
Kullanma Kılavuzu
Dijital Bebek Telsizi

Bu kullanım kılavuzunda bulunan özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Modeller: MBP21, MBP21-2



Hoş Geldiniz...
işte yeni Motorola dijital bebek telsiziniz!
Motorola dijital bebek telsizini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Artık başka bir odada uyuyan bebeğinizi duyabilirsiniz.

Lütfen orijinal tarihli faturanızı saklayınız. Motorola ürününüzün 
garanti kapsamında servis hizmeti için garanti süresinin kanıtı olarak 
orijinal tarihli faturanın bir kopyasını sunmanız gerekecektir.

Garanti kapsamı için kayıt yaptırmak gerekli değildir. Ürünle ilgili 
sorularınız için lütfen şu telefondan bizi arayınız:

Türkiye: +90 216 336 9674

Bu Kullanma Kılavuzu ürününüzden en yüksek performansı elde 
etmeniz için size gereken tüm bilgileri sunmaktadır.

Dijital bebek telsizinizi kullanmadan önce, ebeveyn ünitesine pil 
takmanızı ve tamamen şarj etmenizi öneriyoruz. Böylece ebeveyn 
ünitesini başka bir yere taşımak için fişinden çıkardığınızda cihaz 
çalışmaya devam edecektir. Ürünün kurulumunu yapmadan önce 
lütfen 6. sayfada bulunan Güvenlik Talimatlarını okuyunuz.

Her şeyiniz tam mı?
• 1 x Ebeveyn Ünitesi
• 1 x Bebek Ünitesi
• 1 x Ebeveyn Ünitesi için pil kapağı
• 1 x Ebeveyn Ünitesi için güç adaptörü
• 1 x Bebek Ünitesi için güç adaptörü

İki adet ebeveyn ünitesi bulunan ambalajlarda güç adaptörü ve şarj 
edilebilir NiMH pil paketi ile birlikte ekstra bir adet ebeveyn ünitesi 
bulunur.



Ebeveyn Ünitesine Genel Bakış
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1. Güç/Bağlantı göstergesi
 Ebeveyn ünitesi açık ve 

bebek ünitesi ile bağlı 
olduğu zaman açıktır. 
Ebeveyn ünitesi, bebek 
ünitesini arıyorsa yanıp 
söner.

2. Mikrofon
3. SOL tuşu
 Hoparlör ses düzeyini 

azaltmak için basın.
4. SAĞ tuşu
 Hoparlör ses düzeyini 

artırmak için basın.
5. Güç tuşu
 Ebeveyn ünitesini açmak/

kapamak için basın ve basılı 
tutun.

6. Pil kapağı
7. Hoparlör
8. Güç girişi



Bebek Ünitesine Genel Bakış

Bebek telsizinizi kurarken izlemeniz gereken önemli talimatlar
• Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesini birlikte kullanmak için ikisi arasında 

bir radyo bağlantısı kurabiliyor olmalısınız. Not - telsiz menzili çevre 
şartlarından etkilenebilir.

• Bebek ve ebeveyn üniteleri arasında bulunan buzdolabı, ayna, dosya 
dolabı, metal kapılar ya da betonarme yapılar gibi büyük metal objeler 
radyo sinyalini engelleyebilir.

• Sinyal gücü aynı zamanda duvar gibi sağlam yapılar veya TV, bilgisayar, 
kablosuz ya da mobil telefonlar, floresan lambalar veya dimmer 
butonları gibi radyo ve elektriksel ekipmanlar nedeniyle azalabilir.

• Sinyal gücü zayıfsa, ebeveyn ve/veya bebek ünitesini odada farklı bir 
konuma koymayı deneyiniz.
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1. Mikrofon
2. Güç tuşu 0
 Bebek ünitesini açmak/

kapamak için basınız ve basılı 
tutunuz.

3. Hoparlör
4. Güç göstergesi
 Bebek ünitesi açıkken açıktır.
5. Güç girişi
6. Sıcaklık sensörü
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1. Güvenlik Talimatları
  UYARI:

Boğulma Tehlikesi. Kablolar çocukların 
BOĞULMASINA neden olabilir. Bu kabloyu 
çocukların erişemeyeceği yerde (1 metrenin 
üzerinde bir mesafede) tutunuz. AC Adaptörler 
ile asla uzatma kabloları kullanmayınız. Yalnızca 
temin edilen AC Adaptörlerini kullanınız.
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Güvenlik Talimatları

BEBEK ÜNİTESİ KURULUMU VE BAKIMI:

• Bebek ünitesi için bebeğiniz karyolasındayken sesini 
alabileceğiniz bir yer belirleyin. 

