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Καλώς ήρθατε...
στην νέα σας Οικιακή Βιντεοκάμερα Wi-Fi®!
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας σας Κάμερα Wi-
Fi® Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού. Εάν αναρωτιόσασταν 
πάντα τι συμβαίνει όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας, 
τώρα δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πλέον. Τώρα μπορείτε να 
παρακολουθείτε τα παιδιά σας, κατοικίδιά σας ή την ιδιοκτησία 
σας με αυτό το εύκολο στη χρήση σύστημα. Μπορείτε να 
εγκαταστήσετε την Κάμερα μόνο από το iPhone®/iPad® σας ή 
συσκευές Android™ και να παρακολουθείτε βίντεο της Κάμερας 
μέσω του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας, καθώς και 
μέσω του iPhone®/iPad® ή των συσκευών σας Android™.

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη 
αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motoro-
la στα πλαίσια της εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ένα 
αντίγραφο της απόδειξης αγοράς προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η ισχύς της εγγύησής σας. Για την κάλυψη από την εγγύηση δεν 
απαιτείται δήλωση του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802 για την Ελλάδα
Email: motorola-mbp@tdm.de

Ο παρών Οδηγός Χρήσης σάς παρέχει όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του 
προϊόντος σας.
Διαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" στις σελίδες 5 - 6 προτού 
εγκαταστήσετε τη μονάδα.

Μέσα στη συσκευασία
• 1 Μονάδα Κάμερας Wi-Fi®
• 1 Τροφοδοτικό
• 1 Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Χρήσης

Στα πακέτα με πολλαπλές κάμερες, θα βρείτε μία ή περισσότερες 
επιπρόσθετες Μονάδες Κάμερας με τις αντίστοιχες μονάδες 
τροφοδοτικού.



Επισκόπηση της Κάμεράς σας

 

Σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση 
της Μονάδας Κάμερας Wi-Fi®
• Η χρήση άλλων προϊόντων 2,4 GHz, όπως ασύρματα δίκτυα, 

συστήματα Bluetooth™ ή φούρνοι μικροκυμάτων ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Κρατήστε τη Μονάδα 
Κάμερας Wi-Fi® μακριά από αυτούς τους τύπους προϊόντων ή 
απενεργοποιήστε τα εάν προκαλούν παρεμβολές.

• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε διαθέσιμη καλή σύνδεση Wi-Fi®.

1. Φωτοαισθητήρας (για 
ανίχνευση νυχτερινής 
λειτουργίας)

2. Ένδειξη Λειτουργίας/
Κατάστασης

3. Μικρόφωνο
4. Φακός κάμερας
5. LED υπερύθρων (για 

νυχτερινή παρακολούθηση)
6. Μεγάφωνο
7. Υποδοχή micro USB
8. Κουμπί PAIR (Αντιστοίχιση)
9. Υποδοχή Κάρτας SD
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A1. Οδηγίες για την ασφάλεια

WARNING:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ - Σε περίπτωση που αυτή η 
συσκευή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μωρών 
ή παιδιών, διατηρήστε το καλώδιο της μονάδας και του 
τροφοδοτικού σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από αυτά. 
Ποτέ μην τοποθετείτε την Κάμερα ή τα καλώδια κοντά 
στο κρεβατάκι ή μέσα στην κούνια. Στερεώστε το καλώδιο 
μακριά από τα παιδιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια 
προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο 
τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.

Κρατήστε μακριά από τα κατοικίδια - Όπως με κάθε 
ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της 
χρήσης από το κατοικίδιό σας μέχρι το κατοικίδιο να έχει 
εγκλιματισθεί με το προϊόν. Εάν το κατοικίδιό σας είναι 
επιρρεπές στο μάσημα, σας συνιστούμε να διατηρήσετε 
αυτό το προϊόν καθώς και όλες τις άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές μακριά του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΑΜΕΡΑΣ Wi-Fi®:

• Τοποθετήστε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® σε μια επίπεδη 
επιφάνεια, όπως μια συρταριέρα.

• ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® ή τα 
καλώδια μέσα στην κούνια.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® είναι συμβατή με όλα τα 
σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και, εφόσον 
χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό 
Χρήσης, είναι ασφαλής για χρήση. Επομένως, πάντοτε να 
διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον 
Οδηγό Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα λόγω των μικρών 

εξαρτημάτων. Κρατήστε τα μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά.
• Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να 

παίζουν με αυτό.
• Αυτή η Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη 

επίβλεψη από ενήλικες.
• Διατηρήστε τον παρόντα Οδηγό Χρήσης για μελλοντική αναφορά.
• Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® ή τα καλώδια μέσα 

στην κούνια ή κοντά στο μωρό (η μονάδα πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο).

• Διατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
• Μην καλύπτετε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® με πετσέτες ή 

κουβέρτες.
• Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη μονάδα Κάμερας Wi-Fi® και 

όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν 
προτού την χρησιμοποιήσετε.

