareket ya da Ses algılama tarafından tetiklenen
video kayıt listesine erişmek için Etkinlik Kaydı’na
tıklayın.
•
Kullanıcı erişim Profili, abonelik planı,
Bildirimayarı, Uzaktan Bağlantı Ayarı ve Hubble
Hakkında bilgi almak için Hesap tuşuna tıklayın.

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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5.5

Resim/Video

• Kameranızdan bir fotoğraf çekin ya da bir video
kaydedin.
• Video fonksiyonunu etkinleştirmek için
Video
simgesine tıklayın. Kaydetmeye
başlamak ve durdurmayı açmak için kırmızı
tuşa
basılı tutun ve tıklayın.
• Kamera moduna geçmek için Kamera
simgesine
tıklayın. Kamera görünümünden
fotoğraflar çekebilirsiniz.
NOT
Fotoğraflar ve videolar akıllı cihazınızın dahili flash
belleğinde depolanır ve Galeri ve Media Player
(AndroidTM Cihaz) üzerinden erişilebilir. Videoları
oynatmak için, lütfen Hubble Uygulamasını
kullanın.
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Ninni

Melodi menüsüne giriş için tıklayın ve Kamera
Ünitenizde çalması için önceden ayarlanmış
istediğiniz 5 melodiden birini seçin.

Sıcaklık Ölçümü

Kamera ünitesinin arkasında bulunan sıcaklık
sensöründen okunan sıcaklık Android™
cihazınızın ekranında görüntülenecektir. Eğer
sıcaklık değeri Hesabınızda ayarlanan Yüksek/
Düşük sıcaklık değerinin üzerine geçtiyse sıcaklık
değerleri KIRMIZIYA dönecektir.

İki yönlü iletişim

Fonksiyonu etkinleştirmek için tıklayın. Kamera
Ünitesinden konuşmak için bir kez yuvarlak
düğmeye
basın. Kamera Ünitesinden ses geri
bildirimini dinlemek için düğmeye yeniden basın.

Hoparlör

Hoparlörü açmak veya kapatmak için tıklayın.

Wi-Fi İnternet Görüntüleme

Ekranın sağ tarafında yakınlaştırmak ya da
uzaklaştırmak için kaydırma çubuğunu kullanın.
Ayrıca resmi yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak
için sıkıştırma ya da açma hareketlerini
kullanabilirsiniz.
Yakınlaştırma için sıkıştır hareketini kullanmak için,
cihazınızın çoklu dokunma teknolojisini
desteklemesi gerekir.

Kamera Ayarları

Kamera ayarlarını, Ayarları simgesine dokunarak
değiştirebilirsiniz.
• Kamera Adını, Cloud Aboneliğini, Görüntü
Değiştirmeyi, Saat Dilimini, Kamera Modelini,
Bellenim Sürümünü ve Tüm Olayları Silmeyi
incelemek için Ayrıntılar’a tıklayın.
• Sesin Algılama hassasiyeti, Hareket Algılama ve
Yüksek Sıcaklık (33 °C ya da 91 °F ‘ye kadar)/
Düşük sıcaklık (10°C ya da 50°F’ye kadar) ayarını
belirlemek için Bildirimler’e tıklayın.
• Tavan bağlantısı, Parlaklık ve Ses ayarı için
Ayarlar’a tıklayın.

Kamera Ekleme

Kamera Ekle prosedürlerine girin.

Tüm Etkinlikleri
Sil

Tüm etkinlikleri silmek için dokunun.

Etkinlikleri Seç

Kaydedilen olayı(olayları) seçmek için kutuyu
işaretleyin.

Etkinlikleri
Düzenle

Olayı(olayları) seçmek ve silmek için tıklayın.

Etkinlikleri Sil

Seçili etkinlikleri silmek için dokunun.

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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Yakınlaştırma

5.6

PC/Notebook ile Kullanım

• Şu URL'ye gidin: https://app.hubbleconnected.com/#login
Bir hesabınız var ise Kullanıcı Adınızı ve Şifrenizi girin ve zaten bir hesaba
sahipseniz Giriş seçeneğine tıklayın.
• Android™ veya iPhone®/iPad® cihazınızda hesabınız ile eşleştirilen Kamera
listesine tıklayın, ekranda Kamera görüntüsü gösterilecektir. Canlı video
yayını ile favori kişiler, yerler ve evcil hayvanlar ile kolaylıkla bağlantı
kurabilirsiniz.
• Web sitesinde, Menü adımlarını takip ederek Ayarları değiştirebilirsiniz.

