
Οδηγός Χρήσης
2.8" HD Συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης του Μωρού και 
του χώρου σας για ∆ιαδικτυακή Προβολή μέσω Wi-Fi®

Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης 
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Μοντέλα: COMFORT40CONNECT, COMFORT40CONNECT-2, 
 COMFORT40CONNECT-3, COMFORT40CONNECT-4



Καλώς ήρθατε...
στη νέα σας συσκευή Βιντεο-
παρακολούθησης του Μωρού και του 
χώρου σας!
Ευχαριστούμε που αγοράσατε τη συσκευή Βιντεο-
παρακολούθησης Μωρού της Motorola. Τώρα μπορείτε να βλέπετε 
και να ακούτε το μωρό σας που κοιμάται σε άλλο δωμάτιο ή να 
επιτηρείτε τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο δωμάτιο παιχνιδιού. 

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη 
αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motorola 
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 στην Ελλάδα
E-mail: 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. 

Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή Βιντεο-
παρακολούθησης Μωρού, σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως 
την μπαταρία στη Μονάδα Γονέα έτσι ώστε η μονάδα να συνεχίσει 
να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία για να την μεταφέρετε σε άλλο σημείο. 
∆ιαβάστε τις “Οδηγίες για την ασφάλεια” στη σελίδα 7-9 προτού 
εγκαταστήσετε τις μονάδες. 

Παραλάβατε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής 
σας;
• 1 x Μονάδα Γονέα (με ενσωματωμένη μπαταρία Λιθίου)
• 1 x Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
• 2 x Τροφοδοτικά για τη Μονάδα Γονέα και τη Μονάδα Μωρού

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



Επισκόπηση της Μονάδας Γονέα

1. Οθόνη LCD
2. Κατάσταση λειτουργίας μπαταρίας, 

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, 
Επίπεδο έντασης ήχου, ‘Ένδειξη 
Λειτουργίας/Σύνδεσης

 a) Ανάβει με μπλε χρώμα όταν 
η μπαταρία της Μονάδας Γονέα 
φορτίζει. 
b) Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η 
Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη. 
c) Πράσινο-Πορτοκαλί-Κόκκινο-
Κόκκινο 
Δείχνει το επίπεδο έντασης ήχου που 
ανιχνεύεται από τη Μονάδα Μωρού 
- όσο πιο υψηλή είναι η ένταση του 
ήχου τόσο περισσότερες λυχνίες 
ανάβουν. Αναβοσβήνει γρήγορα 
με πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα 
Γονέα αναζητά τη Μονάδα Μωρού 
ή όταν βρίσκεται σε κατάσταση 
αντιστοίχισης.

3. Κουμπί λειτουργίας 0
 Πατήστε το παρατεταμένα για 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
Μονάδας Γονέα. 
Πατήστε για να απενεργοποιήσετε/
ενεργοποιήσετε την οθόνη βίντεο.

4. Ομιλία T
 Πατήστε το παρατεταμένα για να 

μιλήσετε στη Μονάδα Μωρού.
5. Κουμπί ΟΚ /  
 Ενώ βρίσκεστε σε ένα μενού, πατήστε 

για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο ή να 
αποθηκεύσετε μια ρύθμιση. 
Πατήστε για να μεταβείτε στη 
λειτουργία απομακρυσμένης 
σάρωσης.

6. Κουμπί Κεντρικό Μενού M
 Πατήστε για είσοδο/έξοδο από τη 

λειτουργία μενού.
7. Πίνακας πλήκτρων ελέγχου 

Πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+ +
 Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, 

πατήστε για να αυξήσετε την 
ένταση ήχου στο μεγάφωνο. Ενώ 
βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε 
για μετακίνηση προς τα πάνω. Κατά 
τη λειτουργία απομακρυσμένης 
σάρωσης, πατήστε παρατεταμένα για 
να μετακινήσετε την εικόνα προς τα 
πάνω. 
Πλήκτρο ΚΑΤΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ – -

 Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, 
πατήστε για να μειώσετε την 
ένταση ήχου στο μεγάφωνο. Ενώ 
βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε 
για μετακίνηση προς τα κάτω. Κατά 
τη λειτουργία απομακρυσμένης 
σάρωσης, πατήστε παρατεταμένα για 
να μετακινήσετε την εικόνα προς τα 
κάτω.