• Μην χρησιμοποιείτε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® κοντά σε νερό.
• Μην εγκαθιστάτε τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® κοντά σε πηγές 

θερμότητας.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Μη 

χρησιμοποιείτε άλλα τροφοδοτικά, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά.
• Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά 

αντικείμενα.
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A2. Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος
Πύλη Web
• Windows® 7
• Mac OS® 10.7
• Chrome™ 24
• Internet Explorer® 9
• Safari® 6
• Java™ 7
• Firefox® 18.0
• Adobe® Flash® Player 15.0

Σύστημα Android™
• Έκδοση 4.4.2 ή ανώτερη

iPhone®/iPad® iOS
• Έκδοση 9.0 ή ανώτερη

Internet υψηλής ταχύτητας (Wi-Fi®)
• Τουλάχιστον 0,6 Mbps εύρος ζώνης αποστολής ανά κάμερα 

(μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα σας στο internet σε αυτόν 
τον ισότοπο: 
http://www.speedtest.net)

• Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα MicroSD, μπορεί να είναι έως 
και 32 GB και πρέπει να είναι κατηγορίας ταχύτητας 6 ή 
παραπάνω για καλύτερη ποιότητα βίντεο.
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3. Έναρξη Χρήσης - Σύνδεση συσκευών
Πώς λειτουργεί;

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί με την Κάμερα, ο 
ασφαλής Hubble server μας επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη 
και επιτρέπει τη σύνδεση με την Κάμερα.

3.1 Εγκατάσταση
Συνδέστε την κάμερα στον προσαρμογέα ρεύματος και, στη 
συνέχεια, συνδέστε την σε μια πρίζα. Η Κάμερα πρέπει να είναι 
εντός της εμβέλειας του δρομολογητή (router) Wi-Fi® με τον οποίο 
θέλετε να συνδεθείτε. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης 
του δρομολογητή είναι διαθέσιμος για την εισαγωγή του κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης στην εφαρμογή.

Κατάσταση της ένδειξης LED:
- Αντιστοίχιση / 

 Εγκατάσταση: Το LED εναλλάσσεται από Μπλε σε Κόκκινο
- Μη συνδεδεμένη: Το LED είναι Κόκκινο και Αναβοσβήνει
- Συνδεδεμένη: Το LED είναι μπλε και είναι πάντα   
  ενεργοποιημένο
- Ζωντανή Μετάδοση: Το LED είναι Μπλε και Αναβοσβήνει

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση μόνο μέσω ενός 
συμβατού smartphone ή tablet και όχι μέσω ενός υπολογιστή PC.

Πρόσβαση 
στην Κάμερά 
σας τοπικά

Δρομολογητής
Wi-Fi® (Router)

Peekaboo
Κάμερα

Δείτε την εικόνα 
της Κάμεράς σας 
από οποιαδήποτε 
απομακρυσμένη 
φορητή συσκευή

Hubble Service
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A3.2 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και εγκατάσταση 
Κάμερας σε συσκευές Android™

Τι χρειάζεστε
• Μονάδα Κάμερας Wi-Fi®
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα
• Συσκευή με σύστημα Android™ έκδοση 4.4.2 και ανώτερη

3.2.1 Ενεργοποίηση και σύνδεση της Κάμερας
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα και τοποθετήστε το 

βύσμα στην υποδοχή micro USB στο πλάι της μονάδας κάμερας.
• Κατά τη διάρκεια της σειράς εκκίνησης, η κάμερα θα 

περιστραφεί από αριστερά προς τα δεξιά και θα σταματήσει 
στην θέση στάθμευσης. Θα ακούσετε μια φωνητική προτροπή 
“Η κάμερά σας έχει ξεκινήσει”. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 30 
δευτερόλεπτα.

• Η κόκκινη λυχνία LED της κάμερας αναβοσβήνει, αφού 
ολοκληρωθεί η εκκίνηση της κάμερας.

3.2.2 Λήψη της εφαρμογής Hubble for Motorola Monitors
• Μεταβείτε στο Google Play™ Store για να αναζητήσετε την 

εφαρμογή “Hubble for Motorola Monitors”.
• Κάντε λήψη της εφαρμογής “Hubble for Motorola Monitors” από 

το Google Play™ Store και εγκαταστήστε την στη συσκευή σας 
Android™.

3.2.3 Τρέξτε την εφαρμογή Hubble Motorola Monitors στη 
συσκευή Android™

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Android™ είναι συνδεδεμένη με 
το δρομολογητή σας (router) Wi-Fi®.

• Τρέξτε την εφαρμογή “Hubble for Motorola Monitors” και 
εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, διαβάστε τους 
Όρους της Υπηρεσίας και, στη συνέχεια επιλέξτε “By signing 
up you agree to our Terms & Conditions” (“Με την εγγραφή 
συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας”) πριν 
πατήσετε SIGNUP(ΕΓΓΡΑΦΗ). (Εικόνα A1)
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Σημείωση
Εάν έχετε ήδη ένα λογαριασμό της εφαρμογής Hubble, παρακαλώ 
επιλέξτε “Already have an Account?”(Έχετε ήδη ένα λογαριασμό;) για να 
μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

A1
3.2.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας
• Πατήστε το  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να 

προσθέσετε μια κάμερα. (Εικόνα A2, A2a)

                                                  

A2                                                     A2a
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A• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην 
οθόνη.   (Εικόνες A3, A3a)

                                                  

A3                                                   A3a
• Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη συνδέστε και ενεργοποιήστε την 

κάμερα και περιμένετε μερικά λεπτά για να θερμανθεί.
• Επιλέξτε την Κάμερά σας από τη λίστα δικτύων στην εφαρμογή. 
• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

(Εικόνα A4, A4a)

                                                  

A4                                                   A4a
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• Για να αντιστοιχίσετε την κάμερα - Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί PAIR (χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
που παρέχεται) στο πίσω μέρος της Μονάδας Κάμερας για 
8 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ 
και στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια φωνητική προτροπή, που 
υποδεικνύει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για αντιστοίχιση. Το LED 
θα αναβοσβήσει Κόκκινο/Μπλε.