5.7

Kamera Sıfırlama Prosedürü

Not: Kameranız bir yönlendiriciden (örneğin ev) başka bir yönlendiriciye
(örneğin ofis) taşınırsa veya Kamera ayarı ile ilgili bir sorununuz varsa
Kamera sıfırlanmalıdır. Lütfen Kamerayı aşağıdaki prosedürleri kullanarak
sıfırlayın:
1.
2.
3.

4.
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AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPALI konuma getirin.
Kameranın altında bulunan EŞLE düğmesini basılı tutun daha sonra AÇMA/
KAPAMA düğmesini AÇIK konuma getirin.
Doğrulama sesini duyduğunuzda EŞLEŞTİR düğmesini bırakın ve Kamera
Ünitesinin dahili sıfırlama prosedürünü tamamlamasını bekleyin. Kamere
Ünitesi başarı ile sıfırlandığında LED gösterge kırmızıya dönecektir ve
yavaşça yanıp sönecektir.
5.3.4 AndroidTM cihazlar veya 5.4.4 iOS® cihazlar bölümlerindeki adımları
takip ederek tekrar Kameranızı ekleyebilirsiniz.

Wi-Fi İnternet Görüntüleme
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6. Cihaz Bertarafı (Çevre)
Ürünün hayat döngüsü sonunda, ürünü normal ev atığı gibi
çöpe atmamalısınız. Bu ürünü, Ürünün kullanma kılavuzu ve/
veya kutunun üzerindeki sembolün işaret ettiği üzere elektrikli
ve elektronik aletlerin geri dönüşümünün yapıldığı bir toplama
noktasına götürünüz. Ürün, Kullanım Kılavuzu ve/veya kutudaki
sembol bunu göstermektedir.
Eğer ürünü geri dönüşüm noktasına götürürseniz ürünün yapılmış olduğu
malzemelerden bazıları yeniden kullanılabilir. Kullanılmış ürünlerin bazı
parçalarını ya da hammaddesini yeniden kullanarak çevrenin korunmasına
katkıda bulunursunuz.
Yaşadığınız yerdeki toplama noktaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel
yetkililerle iletişim kurunuz.
Pilleri de bölgenizin yönetmeliklerine göre çevre dostu bir şekilde pil çöplerine
atınız.

Cihaz Bertarafı (Çevre)
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7. Temizleme
Dijital Bebek Kameranızı hafif ıslak bir bez veya anti statik bir bez ile temizleyin.
Temizleme maddeleri veya aşındırıcı solventler kullanmayın.

Temizlik ve bakım
• Dijital Bebek Kameranızın hiçbir parçasını inceltici ya da başka bir çözeltiyle
veya kimyasallarla temizlemeyin –- bu durum kalıcı zarara yol açacağı gibi
ürünün garanti kapsamından da çıkmasına neden olur.
• Dijital Bebek Kameranızı sıcaktan, nemli alanlardan ya da güçlü güneş
ışığından uzak tutun ve nemi engelleyin.
• Dijital Bebek Kameranızın güvenilirlik standartlarını yüksek tutmak için
elimizden geleni yaptık. Ancak, bir şeylerin ters gitmesi halinde cihazı
kendiniz onarmaya çalışmayın ve yardım almak için Müşteri Hizmetlerimiz ile
iletişime geçin.
ÖNEMLİ
Dijital bebek kameranızın temizliğinden önce her zaman kapatın ve güç
adaptörünü çekin.
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Temizleme