8. Πίνακας πλήκτρων ελέγχου 
Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ <

 Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, 
πατήστε για να μειώσετε το επίπεδο 
φωτεινότητας. Ενώ βρίσκεστε σε 
κάποιο μενού, πατήστε για μετακίνηση 
προς τα αριστερά. Κατά τη λειτουργία 
απομακρυσμένης σάρωσης, πατήστε 
για να μετακινηθείτε αριστερά.  
Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ >

 Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, 
πατήστε για να αυξήσετε το επίπεδο 
φωτεινότητας. Ενώ βρίσκεστε σε 
κάποιο μενού, πατήστε για μετακίνηση 
προς τα δεξιά. Κατά τη λειτουργία 
απομακρυσμένης σάρωσης, πατήστε 
για να μετακινηθείτε δεξιά.

9. Στήριγμα
10. Υποδοχή Πρίζας
11. Μεγάφωνο
12. Αντέννα

2a
2b

2c

1 3 4 5 6 9

7 8

10

11

12



Εικονίδια Μενού Μονάδας Γονέα
Ένδειξη επιπέδου ισχύος σήματος

 
Λειτουργία τροφοδοσίας κάμερας – 
Τροφοδοτικό ή Μπαταρία

Λειτουργία Περιπολίας Κάμερας

   Αριθμός αναγνώρισης Κάμερας

 Ομιλία Ενεργοποιημένη/Απενεργοποιημένη

Λίστα αναπαραγωγής ήχων

Μενού/Λειτουργίες για Ζουμ

Νυχτερινή Παρακολούθηση

Χρόνος Αφύπνισης

Ένδειξη Επιπέδου φόρτισης μπαταρίας 
Μονάδας Γονέα

‘Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας

        Ένταση Ήχου

Χρονοδιακόπτης Βίντεο

Προσθήκη κάμερας

Διαγραφή κάμερας

Εμφάνιση κάμερας

Λειτουργία Ομιλίας



Επισκόπηση της Μονάδας Μωρού (Κάμερα)
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2
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4
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Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση της 
συσκευής Παρακολούθησης Μωρού
• Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τις μονάδες Μωρού και Γονέα της 

συσκευής Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού, θα πρέπει να μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη μεταξύ τους, η εμβέλεια της οποίας 
μπορεί να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

• Οποιοδήποτε μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ψυγείο, ένας 
καθρέφτης, ένα ερμάριο αρχειοθέτησης, μεταλλικές πόρτες ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ανάμεσα στις Μονάδες Μωρού και Γονέα μπορεί να 
παρεμποδίσει το σήμα της ασύρματης επικοινωνίας. 

• Η ισχύς του σήματος ενδέχεται επίσης να μειωθεί από άλλες συμπαγείς 
κατασκευές, όπως τοίχους ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως ραδιόφωνα, 
τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, λαμπτήρες 
φθορισμού ή διακόπτες ρύθμισης φωτισμού (dimmer). 

• Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, 
όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi®), 
συστήματα Bluetooth® ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη Συσκευή 
Παρακολούθησης Μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο (5 πόδια) 
από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν 
αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές. 

• Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη Μονάδα Γονέα ή/
και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.

1. Φακός κάμερας
2. Μικρόφωνο
3. Πλήκτρο Φωτισμού διάθεσης
4. Μεγάφωνο
5. Φωτοαισθητήρας (Λειτουργία 

νυχτερινής παρακολούθησης)
6. Πλήκτρο PAIR (Αντιστοίχισης)
 Πατήστε το παρατεταμένα για 

αντιστοίχιση με μια Μονάδα 
Γονέα.

7. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού 

8. ‘Ενδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης
 Ανάβει σε μπλε χρώμα όταν 

η Μονάδα Μωρού είναι 
ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη 
με τη Μονάδα Γονέα.

9. Αισθητήρας θερμοκρασίας
10. ∆ιακόπτης Λειτουργίας 

ON/OF(ενεργοποίησης/
απενεργοποίηση) 

 Μετακινήστε τον για ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση της Μονάδας 
Μωρού.
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9. Αποκομιδή της Συσκευής (περιβάλλον)................................. 41
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8 Οδηγίες για την ασφάλεια

1. Οδηγίες για την ασφάλεια

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος στραγγαλισμού: Έχει συμβεί να 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με καλώδια. 
∆ιατηρήστε αυτό το καλώδιο μακριά από 
παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου). 
Μην αφαιρείτε αυτή την ετικέτα. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα 
τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα 
παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ:

• Επιλέξτε μια θέση για τη Μονάδα Μωρού η οποία θα σας 
παρέχει την καλύτερη δυνατή θέαση του μωρού σας στην 
κούνια του. 

• Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε μια επίπεδη επιφάνεια, 
όπως μια αλλαξιέρα, ένα γραφείο, ένα ράφι ή στερεώστε 
τη Μονάδα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές κάτω από 
τη βάση. 

• ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια 
μέσα στην κούνια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού 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. Κρατήστε τα 

μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης. 

• Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να 
παίζουν με αυτό. 

• Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού δεν υποκαθιστά την 
υπεύθυνη επίβλεψη του Μωρού από ενήλικες. 

• Φυλάξτε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική παραπομπή. 
• Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην 

κούνια ή κοντά στο μωρό (η Μονάδα και τα καλώδια πρέπει να 
βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από το μωρό). 
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• ∆ιατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
• Μην καλύπτετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με 

πετσέτες ή κουβέρτες. 
• Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης 

και όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με 
αυτήν προτού τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.  

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε 
υγρές περιοχές ή κοντά σε νερά. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά που 
σας παρέχονται. 

• Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές ή τροφοδοτικά, καθώς 
αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και το 
πακέτο μπαταριών. 

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε πακέτο μπαταριών του ίδιου τύπου. 
• Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά 

αντικείμενα.
• Συνδέστε τα τροφοδοτικά σε πρίζες ρεύματος που έχουν εύκολη 

πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Μονάδα Γονέα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία δεν είναι 
προσπελάσιμη από το χρήστη. Εάν νομίζετε ότι η μπαταρία 
χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας. 
Μην την αντικαταστήσετε εσείς. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση 
αντικατάστασης της μπαταρίας με μη εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας. 
Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις 
σχετικές οδηγίες τους.
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A2. Έναρξη χρήσης
2.1 Ενεργοποιήστε τη Μονάδα Μωρού

• Τοποθετήστε τη μονάδα Μωρού κοντά σε μια κατάλληλη πρίζα 
δωματίου, από όπου θα παρακολουθείτε το μωρό σας τις 
περισσότερες φορές. Θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 
μέτρο μακριά από το μωρό σας.

• Συνδέστε το βύσμα micro-USB (DC5V/1000mA) του 
τροφοδοτικού στη Μονάδα Μωρού (κάμερα) και το άλλο άκρο σε 
μια κατάλληλη πρίζα.

• Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON  OFF  
(ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) στη θέση ΟΝ για να 
ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
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2.2 Φόρτιση της Μονάδας Γονέα
Η Μονάδα του Γονέα περιέχει μια ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα ή εάν 
δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 
χρειαστούν 16 ώρες για την πλήρη φόρτιση. Η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας σε μία μόνο φόρτιση διαρκεί 4 ώρες. Εάν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα για περισσότερο από 4 ώρες ή 
κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας συνιστούμε να διατηρήσετε το 
καλώδιο συνδεδεμένο στην πρίζα. 
Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά, θα 
χρειαστούν περίπου 30 λεπτά για να φορτιστεί τόσο ώστε να τη 
χρησιμοποιήσετε για μικρό χρονικό διάστημα. Για να φορτίσετε τη 
Μονάδα Γονέα με το ταχύτερο δυνατό τρόπο απενεργοποιήστε τη 
Μονάδα Γονέα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
• Αφού περάσουν 16 ώρες φόρτισης μπορείτε να ενεργοποιήσετε 