Αντιστοιχίστε την 
συσκευή.

• Πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ. (Εικόνες A5)
• Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα την κάμερά σας, θα 

επιλέξει την κάμερα από την λίστα δικτύων όπως φαίνεται 
στην φωτογραφία Α6 παρακάτω.  (Εικόνες A6, A7)

• Η λυχνία LED στην κάμερα θα κυμαίνεται από Κόκκινο σε Μπλε 
χρώμα.

          

A5                            A6                            A7 
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A• Επιλέξτε το Δίκτυο σας Wi-Fi®, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Υποβολή. 
(Εικόνες A8, A9, A10)

          

A8                          A9                          A10
• Η Κάμερα θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί 

στο δίκτυο Wi-Fi®, και μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της 
σύνδεσης. (Εικόνες  A11)

• Εάν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε το κουμπί Retry (Επανάληψη) 
και επαναλάβετε τα βήματα ξεκινώντας από το 3.2.4.

A11
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3.3 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και εγκατάσταση 
Κάμερας σε iPhone®/iPad®

Τι χρειάζεστε
• Μονάδα Κάμερας Wi-Fi®
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα
•  iPhone®/iPad® με iOS έκδοση 9.0 και ανώτερη

3.3.1 Ενεργοποίηση και σύνδεση της Κάμερας
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα και τοποθετήστε το 

βύσμα στην υποδοχή micro USB στο πλάι της μονάδας κάμερας.
• Κατά τη διάρκεια της σειράς εκκίνησης, η κάμερα θα 

περιστραφεί από αριστερά προς τα δεξιά και θα σταματήσει 
στην θέση στάθμευσης. Θα ακούσετε μια φωνητική προτροπή 
“Η κάμερά σας έχει ξεκινήσει”. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 30 
δευτερόλεπτα.

• Η κόκκινη λυχνία LED της κάμερας αναβοσβήνει, αφού 
ολοκληρωθεί η εκκίνηση της κάμερας.

3.3.2 Λήψη της εφαρμογής Hubble for Motorola Monitors
• Μεταβείτε στο App Store για να αναζητήσετε την εφαρμογή 

"Hubble for Motorola Monitors".
• Κάντε λήψη της εφαρμογής "Hubble for Motorola Monitors" και 

εγκαταστήστε την στο iPhone®/iPad® σας.

3.3.3 Τρέξτε την εφαρμογή Hubble for Motorola Monitors 
στο iPhone®/iPad® σας.

• Βεβαιωθείτε ότι το iPhone®/iPad® σας είναι συνδεδεμένο με το 
δρομολογητή σας (router) Wi-Fi®.

• Τρέξτε την εφαρμογή “Hubble for Motorola Monitors” και 
εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, διαβάστε τους 
Όρους της Υπηρεσίας και, στη συνέχεια επιλέξτε “By signing 
up you agree to our Terms & Conditions” (“Με την εγγραφή 
συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας”) πριν 
πατήσετε SIGNUP(ΕΓΓΡΑΦΗ). (Εικόνα i1)
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AΣημείωση: 
Εάν έχετε ήδη ένα λογαριασμό της εφαρμογής Hubble, παρακαλώ 
επιλέξτε "Already have an Account?"(Έχετε ήδη ένα λογαριασμό;) 
για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα (Εικόνα i1).

i1
3.3.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας
• Πατήστε το  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να 

προσθέσετε μια κάμερα. (Εικόνα i2, i2a)

                                                  

i2                                                    i2a
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην 
οθόνη. (Εικόνες i3, i3a)

                                                       

i3                                                       i3a
• Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη συνδέστε και ενεργοποιήστε την 

κάμερα και περιμένετε μερικά λεπτά για να θερμανθεί.
• Επιλέξτε την Κάμερά σας από τη λίστα δικτύων στην εφαρμογή. 
• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην 

οθόνη. (Εικόνα  i4, i4a, i5)

              

i4                       i4a                        i5
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A• Για να αντιστοιχίσετε την κάμερα - Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί PAIR (χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
που παρέχεται) στο πίσω μέρος της Μονάδας Κάμερας για 
8 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ 
και στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια φωνητική προτροπή, που 
υποδεικνύει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για αντιστοίχιση. Το LED 
θα αναβοσβήσει Κόκκινο/Μπλε.

Αντιστοιχίστε την 
συσκευή.

• Μεταβείτε στο μενού Settings > Wi-Fi στο iPhone®/iPad® σας.   
(Εικόνα i5a)

• Επιλέξτε την Κάμερά σας από τη λίστα δικτύων. (Εικόνα i6)
• Επιστρέψτε στην εφαρμογή Hubble για να συνεχίσετε τη 

ρύθμιση και πατήστε Επόμενο (Εικόνα i7)
• Η συσκευή σας θα εντοπίσει τα διαθέσιμα δίκτυα (Εικόνα i8)

     

i5a                       i6                        i7                        i8
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• Επιλέξτε το δίκτυο σας Wi-Fi®. (Εικόνα i9)
• Εισαγάγετε τον κωδικό σας Wi-Fi® και πατήστε την επιλογή OK. 