Ekran açık
Ekran kapalı
• Yeniden şarj etmeyi veya Pil Takımını değiştirmeyi deneyin.
• Üniteleri sıfırlayın. Ebeveyn Ünitesinin Pil Takımını çıkarın ve her iki ünitenin
elektrikten çekin, daha sonra tekrar takın.
• Ünite açıldı mı?
AÇMAK için Ebeveyn Ünitesindeki GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine P
basılı tutun.
• Doğru kamera seçili mi? Gerekirse Kamera numarasını değiştirin.
• Video ekranı açıldı mı? Açmak için VİDEO ON/OFF V düğmesine basın.
• Yalnızca pille çalıştırırken, güç tasarrufu yapmak için ekran 5 dakika, 30 dakika
veya 60 dakika sonra kararacaktır (video ayarlarına bağlı olarak). Ünite halen
aktiftir ve size ses uyarılarını verecektir. Herhangi bir düğmeye basarak ekranı
yeniden etkinleştirebilirsiniz.
Kayıt
Bebek Ünitesi Ebeveyn Ünitesi ile olan bağlantısını kaybederse
• Yeniden şarj etmeyi veya Pil Takımını değiştirmeyi deneyin.
• Bebek Ünitesi çok uzaktaysa menzil dışında kalmış olabilir, Bebek Ünitesini
Ebeveyn Ünitesine daha yakın bir konuma taşıyın.
• Ünitelerin pil ve elektrik bağlantılarını keserek sıfırlayın. Tekrar takmadan
önce 15 saniye bekleyin. Bebek Ünitesinin ve Ebeveyn Ünitesinin senkronize
olmaları için bir dakika kadar bekleyin.
• Üniteleri tekrar tanımlamak gerekirse, 2.3 Tanımlama (Eşleştirme) bölümünü
inceleyin.
Parazit
Ebeveyn Ünitesinde ses girişimi
• Bebek ve Ebeveyn Üniteleri çok yakın olabilir. Birbirlerinden daha uzağa
taşıyın.
• Sesin geri gelmesini önlemek için 2 ünite arasındaki uzaklığın en az 1 ila 2
metre (3 ila 6 feet) olduğundan emin olunuz

Yardım
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8. Yardım

• Bebek ünitesi çok uzak ise, kapsama alanı dışında olabilir, bebek ünitesini
ebeveyn ünitesine yaklaştırınız.
• Bebek ve Ebeveyn Ünitesinin televizyon, bilgisayar veya kablosuz/mobil
telefon gibi elektriksel donanımın yakınında olmadığından emin olun.
• Ürün yakınında kablosuz ağlar (Wi-Fi® yönlendiricileri), Bluetooth™
sistemleri veya mikrodalga fırınlar kullanılması üründe parazitlenmeye neden
olmayabilir. Kamerayı bu tür ürünlerden en az 1,5 m uzak tutun veya
karışmalara neden olduğunu anladığınızda kapatın.
• Sinyal zayıfsa, Ebeveyn ve/veya Bebek Ünitesini odada başka bir konuma
almayı deneyin.
Cihazınızda ses paraziti
• Geri planda gürültü veya yankılanmayı önlemek için, cihazınız ve Kamera
arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun.
• Bluetooth™ sistemleri veya mikrodalga fırınlar gibi diğer 2,4 GHz ürünlerin
kullanımı bu üründe parazite neden olabilir. Kamerayı bu tür ürünlerden en az
1,5 m uzak tutun veya karışmalara neden olduğunu anladığınızda kapatın.
Bağlantı kaybı
• Wi-Fi® ayarlarını kontrol edin. Gerekirse Wi-Fi®’yi yeniden bağlayın. Wi-Fi®
kamera ünitesinin açık olduğundan emin olun. Wi-Fi® sistemi ile bağlantı
kurmak için birkaç dakika bekleyin.
Şifrenizi unutursanız
• Şifrenizi hatırlamazsanız, Şifremi Unuttum seçeneğine basın ve e-posta
adresinizi yazın. E-posta adresinize hemen yeni bir şifre gönderilecektir.
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Yardım

Kategori

Sorun
Açıklama / Hata

TÜRKÇE

Wi-Fi® İnternet görüntülenmesi için Sorun Giderme
Çözüm

Hesap

Kaydın hemen
ardından giriş
yapamıyorum.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kontrol
ediniz.

Hesap

Şunları söyleyen bir
hata mesajı aldım: “Eposta adresi kayıtlı
değil” hata iletisini
alıyorum.

Bize kaydolduğunuzdan emin olunuz.
Yeni bir hesap oluşturmak için Hesap
Oluştur öğesine dokunun.

Hesap

Şifremi unutursam ne
yapmam gerekir?

https://app.hubbleconnected.com/
#lostpassword adresinde VEYA
Android™ ya da iOS uygulamanızda
"Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
Kayıtlı e-posta adresinize bir e-posta
gönderilecektir.

Hesap

"Şifremi unuttum "
seçeneğini kullansam
bile yeni bir şifre
alamadım.

1.

2.

Yardım

E-posta, Önemsiz Posta
Klasörünüze gönderilmiş olabilir.
Önemsiz Posta Klasörünüzü
kontrol ediniz.
E-postanızın alımından bir
gecikme olabilir. Lütfen birkaç
dakika bekleyin ve e-posta
hesabınızı yenileyin.
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Bağlantı
Sorunları

1.
Bir mesaj aldım:
Kameraya erişimde
problem yaşıyoruz.
İnternet bağlantısı
2.
olmayabilir. Lütfen
bekleyin ve daha sonra
tekrar deneyin.
3.