• BEBEK ÜNİTESİNİ şifoniyer, masa veya raf gibi düz bir yüzeye 
yerleştirin veya standın altındaki yuvaları kullanarak üniteyi 
duvara sabitleyin.

• Bebek ünitesi ve kabloları asla bebek karyolasının içine 
yerleştirmeyin. .

UYARI
Bu Dijital Bebek Telsizi, elektromanyetik alan ile ilgili tüm standartlara 
uygundur ve Kullanma Kılavuzuna uygun kullanıldığı sürece kullanımı 
güvenlidir. Bu nedenle cihazı kullanmadan önce her zaman bu 
Kullanma Kılavuzunda belirtilen talimatları okuyunuz.
• Cihazın kurulumunu sadece yetişkinler yapmalıdır. Monte ederken 

küçük parçaları çocuklardan uzak tutunuz.
• Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların oynamasına izin 

vermeyiniz.
• Bu Dijital Bebek Telsizi, yetişkin gözetiminin yerine geçemez.
• Daha sonra göz atmak için bu Kullanma Kılavuzunu saklayınız.
• Kabloları bebeklerin erişemeyecekleri yerlerde tutunuz.
• Dijital Bebek Telsizini bir havlu ya da battaniye ile örtmeyiniz.
• Kullanımdan önce cihaza aşinalık kazanmak için monitörünüzü ve 

fonksiyonlarını test ediniz.
• Dijital Bebek Telsizini ıslak yüzeyler ya da suya yakın yerlerde 

kullanmayınız.
• Dijital Bebek Telsizini aşırı soğuk veya aşırı sıcak, doğrudan güneş 

ışığı alan veya bir ısı kaynağına yakın yere kurmayınız.
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• Sadece temin edilen şarj cihazları ve güç adaptörleri kullanınız. 
Cihaza ve pil takımına zarar verebileceği için diğer şarj cihazları ya 
da güç adaptörlerini kullanmayınız.

• Sadece aynı tipten pil takımları kullanınız.
• Fiş temas yerlerine sivri ya da metal objelerle dokunmayınız.
• Güç adaptörlerini kolaylıkla erişilebilen elektrik prizine takınız.
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Kullanmaya Başlamadan Önce

2. Kullanmaya Başlamadan Önce
2.1 Bebek ünitesi güç kaynağı

• Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi bebek ünitesinin 
yanındaki DC girişine takınız.

• Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
• Güç göstergesi yanacaktır.

NOT
Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).
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2.2 Ebeveyn ünitesi güç kaynağı

MBP21PU
•  Güç adaptörünün DC fişini, şekilde görüldüğü gibi ebeveyn 

ünitesinin yanındaki DC girişine takınız.
•  Güç adaptörünün diğer ucunu uygun bir elektrik prizine takınız.
•  Ebeveyn ünitesi açılacaktır.

NOT
Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).
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Kullanmaya Başlamadan Önce

2.3 Ebeveyn ünitesi pil kurulumu
• Ebeveyn Ünitesini Bebek Ünitesi ile bağlantısı kesilmeksizin başka bir 

yere taşıyabilmek için ambalaja dahil şarj edilebilir pil paketi takılmış 
olmalıdır. İlk kullanımdan önce ya da ebeveyn ünitesi pil seviyesi 
düşük sinyali verdiği zaman ebeveyn ünitesini şarj ediniz.

• Şekilde görüldüğü gibi pil kapağını açınız ve kaldırınız. (şek.b1)

(Fig.b1)

(Fig.b2)

(Fig.b3)

• Şarj edilebilir pil paketinin fişini içeride bulunan girişe takınız, pil 
paketini kompartımana yerleştiriniz. (şek.b2)

(Fig.b1)

(Fig.b2)

(Fig.b3)

• Sabitleyicileri pil kapağının üst kısmına takınız ve şekilde görüldüğü 
gibi kapağı kapatınız. (şek.b3)

(Fig.b1)

(Fig.b2)

(Fig.b3)

NOT
Sadece pakete dahil güç adaptörünü kullanınız (DC6/400mA).
Ebeveyn ünitesini başka bir yere taşımak için fişten çektiğinizde 
cihaz çalışmaya devam etmesi için ebeveyn ünitesine pil takmanızı ve 
tamamen şarj etmenizi öneriyoruz.
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3. Dijital Bebek Telsizi Kullanımı
Lütfen bu talimatları dikkatle okuyunuz ve bu dijital bebek telsizinin 
sadece yardımcı bir cihaz olarak kullanımının amaçlandığını 
unutmayınız. Bu cihaz, sorumlu ve uygun yetişkin gözetiminin yerine 
geçemez.