(Εικόνα i10)

                                                 

i9                                                     i10
• Μονάδα Κάμερας θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί 

στο δίκτυο Wi-Fi®, και μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της 
σύνδεσης. (Εικόνα i10)

• Επιλέξτε για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί η κάμερά σας. (Εικόνα 
i11)

• Δώστε στην κάμερά σας ένα όνομα. (Εικόνα i12)

                                                 

i11                                                     i12
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A4. Λειτουργίες Κάμερας
4.1 Σύνδεση της Μονάδας Κάμερας στην 

τροφοδοσία ρεύματος
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος και εισαγάγετε 

το βύσμα στην υποδοχή ρεύματος στην πίσω πλευρά της 
Μονάδας Κάμερας.

• Η Μπλε Λυχνία LED θα ανάψει μετά από περίπου 30 
δευτερόλεπτα, εάν η κάμερα είναι ρυθμισμένη. Η Κόκκινη 
Λυχνία LED θα αναβοσβήσει, αν η κάμερα δεν είναι ρυθμισμένη. 
(Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, αποσυνδέστε 
την παροχή ρεύματος.)

• Τρέξτε την εφαρμογή Hubble στη έξυπνη συσκευή σας.
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4.2 Επισκόπηση των χαρακτηριστικών της 
εφαρμογής Hubble

Ιστορικό 
συμβάντων

• Πατήστε το Ιστορικό συμβάντων  για 
πρόσβαση στη λίστα εγγραφών βίντεο 
που ενεργοποιήθηκαν από την ανίχνευση 
κίνησης ή ήχου.

• Διαγραφή Συμβάντων  πατήστε για να 
διαγράψετε τα επιλεγμένα συμβάντα.

Φωτογραφίες/
Βίντεο

• Τραβήξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από 
την Κάμερά σας.

• Πατήστε το εικονίδιο Video (Βίντεο) για να 

 ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Βίντεο. 
Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί 

 για έναρξη της εγγραφής και αφήστε το 
για διακοπή της εγγραφής.

• Πατήστε το εικονίδιο Camera (Κάμερα) 

 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Κάμερας. Μπορείτε να τραβήξετε 
φωτογραφίες από την προβολή της Κάμερας.

Σημείωση:
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο 
αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη flash 
της έξυπνης συσκευής σας και μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω της 

εφαρμογής Gallery  ή του Media 
Player (συσκευή Android™). Για να κάνετε 
αναπαραγωγή των βίντεο, χρησιμοποιήστε 
την εφαρμογή Hubble.

Νανουρίσματα Πατήστε το για πρόσβαση στο μενού 
Melody (Μελωδία) και επιλέξτε μία από τις 
5 αποθηκευμένες μελωδίες που θέλετε να 
αναπαράγετε από τη Μονάδα Κάμερας.
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AΑμφίδρομη 
επικοινωνία

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία. Πατήστε μία φορά το στρογγυλό 

κουμπί  για να μιλήσετε μέσω της 
Μονάδας Κάμερας. Πατήστε το κουμπί ξανά 
για να ακούσετε την επιστροφή ήχου από τη 
Μονάδα Κάμερας.

Μεγάφωνο Πατήστε το για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του μεγαφώνου.

Ρύθμιση 
κάμερας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της 

Κάμερας αγγίζοντας το εικονίδιο  Settings 
(Ρυθμίσεις).

Προσθήκη 
κάμερας

Εισέρχεστε στις διαδικασίες Προσθήκης
Κάμερας.

Κάρτα SD Αποθηκεύστε φωτογραφίες και videos

Το Νυχτερινό Φως είναι αναμμένο.

Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας νυχτερινού φωτός με 3 
διαφορετικές επιλογές.

Έλεγχος επιπέδου χρώματος νυχτερινού φωτός με 7 
διαφορετικά χρώματα.

Εναλλαγή χρώματος νυχτερινού φωτός με 7 διαφορετικά 
χρώματα.

Ένδειξη θερμοκρασίας (°C / °F)
Εικονίδιο & ενδείξεις φαίνονται ΜΠΛΕ αλλά αλλάζουν σε 
ΚΟΚΚΙΝΑ εάν >29 °C /84 °F η < 14 °C /57 °F.
Εμφανίζεται η ένδειξη HH °C / °F εάν >36 °C / 97 °F. 
Εμφανίζεται η ένδειξη LL °C / °F εάν < 1 °C / 34 °F.



22 Λειτουργία με το PC/Notebook (Υπολογιστής/Φορητός υπολογιστής)

5. Λειτουργία με το PC/Notebook 
(Υπολογιστής/Φορητός υπολογιστής)

• Μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.hubbleconnected.com/
motorola/login/

• Πληκτρολογήστε το User Name (όνομα χρήστη) και το Password 
(Κωδικό πρόσβασης) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Login 
(Είσοδος) εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα λογαριασμό.

• Κάντε κλικ στη λίστα Καμερών που είναι αντιστοιχισμένες με 
το λογαριασμό σας μέσω μιας συσκευής Android™ ή μέσω ενός 
iPhone®/iPad®, και η εικόνα της Κάμερας θα εμφανιστεί στην 
οθόνη. Η Κόκκινη Λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει, αφού 
έχει γίνει επιτυχής επαναφορά στη Μονάδα Κάμερας.

• Στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τις Settings (Ρυθμίσεις) 
ακολουθώντας τις οδηγίες του μενού.

http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
http://www.hubbleconnected.com/motorola/login/
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A6. Διαδικασία για επαναφορά της 
Κάμερας

Σημείωση: Εάν η Κάμερά σας μεταφερθεί από ένα δρομολογητή 
(router) (π.χ. σπίτι) σε έναν άλλο (π.χ. γραφείο) ή εάν έχετε 
πρόβλημα με την εγκατάσταση της Κάμερας, τότε πρέπει να 
κάνετε επαναφορά της Κάμερας. Κάντε επαναφορά της Κάμερας 
με τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Απενεργοποιήστε την κάμερα αποσυνδέοντας την παροχή   
 ρεύματος από την πρίζα.
2.  Press and hold the PAIR button, then plug the power supply   
 back into the electrical socket.
3. Release the PAIR button and wait for the Camera Unit to   
 complete an internal reset procedure. The Red LED will begin to  
 flash when the Camera Unit is reset successfully.
4. Μπορείτε να προσθέσετε την Κάμερά σας ξανά ακολουθώντας  
 τα βήματα στην ενότητα 3.2.4 για συσκευές Android ή στην   
 ενότητα 3.3.4 για συσκευές iOS.
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7. Βοήθεια
Παρεμβολές θορύβου
Για να αποφύγετε το θόρυβο του περιβάλλοντος ή την ηχώ, 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στη συσκευή 
σας και τη Μονάδα Κάμερας Wi-Fi®. 
Η χρήση άλλων προϊόντων 2,4 GHz, όπως συστήματα Bluetooth™ ή 
φούρνοι μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε 
αυτό το προϊόν. Κρατήστε τη μονάδα Κάμερας Wi-Fi® σε απόσταση 
τουλάχιστον 1,5 μέτρου από αυτούς τους τύπους προϊόντων ή 
απενεργοποιήστε τα εάν προκαλούν παρεμβολές.

Διακοπή της σύνδεσης
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi®. Εάν χρειάζεται, επανασυνδέστε 
το Wi-Fi® σας. Βεβαιωθείτε ότι η Μονάδα Κάμερας Wi-Fi® είναι 
ενεργοποιημένη. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθείτε με 
το σύστημα Wi-Fi®.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
Εάν δε θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε την επιλογή 
Forgot Password (Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης) και 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του e-mail σας. Ένας νέος κωδικός 
πρόσβασης θα αποσταλεί αμέσως στη διεύθυνση του e-mail σας.

Επίλυση προβλημάτων για τη Διαδικτυακή προβολή μέσω Wi-Fi®

Κατηγορία Περιγραφή 
Προβλήματος/

Σφάλμα

Λύση

Λογαριασμός Δεν μπορώ να 
συνδεθώ ακόμα και 
μετά την εγγραφή.

Ελέγξτε το όνομα χρήστηκαι τον 
κωδικό πρόσβασης.

Λογαριασμός Λαμβάνω ένα 
μήνυμα σφάλματος 
που λέει: “E-mail ID 
is not registered” (το 
Email ID δεν είναι 
καταχωρισμένο).

Βεβαιωθείτε ότι 
έχετεκαταχωρίσει ένα 
λογαριασμό σε εμάς. Πατήστε 
την επιλογή Create Account 
(Δημιουργία λογαριασμού) για να 
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.



25Βοήθεια

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ

AΛογαριασμός Τί να κάνω εάν 
ξεχάσω τον κωδικό 
πρόσβασης;

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Forgot 
Password” (Ξέχασα τον κωδικό 
πρόσβασης) στην ιστοσελίδα 
https://app.hubbleconnected.com/ 
#lostpassword ήστην εφαρμογή 
στο Android™ ή στο iOS σας. 
Θα σταλεί ένα email στην 
καταχωρημένη διεύθυνση email.

Λογαριασμός Δεν έλαβα έναν νέο 
κωδικό πρόσβασης 
παρόλο που 
χρησιμοποίησα την 
επιλογή “Forgot 
Password”.

1.  Ενδέχεται το e-mail να έχει 
σταλεί στο φάκελο Junk Mail 
(Ανεπιθύμητη αλληλογραφία). 
Ελέγξτε το φάκελο Junk Mail.

2.  Ενδέχεται να υπάρχει 
καθυστέρηση στη λήψη του 
e-mail σας. Περιμένετε λίγα 
λεπτά και ανανεώστε το 
λογαριασμό email σας.

Προβλήματα 
συνδεσιμό-
τητας

Έλαβα το μήνυμα: 
Έχουμε πρόβλημα 
πρόσβασης στην 
Κάμερά σας. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται 
στην έλλειψη 
σύνδεσης στο 
internet. Περιμένετε 
και προσπαθήστε 
αργότερα.

1.  Προσπαθήστε ξανά σε μερικά 
λεπτά. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε πρόβλημα με τη 
σύνδεσή σας με το internet.

2.  Εάν το πρόβλημα παραμένει, 
επανεκκινήστε την Κάμερά 
σας για να ελέγξετε εάν αυτό 
θα διορθώσει το πρόβλημα.

3.  Επανεκκινήστε τον ασύρματο 
δρομολογητή σας.
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Εμφάνιση 
Βίντεο 
Κάμερας

Όταν βρίσκομαι 
στη λειτουργία 
“remote mode” 
(Απομακρυσμένη 
λειτουργία), το 
βίντεο σταματάει 
μετά από 5 λεπτά. 
Πώς μπορώ να 
το βλέπω για 
περισσότερη ώρα;

Όταν συνδέεστε με την Κάμερά 
σας μέσω ενός διαφορετικού 
δικτύου από αυτό του οικιακού 
σας δικτύου (μέσω του internet) 
το βίντεο σταματάει να 
προβάλλεται μετά από 5 λεπτά.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην 
Κάμερα ξανά από την εφαρμογή 
Android™/iOS για να ξεκινήσει η 
λήψη (streaming) ξανά.