Kamera
"Uzak moddayken"
Görüntüleme video 5 dakika sonra
duruyor. Daha uzun
süre görüntüleme nasıl
yapabilirim?

Lütfen birkaç dakika içerisinde
tekrar deneyin. Bu, internet
bağlantısı ile ilgili herhangi bir
problemden kaynaklanabilir.
Problem devam ederse,
Kameranızı tekrar başlatın ve
problemin çözülüp
çözülmediğini kontrol edin.
Lütfen Kablosuz Yönlendiricinizi
yeniden başlatın.

Ev ağınızdan farklı bir ağ üzerinden
Kameranıza erişim sağladığınız zaman
(internet üzerinden) video 5 dakika
sonra zaman aşımına uğrar.
Android™/iOS cihazınızdan yayını
tekrar başlatmak içinKameraya
tıklayabilirsiniz.
Web tarayıcınızdan erişim
sağlıyorsanız , Kameradan gelen
video akışını Yeniden Yükle
düğmesine tıklayarak yeniden
başlatabilirsiniz.

Özellikler

Sesli uyarı ayarı eşik
değeri doğru değil.

Bildirim almak için Kamera Ayarları
menüsünden Ses Hassasiyetini
ayarlayabilirsiniz.

Kurulum

Hesabıma yeni bir
Kamera eklerken,
ekleyecek bir Kamera
bulamıyorum.

Hesabınıza veya başka bir hesaba
daha önceden eklenen bir Kamerayı
eklemeye çalışıyorsanız, öncelikle
Kamerayı sıfırlamanız gereklidir. Bu
işlem Kameranın altında bulunan
EŞLEŞTİR düğmesini 5 saniye
boyunca basılı tutarak
gerçekleştirilebilir.
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Yardım

PC/Mac’ten erişim için Google Chrome 24 kullanmanızı
desteklenen tarayıcılar tavsiye ediyoruz. Ancak, aşağıdaki
tarayıcılar da desteklenmektedir:
hangileri?
Internet Explorer 9.0 veya üzeri (PC
için), Safari 6.0 veya üzeri (Mac için)
veya Firefox 18.0 veya üzeri (hem PC
hem Mac için).

Genel

LED ışığının yanması
neden önemli?

TÜRKÇE

Genel

Yanıp sönen bir LED ışığı, aşağıdaki
durumun varlığını gösterir:
Yavaş yanıp sönme: 1. Kameranız
kurulum modundadır. Bu modda iken
hesabınıza Kamera ekleyebilirsiniz. İlk
açıldığında, Kamera kurulum
modundadır. Ayar moduna sıfırlamak
için bir bip sesi duyana kadar
Kameranın altında bulunan EŞLEŞTİR
düğmesine basılı tutun.
Yavaş yanıp sönme: 2. Kamera ya
Ebeveyn Ünitesi monitörüne ya da WiFi® bağlantılı başka bir cihaza
bağlanacaktır.
LED sabit: Kamera Ebeveyn Ünitesi
veya Wi-Fi® bağlantılı bir cihazla
eşlendi ancak şu anda her ikisiyle de
bağlantı içinde değil.

Bağlantı
Sorunları

Yardım

Kamerama
erişemiyorum.

Lütfen Kameranın
Wi-Fi kapsamı içerisinde olduğundan
emin olun. Kameranız üzerindeki LED
yavaşça yanıp sönüyorsa, Wi-Fi®
kapsamının daha iyi olması için
yönlendiriciye yaklaştırın ve tekrar
deneyin.
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Kurulum

Android™ ve iOS
Cihazların kurulumu
sırasında, son adımda
Kamerayı bulamıyorum
ve son adımda kurulum
hata veriyor.

Lütfen Kamerayı ayar moduna
sıfırlayın ve tekrar deneyin. Bir bip sesi
duyana kadar Kameranın altında
bulunan EŞLEŞTİR düğmesini basılı
tutun. Kameranın yeniden başlatılması
için bir dakika bekleyin. Kamera LED
ışığı yanıp söndüğü zaman ayar
modunda olduğunu göstermektedir.
Şimdi, tekrar akıllı telefonunuzdan
ayarı tekrar başlatın.