3.1 Bebek Ünitesi açma veya kapama
• Bebek ünitesini açmak için 0 tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Güç 

göstergesi yanacaktır.
• Bebek ünitesini kapatmak için 0 tuşuna tekrar basın ve basılı tutun. 

Güç göstergesi sönecektir.

3.2 Ebeveyn Ünitesi açma veya kapama
• Ebeveyn ünitesini açmak için 0 tuşuna basın ve basılı tutun. Güç/

Bağlantı göstergesi yanacaktır.
• Ebeveyn ünitesini kapatmak için 0 tuşuna tekrar basın ve basılı 

tutun. Güç/Bağlantı göstergesi sönecektir.

NOT
Ebeveyn ve bebek ünitelerini birbirlerinin çok yakınına koyarsanız, 
yüksek bir ses duyabilirsiniz. Bu bir defo değildir. Üniteler 
birbirlerinden belirli bir mesafe uzaklıkta, yani farklı odalarda 
kullanılmak için tasarlanmıştır, bu yüzden bunları birbirinden 
uzaklaştırmalısınız.
Ebeveyn ünitesi Güç/Bağlantı göstergesi yanıp sönüyorsa birbiriyle 
bağlantıları olmadığı anlamına gelir. Her iki ünitenin de açık 
olduğundan emin olunuz ve üniteler arası mesafeyi azaltınız ama 1 
metreden daha yakın olmamalarına dikkat ediniz.

3.3 Hoparlör ses seviyesi
Ebeveyn ünitesi hoparlör ses seviyesini Seviye 1 ile Seviye 5 arasında 
değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.
• Kullanılmadığı zaman ebeveyn ünitesi üzerindeki < veya > 

tuşlarına basınız.
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Cihazın Çöpe Atılması (Çevre)

4. Cihazın Çöpe Atılması (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.

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.
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5. Temizleme
Dijital Bebek Telsizinizi hafif ıslak bir bez veya antistatik bir bez ile 
temizleyin. Herhangi bir temizleme ürünü ya da aşındırıcı çözelti 
kullanmayınız.

Temizleme ve bakım
• Ürünün hiçbir parçasını inceltici ya da başka bir çözeltiyle 

temizlemeyiniz. Bu durum kalıcı zarara yol açacağı gibi ürünün 
garanti kapsamından da çıkmasına neden olur.

• Ürününüzü sıcaktan, nemli alanlardan ya da güçlü güneş ışığından 
uzak tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.

• Ürününüzün emniyet standartlarını yüksek tutmak için elimizden 
geleni yaptık. Fakat yine de bir sorunla karşılaşırsanız lütfen 
kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, Müşteri Hizmetlerini.

ÖNEMLİ  
Temizlemeden önce, monitörünüzü kapatın ve güç adaptörünü 
çıkarın.
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Sorun giderme

6. Sorun giderme
Ebeveyn Ünitesinde bulunan Güç/Bağlantı Göstergesi açılmıyor
• Ebeveyn ünitesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
• Ambalaja dahil pil paketinin doğru takıldığından ve bitmemiş 

olduğundan emin olunuz.
• Ebeveyn ünitesini prize takarak şarj ediniz.

Ebeveyn ünitesi güç/bağlantı göstergesi yanıp sönüyor
• Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. 

Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın 
olmamalarına dikkat edin.

• Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açmak için 0 
tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

Ebevey n ünitesi bip sesi çıkarıyor
• Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi bağlantısı kopmuş olabilir. 

Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arası mesafeyi azaltınız ama 1 
metreden daha yakın olmamalarına dikkat ediniz.

• Bebek ünitesi kapanmış olabilir. Bebek ünitesini açmak için 0 
tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

Ebeveyn ünitesinden ses ya da bebek ağlaması duyulmuyor
• Ebeveyn ünitesi ses seviyesi çok düşük ayarlanmış olabilir. Ebeveyn 

ünitesi ses seviyesini yükseltiniz. Ses seviyesi ayarları için bkz. 
bölüm 3.3.

• Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirinin menzili dışında olabilir. 
Üniteler arası mesafeyi azaltın ama 1 metreden daha yakın 
olmamalarına dikkat edin.

Dijital Bebek Telsizi sistemi yüksek bir ses çıkarıyor
• Ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi birbirine çok yakın. Ebeveyn 

ünitesi ile bebek ünitesi arasında en az 1 metre olduğundan emin 
olunuz.