Εάν συνδεθείτε από το 
πρόγραμμα περιήγησης, τότε 
μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί 
Reload (Επαναφόρτωση) για 
να ξεκινήσετε την προβολή του 
βίντεο της Κάμερας ξανά.

Χαρακτηρι-
στικά

Το όριο ρύθμισης του 
ήχου ειδοποίησης 
δεν είναι σωστό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ευαισθησία του ήχου (Adjust 
Sound Sensitivity) για να 
ενεργοποιεί ειδοποιήσεις κάτω 
από το μενού Camera Setting 
(Ρυθμίσεις κάμερας).

Εγκατάσταση Ενώ προσθέτω μια 
νέα Κάμερα στο 
λογαριασμό μου, 
δεν μπορώ να βρω 
κάποιαΚάμερα για 
να την προσθέσω.

Αν προσπαθείτε να προσθέσετε 
μια Κάμερα που έχει προστεθεί 
στο λογαριασμό σας ή σε 
άλλο λογαριασμό, θα πρέπει 
πρώτα να επαναφέρετε την 
Κάμερα. Αυτό μπορεί να γίνει 
ακολουθώντας τη διαδικασία 
επαναφοράς που αναφέρεται 
στην ενότητα 6 του παρόντος 
οδηγού.
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AΓενικά Ποια είναι τα 
υποστηριζόμενα 
προγράμματα 
περιήγησης 
(browsers) για 
σύνδεση από το 
PC/Mac μου;

Σας συνιστούμε τη χρήση του 
Google Chrome 24 ή ανώτερη 
έκδοση. Όμως υποστηρίζονται 
και τα ακόλουθα προγράμματα 
περιήγησης: Internet Explorer 
9.0 ή ανώτερη έκδοση (για 
PC), Safari 6.0 ή ανώτερη 
έκδοση (για Mac) ή Firefox 18.0 
ή ανώτερη έκδοση (για PC ή 
Mac).

Γενικά Ποια είναι η 
σημασία της 
Λυχνίας LED;

Η Λυχνία LED δείχνει την 
ακόλουθη κατάσταση:
LED που αναβοσβήνει Κόκκινο: 
Η κάμερά σας εκκινεί. Μετά 
από μια φωνητική προτροπή, 
η κάμερα εκκινείται και είναι 
έτοιμη για αντιστοίχιση.
Εναλλαγή LED Μπλε / Κόκκινο: 
Η κάμερα βρίσκεται σε 
κατάσταση αντιστοίχισης.
LED καθαρό Μπλε: Η κάμερα 
έχει αντιστοιχιστεί και έχει 
ρυθμιστεί στο λογαριασμό σας.
LED που αναβοσβήνει Μπλε: Η 
κάμερα βρίσκεται σε ζωντανή 
μετάδοση.
LED Off - Δεν υπάρχει 
τροφοδοσία στην κάμερα. 

Προβλήματα
συνδεσιμό-
τητας

Δεν μπορώ να
συνδεθώ με την
Κάμερά μου.

Ελέγξτε αν η Κάμερα βρίσκεται 
εντός του εύρους Wi-Fi®. 
Δοκιμάστε να μετακινήσετε 
την Κάμερα πιο κοντά στον 
δρομολογητή για καλύτερη 
σύνδεση Wi-Fi® και δοκιμάστε 
ξανά.
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Εγκατάσταση Κατά την 
εγκατάσταση σε 
συσκευές Android™ 
ή σε iOS, κατά το 
τελευταίο βήμα 
δεν μπορώ να βρω 
την Κάμερά μου 
και η εγκατάσταση 
αποτυγχάνει.

Κάντε επαναφορά της Κάμερας 
στη λειτουργία εγκατάστασης 
και προσπαθήστε ξανά. 
Πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί PAIR στο κάτω τμήμα 
της Κάμερας μέχρι να ακούσετε 
ένα μπιπ. Περιμένετε ένα 
λεπτό μέχρι να επανεκκινήσει 
η Κάμερα. Όταν το LED 
της Κάμερας αναβοσβήνει, 
αυτό υποδηλώνει ότι αυτή 
βρίσκεται σε λειτουργία 
εγκατάστασης. Τώρα ξεκινήστε 
την εγκατάσταση από το 
smartphone σας ξανά.

Προβλήματα
συνδεσιμό-
τητας

Ακόμα και όταν 
συνδέομαι με την 
Κάμερά μου από 
το ίδιο δίκτυο Wi-
Fi® βρίσκω την 
Κάμερά μου να 
εμφανίζεται ως 
απομακρυσμένη. 
Μπορώ να 
συνδέομαι μόνο 
για 5 λεπτά κάθε 
φορά.

Επαναφέρετε τη λειτουργία 
Κάμερας σε λειτουργία 
ρύθμισης και δοκιμάστε 
ξανά. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο PAIR 
στο πίσω μέρος της κάμερας 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο 
που παρέχεται, μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό σήμα 
και μια φωνητική προτροπή 
'Έτοιμη για σύζευξη'. Όταν η 
ενδεικτική Λυχνία Κάμερας 
είναι απενεργοποιημένη, αυτό 
σημαίνει ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία ρύθμισης. Κάντε 
επανεκκίνηση της ρύθμισης 
από το smartphone σας ξανά.
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AΚάμερα Όταν προσπαθώ 
να δω την Κάμερα, 
λαμβάνω την 
προτροπή για 
την αναβάθμιση 
του firmware 
(υλικολογισμικό) 
της Κάμερας. Τί 
πρέπει να κάνω;

Αναβαθμίστε το firmware. Αυτό 
θα διαρκέσει 5 λεπτά περίπου. 
Παρέχουμε αναβαθμίσεις 
τακτικά για να βελτιώνουμε τα 
χαρακτηριστικά της Κάμερας.