Bağlantı
Sorunları

Kamerama aynı Wi-Fi

Lütfen kablosuz yönlendirici
ayarlarınızı kontrol edin. Örneğin,
Buffalo marka yönlendiriciler için
Kablosuz İzolasyon adlı bir seçenek
vardır. Lütfen bu seçeneği devre dışı
bırakın.

ağından erişiyorum ama hala
Kameram uzak olarak
gösteriliyor.

Sadece bir
seferde 5 dakika
boyunca
erişebiliyorum.

Kamera
Kamerayı
Görüntüleme görüntülemeye
çalıştığımda, Kamera
donanım yükseltme
uyarısı alıyorum. Ne
yapmalıyım?

Lütfen donanımınızı yükseltin. Bu 5
dakika kadar sürecektir.. Kameranın
özelliklerini artırmak için belirli
aralıklarla yükseltmeler yapmaktayız.

Bağlantı
Sorunları

Özellikle aynı yönlendirici üzerinden
çalışan 2 veya daha fazla video yayını
cihazınız varsa, video yayını
performansı internet bant genişliği ile
alakalıdır.
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Diğer web kamerası
aygıtlarından
kaynaklanan parazit
mevcut.

Yardım

Kamera erişimi için
hangi platformlar
destekleniyor?

Asgari gereksinim:
Windows® 7*
*Java tarayıcı eklentisi gerekli
Mac OS® sürüm 10.7
Chrome™ sürüm 24
Internet Explorer® sürüm 9
Safari® sürüm 6
Java™ sürüm 7
Firefox® sürüm 18.0
Adobe Flash Player 15.0
Android™ 4.2
iPhone /iPad iOS sürüm 7.0

Genel

Uzak kameraya
erişirken ses
duymuyorum.

Sesi duymak için video yayın
ekranındaki hoparlör simgesine
basabilirsiniz. Varsayılan ayar olarak,
uzak Kameraya erişirken ses AÇIK
olmaz.

Genel

“Yerel Kamera ” ve
“Uzak Kamera" ne
anlama geliyor?

Kameranıza, yapılandırıldığı aynı
kablosuz ağ (Ev) üzerinden erişim
sağladığınızda Yerel Kamera olur.
Kameranıza ev harici bir yerden
eriştiğinizde, Uzak Kamera olur.
Kameranıza ev harici bir yerden
eriştiğinizde, Uzak Kamera olur. Evinizin
dışında 3G, 4G veya 4G LTE veya Wi-Fi
bağlantısını kullanabilirsiniz.

Genel

Ebeveyn Ünitesinin
monitörüne kıyasla
akıllı telefonumdaki
görüntüde uzun bir
gecikme var.

Gecikme Wi-Fi ağının bağlantı hızına
ve bunun Hubble sunucusuyla
bağlantısına göre değişir. Öte yandan
kamera ile Ebeveyn Ünitesi arasında
doğrudan radyo bağlantısı vardır.

Yardım
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Genel
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Android™:
- Android™ cihazınızda Google
Play Store açın.
- Ara öğesini seçin
- Arama kısmına "Hubble for
Motorola Monitors" yazın
- Sonuçlar Hubble Uygulamasını
gösterir
- Kurmak için seçin
iOS Cihazı:
- App Store SM’i açın
- Ara öğesini seçin
- Arama kısmına "Hubble for
Motorola Monitors" yazın
- Sonuçlar Hubble Uygulamasını
gösterir
- Kurmak için seçin

Genel

Android™ ve iOS
cihazları için
Uygulamayı nasıl
indirebilirim?

Kurulum

Görüntü/ses yayınının devam
Video yayını
kesildiğinde, uygulama ettiğinden emin olmak için Otomatik
Kilit işlevini kapatmanız gereklidir.
tekrar bağlanmaya
çalışır ve bu durumda
ses ve video görüntü
kaybı oluşur.

Özellikler

Kaç kullanıcı aynı anda Daha çok Yerel Moddan erişim
Kameraya erişebilir?
sağlıyorsanız, iki kullanıcı desteklenir.
İki kullanıcıdan sonra, tüm akış uzak
sunucu üzerinden sağlanacaktır. Bu da
bir Kameraya aynı anda sınırsız sayıda
kullanıcının erişmesine olanak tanır.
Bu da bir Kameraya aynı anda sınırsız
sayıda kullanıcının erişmesine olanak
tanır.
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9. Genel Bilgiler
Cihazınız düzgün bir şekilde çalışmıyorsa....
1.
2.
3.