• Ebeveyn ünitesi hoparlör ses seviyesi çok yüksek ayarlanmış 
olabilir. Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini azaltın. Ses seviyesi ayarları 
için bkz. bölüm 3.3.
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7. Genel Bilgi
Eğer ürününüz düzgün çalışmıyorsa...
1. Kullanma Kılavuzunu ya da Hızlı Başlatma Kılavuzunu okuyunuz.
2. Aşağıdaki telefon numarasından Müşteri Hizmetleriyle iletişime 

geçiniz:

 TÜRKİYE: +90 216 336 9674

Tüketici Ürünleri ve Aksesuarlar Sınırlı Garanti (“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 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 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 ÜZERE AMA BUNLARLA SINIRLI 
OLMAMAK KAYDIYLA, HERHANGİ BİR ZİMNI 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. 
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Genel Bilgi

MOTOROLA, ÜRÜN YA DA AKSESUARIN SATIN ALMA FİYATINDAN 
FAZLA OLAN HASARLARDAN, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE 
DOĞRUDAN OLMAYAN, RASTLANTISAL, 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 KÂR 
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.

Garanti kapsamındaki ürünler Kapsam Süresi

Tüketici ürünleri Ilk müşteri tarafından ürünün orijinal 
alınma tarihinden itibaren iki (2) yıl.

Tüketici Aksesuarları Ilk müşteri tarafından ürünün orijinal 
alınma tarihinden itibaren doksan 
(90) gün.

Tamir edilmiş ya da 
değiştirilmiş Tüketici ürün ya 
da aksesuarları

Orijinal garantinin geri kalan süresi 
ya da müşteriye geri verilme 
tarihinden doksan (90) gün sonra, 
hangisi daha uzunsa.

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 
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Aksesuarların anormal kullanıma ya da şartlara maruz kalması; (d) 
MOTOROLA / BINATONE’nin 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.
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) değiştirme 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.
Iletişim 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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Genel Bilgi

Document Number: TD_MBP21

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment
Product: 
Type: 
Batch/serial number: 

Manufacturer
Name:
Address:
Country:

Digital Audio Baby Monitor
MBP20， MBP20-2, MBP21, MBP21-2
432919J000001

Binatone Telecom Plc.
85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: <Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references 
applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: <see item 04, a 
simplified summary of used standards/specifications should go here :>

Health and Safety (Art. 3(1)(a)):

EMC (Art. 3(1)(b)): 

Spectrum (Art. 3(2)): 
Specific Requirements (art. 3.3 a-i)
Standards for other legislations 

EN 50360:2017; EN 50385:2017; EN 50566:2017
EN 62368-1:2014                                                           
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 (2019-04)
ETSI EN 301 406 V2.2.2 (2016-09)

<to include standards for the other legislations>

The products including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU 
declaration of conformity.

Signed for and on behalf of 
Place and date of issue:  

Binatone Telecom Plc.     
Hong Kong, 16 January, 2020

Signature:

Name, function: Sam Lee, Product Director

cribed above is in conformity w
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8. Teknik Özellikler
BEBEK ÜNİTESİ:

Frekans 1881.792 - 1897.344 MHz 

Kanallar 10

Çalışma sıcaklığı   10°C - 40°C

Güç kaynağı adaptörü Girdi 100 - 240Vrms, 50/60Hz, 200mA

Güç Çıktı 6VDC, 400mA

EBEVEYN ÜNİTESİ:

Frekans 1881.792 - 1897.344 MHz 

Kanallar 10

Çalışma sıcaklığı  10°C - 40°C

Güç kaynağı adaptörü Girdi 100 - 240Vrms, 50/60Hz, 200mA

Güç Çıktı 6VDC, 400mA

Teknik özellikler herhangi ön bildirim olmaksızın değiştirilebilir.

TÜRKİYE DAĞITICISI İLETİŞİM BİLGİLERİ
DALE DIŞ TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Pakdil Sok. Cihan Plaza No:21 K:3
Şerifali / Ümraniye / Türkiye
Tel: +90 216 336 9674
Fax: +90 216 348 3515
E-posta:  info@dale.com.tr 



Bu ürün, resmi lisans sahibi olan, Binatone Electronics 
International LTD. tarafından üretilmekte, dağıtılmakta 
ve satılmaktadır. MOTOROLA ve Stilize M Logosu tescilli 
markalardır veya Motorola Trademark Holdings, LLC’ye ait 
tescilli Markalardır ve lisans altına alınarak Kullanılmaktadır. 
Diğer tüm tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 
© 2020 Motorola Mobility LLC. Tüm hakları saklıdır.

TR Versiyon 3.0 
Çin'de Basılmıştır
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