Γενικά Ποιες πλατφόρμες 
υποστηρίζονται για 
να έχω πρόσβαση 
στην Κάμερά μου;

Απαιτήσεις συστήματος: 
Windows® 7* 
*Χρειάζεται Java browser plug-
in 
Mac OS® έκδοση 10.7 
Chrome™ έκδοση 24 
Internet Explorer® έκδοση 9 
Safari® έκδοση 6 
Java™ έκδοση 7
Firefox® έκδοση 18.0
Adobe® Flash® Player 15.0 
Android™ 4.4.2
iPhone® /iPad® iOS έκδοση 9.0

Γενικά Δεν ακούω 
κάποιον ήχο όταν 
συνδέομαι με μια 
απομακρυσμένη 
Κάμερα.

Μπορείτε να αγγίξετε το 
εικονίδιο Μεγαφώνου στην 
εικόνα μετάδοσης (stream) 
βίντεο για να ακούσετε ήχο. 
Από προεπιλογή, ο ήχος 
είναι απενεργοποιημένος 
όταν συνδέεστε με μια 
απομακρυσμένη Κάμερα.
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Γενικά Ποια είναι η σημασία 
του “Local Camera 
“(Τοπική κάμερα) και 
“Remote Camera” 
(Απομακρυσμένη 
κάμερα);

Όταν συνδέεστε με την Κάμερά 
σας από το ίδιο ασύρματο 
δίκτυο (Σπίτι) στο οποίο είναι 
διαμορφωμένη, είναι μια Τοπική 
Κάμερα. Όταν συνδέεστε με 
την Κάμερά σας όταν είστε 
εκτός σπιτιού τότε αυτή είναι 
μια Απομακρυσμένη Κάμερα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 
σύνδεση 3G, 4G ή 4G LTE ή Wi-Fi® 
όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού.

Γενικά Πώς θα κάνω λήψη 
της εφαρμογής για 
συσκευές Android™ 
iOS;

Android™:
 – Ανοίξτε το Google Play Store 
στη συσκευή σας Android™.

 – Επιλέξτε Search (Αναζήτηση)

 – Πληκτρολογήστε “Hubble for 
Motorola Monitors”

 – Τα αποτελέσματα θα 
εμφανίσουν την εφαρμογή 
Hubble

 – Επιλέξτε το για να το 
εγκαταστήσετε

Συσκευή iOS:
 – Ανοίξτε το App StoreSM

 – Επιλέξτε Search (Αναζήτηση)

 – Πληκτρολογήστε “Hubble for 
Motorola Monitors”

 – Τα αποτελέσματα θα 
εμφανίσουν την εφαρμογή 
Hubble

 – Επιλέξτε το για να το 
εγκαταστήσετε
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ASetting up Όταν το βίντεο 
κόβεται, η εφαρμογή 
επιχειρεί να 
επανασυνδεθεί 
και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την 
απώλεια ήχου και 
ασταθές βίντεο.

Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Αυτόματου 
Κλειδώματος στην έξυπνη 
συσκευή σας για να διασφαλιστεί 
η συνεχής λήψη βίντεο/ήχου.

Χαρακτηρι-
στικά

Πόσοι χρήστες 
μπορούν να 
συνδεθούν με την 
Κάμερα κάθε φορά;

Εάν συνδέεστε σε Τοπική 
Λειτουργία, τότε υποστηρίζονται 
δύο χρήστες. Μετά τους δύο 
χρήστες η χρήση του streaming 
θα γίνεται μέσω απομακρυσμένου 
διακομιστή. Αυτό επιτρέπει 
να συνδέονται με την Κάμερα 
απεριόριστοι χρήστες κάθε φορά.

Προβλήματα
συνδεσιμό-
τητας

Διαπιστώνω 
παρεμβολές που 
προκαλούνται από 
άλλες συσκευές 
webcam που έχω.

Η απόδοση της λήψης βίντεο 
συνδέεται με το εύρος ζώνης 
σύνδεσης με το internet, ειδικά αν 
έχετε 2 ή περισσότερες συσκευές 
λήψης βίντεο που λειτουργούν με 
τον ίδιο δρομολογητή (router).
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8. Γενικές πληροφορίες
Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά, διαβάστε αυτόν τον 
Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Χρήσης ή τον Οδηγό Χρήσης.
Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:
+491805 938 802 στην Ελλάδα
Email: motorola-mbp@tdm.de

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και 
αξεσουάρ (“Eγγύηση”) 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας 
Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone 
Electronics International LTD ("BINATONE"). 

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση
Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE 
εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ 
("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το 
εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και 
κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης 
για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα 
Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν 
μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους. 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Ή ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Ή, ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΙ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.
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AΠοιος καλύπτεται; 
Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-
αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;
Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη 
διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού 
διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση 
οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την 
παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα 
από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα 
/ ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα. 