Kullanma Kılavuzunu ya da Hızlı Başlatma Kılavuzunu okuyun.
İnternet sayfamızı ziyaret edin: www.motorolahome.com
Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin:
Türkiye: +90 216 336 9674

Yedek pil takımı siparişi vermek için, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Sınırlı Garantisi (“Garanti”)
Binatone Electronics International LTD ("BINATONE") ruhsatı altında üretilen
Motorola markalı ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu garantinin kapsamı nedir?
Aşağıdaki istisnalara bağlı olarak BINATONE, bu Motorola markalı ürünü
(“Ürün”) veya bu ürünle birlikte kullanılmak üzere satılmış lisanslı aksesuarları
(“Aksesuar”) aşağıda belirtilen dönem içinde normal tüketici kullanımı altında
malzemesi ve işçiliğinin hatasız olduğu garantisini verir. Garanti sadece size aittir
ve başkasına verilemez.
BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE İL, BÖLGE VE
ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞEN ÇEŞİTLİ HAKLARINIZ DA BULUNMAKTADIR.
ÜRÜNÜN SATIN ALDIĞI ÜLKESİNDEKİ TÜKETİCİ KORUMA KANUNLARI VEYA
DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YER ALAN VEYA İKAMET ETTİĞİ ÜLKEDEKİ
TÜKETİCİ KORUMA KANUNLARI VEYA DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YER
ALAN TÜKETİCİ; BU HAKLARA EK OLARAK BU SINIRLI GARANTİDEN
YARARLANMAKTADIR. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAYABİLMENİZ İÇİN,
ÜLKENİZDEKİ, BÖLGENİZDEKİ VEYA İLİNİZDEKİ AVUKATLARA DANIŞIN.

Bu garanti kimi kapsar?
Bu garanti sadece ilk satın alan müşteriyi kapsar ve başkasına transfer edilemez.

BINATONE ne yapacak?
BINATONE, bu Garantiyle uyum sağlamayan Ürün ya da Aksesuarları kendi
tercihine göre ve ticari olarak makul bir zamanda tamir etmek veya
Genel Bilgiler
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değiştirmekten ücret almayacaktır. Aynı şekilde yeniden iyi bir duruma
getirilmiş, yenilenmiş ya da ikinci el veya yeni Ürün, Aksesuar ya da parçaları
fonksiyonel olarak kullanabiliriz.

Diğer sınırlamalar nelerdir?
TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE
DAHİL OLMAK AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ
BİR ZIMNİ GARANTİ BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLI OLMALIDIR.
AKSİ HALDE BU MAHSUS SINIRLI GARANTİYE GÖRE YAPILAN TAMİR YA DA
YENİLEMELER TÜKETİCİNİN MÜNHASIR BAŞVURU YOLUDUR VE AÇIK YA
DA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. MOTOROLA, ÜRÜN
YA DA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINDAN FAZLA OLAN
HASARLARDAN, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN OLMAYAN,
RASLANTISAL, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARLARDAN, VEYA ÜRÜNLERİN YA
DA AKSESUARLARI KULLANMA EHLİYETİ YA DA EHLİYETSİZLİĞİNDEN
KAYNAKLI YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR GELİR YA DA KAR
KAYBINDAN, İŞ KAYBINDAN, BİLGİ KAYBINDAN YA DA DİĞER MALİ
KAYIPLARDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.
Bazı yargı mercileri kazadan kaynaklanan ya da bağlı hasarları sınırlama ya da
kapsam dışı bırakmaya veya sözü geçen garantinin süresi üzerinde sınırlamaya
izin vermemektedir, bu nedenle yukarıda sayılanlar sizi bağlamıyor olabilir. Bu
Garanti size özel bazı haklar verir ve sizin bunlar dışında yargı mercilerine göre
değişen farklı haklarınız olabilir.
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Tüketici Aksesuarları

Tamir edilmiş ya da değiştirilmiş
Tüketici ürün ya da aksesuarları

Kapsam Süresi
İlk müşteri tarafından ürünün orijinal
alınma tarihinden itibaren iki (2) yıl.
İlk müşteri tarafından ürünün orijinal
alınma tarihinden itibaren doksan (90)
gün.
Orijinal garantinin geri kalan süresi ya
da müşteriye geri verilme tarihinden
doksan (90) gün sonra, hangisi daha
uzunsa.

TÜRKÇE

Garanti kapsamındaki ürünler
Tüketici ürünleri

Kapsam dışı durumlar
Normal Aşınma ve Yırtılma. Periyodik bakım, normal aşınma ve yırtılmadan
kaynaklı olarak parçaların tamiri ve yenilenmesi garanti kapsamı dışındadır.
Piller. Sadece tam şarj kapasitesi nominal kapasitelerinin %80 altına düşen ve
sızıntı yapan piller Garanti kapsamındadır.
Yanlış kullanım. Şunlardan kaynaklanan arıza ya da hasarlar garanti kapsamı
dışındadır: (a) uygunsuz kullanım, depolama, yanlış kullanım, kötü kullanımdan
kaynaklı ürün yüzeyinde oluşan fiziksel hasar (kırık, çizik vb) gibi kaza ya da
ihmaller; (b) sıvı, su, yağmur, aşırı nem ya da ağır terleme, kum, kir vb. aşırı sıcak
ya da besinlerle temas; (c) Ürün ve Aksesuarların ticari amaçla kullanımı ya da
Ürün veya Aksesuarların anormal kullanıma ya da şartlara maruz kalması; (d)
MOTOROLA / BINATONE'un hatası olmayan diğer eylemler.
Motorola markalı olmayan ürün ve aksesuarların kullanımı. Motorola markalı
olmayan ürün ve aksesuarların kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar
garanti kapsamında değildir.

Genel Bilgiler
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Yetki verilmemiş servis ya da yenileme. Yetki verilmemiş servis ya da yenileme.
MOTOROLA, BINATONE ya da yetkili servisleri dışında verilen servis hizmeti,
yapılan testler, düzenlemeler, kurulumlar, bakım, düzeltme, değiştirme vb.
garanti kapsamı dışındadır.
Değiştirilmiş Ürünler. (a) seri numaraları ya da tarihleri silinmiş, değiştirilmiş ürün
ya da aksesuarlar; (b) değişime işaret eden uygulamalar ya da açılmış mühürler;
(c ) eşleşmeyen seri numaraları; ya da (d) uyumlu olmayan veya Motorola
markası olmayan ürünler ya da parçalar garanti kapsamı dışındadır.
İletişim Hizmetleri. Abonesi olduğunuz ya da ürün veya aksesuarlarla birlikte
kullandığınız herhangi bir iletişim hizmeti ya da sinyalinden kaynaklanan
herhangi bir arıza, bozulma ya da hata kapsama alanı dışındadır.

Garanti Hizmetini ya da Başka Bilgileri Nasıl Elde Edebilirsiniz?
Servis hizmeti almak için lütfen aşağıdaki numaraları arayınız:
Türkiye: +90 216 336 9674
Ürün ya da aksesuarları nasıl yetkili bir BINATONE servisine göndereceğinizle
ilgili talimatlar alabilirsiniz.
Hizmet almak için aşağıdakileri servise göndereceklerinize dahil etmelisiniz: (a)
Ürün ya da Aksesuarları; (b) Tarih, yer ve satıcı bilgilerini içeren orijinal satın alma
belgesi (fatura); (c) ürününüzün seri numarasını gösteren bir garanti kartı (varsa);
(d) sorunun yazılı bir tarifi; ve (e) adresiniz ve telefon numaranız.
Bu koşul ve hükümler, sizin tarafınızdan satın alınan Ürün ya da Aksesuarlarla ilgili
sizin ve BINATONE'un arasındaki garanti anlaşmasını oluşturur ve adı geçen satın
alma ile ilgili olan yapılmış olabilecek daha önceki anlaşma ya da beyanların
(BINATONE tarafından çıkarılmış basım, yayında yer alan ya da herhangi bir
BINATONE çalışanı tarafından yapılan beyanlar da dahil) önünde yer alır.
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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.com.uk

AT Uygunluk Beyanı
Biz, imalatçı / İthalatçı olarak :

Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way Londra
NW2 71IF, İngiltere.