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ 
Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η 
MOTOROLA Ή Η BINATONE, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), 
ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή 
ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ.
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Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την 
εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό 
της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως 
οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν 
για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σάς παραχωρεί συγκεκριμένα 
νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα 
που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.

Καλυπτόμενα 
προϊόντα

Διάρκεια κάλυψης

Καταναλωτικά 
προϊόντα

Δύο (2) έτη από την ημερομηνία της 
αρχικής αγοράς των προϊόντων από 
τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του 
προϊόντος.

Καταναλωτικά 
αξεσουάρ

Ενενήντα (90) ημέρες από την 
ημερομηνία της αρχικής αγοράς των 
αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή- 
αγοραστή του προϊόντος.

Καταναλωτικά 
προϊόντα και 
αξεσουάρ που 
επιδιορθώνονται ή 
αντικαθίστανται

Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από 
τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Εξαιρέσεις 
Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, 
η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω 
φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.
Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση. Ελαττώματα ή 
βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, 
μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, 
όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια 
του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, 
βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή 
άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, 
(γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς 
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Aσκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή 
(δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η 
BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη.
Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola. 
Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή 
μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων 
στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη. 
Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση. 
Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής 
εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, 
παρέμβαση στον εξοπλισμό ή τροποποίηση με οποιονδήποτε 
τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή 
των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης 
εξαιρούνται από την κάλυψη.
Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. 
Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας 
που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα 
υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια 
παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη 
συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή 
εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη.
Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία 
λειτουργίας Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία 
ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα 
εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη. 

Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της 
εγγύησης ή άλλες πληροφορίες
Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, 
καλέστε στον αριθμό: 
+491805 938 802 στην Ελλάδα
Email: motorola-mbp@tdm.de
Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των 
Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα 
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.
Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: 
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(α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη 
αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και 
ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε 
κάρτα εγγύησης, μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην 
οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια 
γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη 
διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν 
την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE 
αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και 
υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης 
ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν 
διατυπωθεί σε οποιεσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά 
υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν 
εκφραστεί από αντιπροσώπους, υπαλλήλους ή προσωπικό της 
BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε 
σχέση με την εν λόγω αγορά. 

Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)
Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει 
να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε το προϊόν σε 
ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό υποδηλώνει και το 
σχετικό σύμβολο επάνω στο προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης ή/και τη 
συσκευασία.
Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν εάν παραδώσετε το προϊόν σε ένα 
σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων 
εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα 
συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποκομιδής 
απορριμμάτων στην περιοχή σας.
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AΔήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (DoC)
Με την παρούσα, η Binatone Telecom PLC δηλώνει ότι ο τύπος 
ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την οδηγία RE 2014/53/
EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.motorolastore.com/support.

Λήψη του Οδηγού από την ιστοσελίδα: 
www.motorolastore.com.
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The EUT is a Wi-Fi® 
Home Video Camera 
which supports Wi-Fi 
802.11 b/g/n wireless 
technology. 

 
 

 
 
 
 
 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Document Number: TD_Peekaboo 

 

Radio Equipment 
Product: Wi-Fi® Home Video Camera 
Type:                               PEEKABOO,PEEKABOO-2,PEEKABOO-3,PEEKABOO-4,PEEKABOOW,PEEKABOO-W2, 

PEEKABOO-  W3,PEEKABOO-W4,PEEKABOOTWIN,PEEKABOO TRIPLE, PEEKABOO QUAD 
Batch/serial number: N/A 

 
Manufacturer 
Name: Binatone Telecom Plc. 
Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ 
Country: 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)): EN 62311: 2008 

EN 62368-1:2014+A11:2017 
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.1 (Draft) 

EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft) 
Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1 
Specific Requirements (art. 3.3 a-i) 
Standards for other legislations <to include standards for the other legislations> 

 
<Following Nobo info only when applicable> 
The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: RT 60141411 0001. 

 
The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in 
conformity with this EU declaration of conformity: 

 
Adapter for Baby Unit: YWK-AD050100-E(EU plug), YWK-AD050100-B(UK) 
Battery for Baby Unit: N/A 

 
Signed for and on behalf of Binatone Telecom Plc. 
Place and date of issue: Hong Kong, 26 Oct 2019 

 
 

Signature: 
 
 
Name, function: Patrick Cheung, Senior Product Manager 
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A9. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονάδα Κάμερας

Wi-Fi® 2400 - 2483.5MHz (802.11 b/g/n)

Αισθητήρας 
εικόνας

Έγχρωμος CMOS 1M Pixels

Φακός f=2.80 mm , F=2.5

LED υπερύθρων 8 τμχ

Τροφοδοτικό: Shenzhen YWK Electronics Co., Ltd
YWK-AD050100-B (UK plug), YWK-
AD050100-E (EU plug) 
Input: 100-240V~, 50-60Hz, 0.3A;
Output: 5.0V  1.0A, 5.0W

Μέγιστη ισχύς 
εξόδου RF

20dBm

Κάρτα μνήμης Τύπος Micro-SD, έως 32 GB Κλάση 6 ή 
παραπάνω



Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics 
International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. 
Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου 
χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της 
Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν 
αδείας. Τα Apple logo και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., 
κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα 
σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Τα Android, Google Play και Chrome 
είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Tο Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα της 
Wi-Fi Alliance.  Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2020 Motorola Mobility LLC. Με την 
επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

EL_EU Έκδοση 2.0
Τυπώθηκε στην Κίνα
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