Kendi yegane sorumluluğumuzda aşağıdaki ürünün
Ekipman tipi:
Wi-Fi® Özellikli Portatif, 5 inç Dijital Bebek Kamerası
Model Adı:
MBP855CONNECT, MBP855CONNECT-2,
MBP855CONNECT-3, MBP855CONNECT-4
Menşe Ülkesi:
Çin
Marka:
Motorola
elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve Elektriksel Güvenlik uyarınca Avrupa Topluluğu
Yönetmeliği 1999/5/EC ile ilgili Üye Ülkelere ait yasaların yakınlaştırılması üzerine olan Konsey
Direktifi 2004/108/EC, yani Radyo Spektrum Konuları ile ilgili Üye Ülkelerin yasalarının
yakınlaştırılması üzerine olan R&TTE Direktifi 1999/5/EC’ye ait temel koruma gereklilikleri ile,
ayrıca tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması üzerine olan Direktif 2011/65/EC ve Enerji
Kullanan Ürünler (ErP) için çevreci tasarım gereklilikleri ile ilgili Direktif 2009/125/EC ile uyum
içerisinde olduğu.
Madde 3 R&TTE uyarınca temel gereklilikler ile ilgili gereklilikler ile ürünün uyumunun
değerlendirilmesi, Direktif 1999/5/EC’ye ait Ek III temeline ve aşağıdaki standartlara
dayanmaktadır:
Radyo Spektrumu:
EMC:
Elektriksel Güvenlik:
RF Güvenliği:
LED Güvenliği:
ErP:

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-1 7 V2.2.1
EN301489-V1.9.2 (2011-09)
EN 60950-1: 2006+A 11: 2009+A1: 2010+A12:2011+A2: 2013
EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
EN62471:2008
IMI 275 with Amd 801/2013

İşbu ürün gösterildiği üzere Avrupa Onay İşareti CE ile etiketlendirilmiştir. Yapılan herhangi bir
Yetkisiz modifikasyon işbu Beyanı ihlal eder.
İmalatçı / İthalatçı
(Yetkili kişi imzası)

Londra, 29 Aralık 2016
Karl Heinz Mueller / Sorumlu Teknik Başkan
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10. Teknik Özellikler
BEBEK ÜNİTESİ
Frekans

2,4 GHz ila 2,48 GHz

Görüntü sensörü

renkli CMOS 1M Piksel

Çalışma Sıcaklığı

0oC - 45oC

IR LED

8 adet

Güç Adaptörü

Ten Pao International Ltd.
S012BEB0500150
Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz, 500mA;
Çıkış: 5,0V DC / 1500mA
DİKKAT
Yalnızca temin edilen güç kaynağı ile kullanın.

Pil (dahili)

GPI INTERNATIONAL LTD.
2.4V, 900mAh Ni-MH, şarj edilebilir pil takımı (3
saate kadar çalışma sağlar)
DİKKAT
Pil takımını kendiniz değiştirmeyi denemeyin,
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
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Frekans

2,4 GHz ila 2,48 GHz

Ekran açık

5" diyagonal TFT LCD

Ekran renkleri

16,7M renkli LCD

Çalışma Sıcaklığı

0oC - 45oC

Parlaklık kontrolü

8 adım

Ses kontrolü

8 adım + Kapatma

Güç Adaptörü

Ten Pao International Ltd.
S012BEB0500150

TÜRKÇE

EBEVEYN ÜNİTESİ

Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz, 500mA;
Çıkış: 5,0V DC / 1500mA
DİKKAT
Yalnızca temin edilen güç kaynağı ile kullanın.
Pil (dahili)

LG Chemical Limited (Motorola BF6X)
3.7V, 1880mAh lityum-iyon polimer, şarj edilebilir pil
takımı (5 saate kadar çalışma sağlar)
DİKKAT
Pil takımını kendiniz değiştirmeyi denemeyin,
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ
DALE DIŞ TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kayışdağı Caddesi, Salman Sok. No:1 D:7
Ataşehir / İstanbul / Türkiye
Tel : + 90 216 336 9674
Faks : + 90 216 348 3515
E-posta : info@dale.com.tr
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Ürünün resmi lisans sahibi olan Binatone Electronics International LTD.
tarafından üretilir, dağıtılır veya satılır. MOTOROLA ve Stylized M Logosu,
Motorola Trademark Holdings, LLC.’nin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır ve lisans ile kullanılır. Apple logosu ve Safari, Apple Inc.’nin ABD ve
diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’nin hizmet
markasıdır. Android ve Chrome Google Inc.’nin ticari markalarıdır. Wi-Fi, Wi-Fi
Alliance’nin ticari markasıdır. Internet Explorer ve Windows, Microsoft şirketler
grubunun ticari markalarıdır. Firefox, Mozilla Foundation’ın tescilli ticari
markasıdır. Adobe ve Flash, Adobe Systems Incorporated’ın ticari markaları
veya tescilli ticari markalarıdır. Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari
markasıdır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedirler. ©
2017 Motorola Mobility LLC. Tüm hakları saklıdır.

Çin’de Basılmıştır
Sürüm 1.0