τη Μονάδα Γονέα. 
• Προτού γίνει η ενεργοποίηση μετακινήστε τη Μονάδα Γονέα σε 

απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη Μονάδα Μωρού. Εάν δεν 
κρατηθεί αυτή η απόσταση μπορεί να προκληθούν παρεμβολές 
στον ήχο. 

 

• Πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί Λειτουργίας POWER 0  
για να ενεργοποιήσετε τη 
Μονάδα Γονέα. Η Μονάδα 
Γονέα και η Μονάδα Μωρού 
συνδέονται αυτόματα και 
είναι έτοιμα προς χρήση.

• Συνδέστε το βύσμα micro-
USB του τροφοδοτικού 
(DC5V/1000mA) στη Μονάδα 
Γονέα και το άλλο άκρο σε μια 
κατάλληλη πρίζα. 

• Περιμένετε 16 ώρες μέχρι να 
φορτίσει.
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A3. Χρήση της συσκευής 
Παρακολούθησης Μωρού

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, και 
να γνωρίζετε ότι αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού 
προορίζεται μόνο ως βοήθημα. Αυτό το προϊόν δεν υποκαθιστά 
την υπεύθυνη επίβλεψη του μωρού από ενήλικες.

3.1 Εγκατάσταση
• Βεβαιωθείτε ότι τόσο η Μονάδα Μωρού όσο και η Μονάδα Γονέα 

είναι ενεργοποιημένες. 
• Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε ένα βολικό σημείο (π.χ. πάνω 

σε ένα τραπέζι) και στρέψτε το φακό της κάμερας προς την 
περιοχή που θέλετε να παρακολουθείτε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού σε σημείο που μπορούν να την 
φθάσουν παιδιά ή μωρά. Εάν υπάρχουν παρεμβολές στην εικόνα ή 
τον ήχο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις μονάδες σε άλλες θέσεις 
και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό 
εξοπλισμό. 
Αν τοποθετήσετε τις μονάδες Γονέα και Μωρού πολύ κοντά μεταξύ 
τους, ενδέχεται να ακούσετε ένα υψηλό και οξύ θόρυβο. Αυτό δεν 
αποτελεί κάποια βλάβη. Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
είναι λειτουργούν σε κάποια απόσταση η μία από την άλλη. Οπότε 
αυξήστε τη μεταξύ τους απόσταση.

3.2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
Μονάδας Μωρού 

Μετακινήστε το διακόπτη ON  OFF θέση ON για να 
ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού. Η ένδειξη Λειτουργίας/
Σύνδεσης ανάβει σε μπλε χρώμα.

Μετακινήστε το διακόπτη ON  OFF στη θέση OFF για να 
απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού. Η ένδειξη Λειτουργίας/
Σύνδεσης σβήνει. 
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3.3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
Μονάδας Γονέα

Πατήστε παρατεταμένα το 0 για την ενεργοποίηση της Μονάδας 
Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης ανάβει σε πράσινο χρώμα.
Πατήστε παρατεταμένα το 0 για απενεργοποίηση της Μονάδας 
Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης σβήνει. 

3.4 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης
Η Μονάδα Μωρού διαθέτει LED υπερύθρων υψηλής έντασης 
για να καταγράφει καθαρές εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο 
ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας στο εμπρός μέρος της μονάδας 
ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, αυτά τα 
LED ενεργοποιούνται αυτόματα και η οθόνη της Μονάδας Γονέα 
εμφανίζει ασπρόμαυρη εικόνα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην 
οθόνη.

3.5 Λειτουργία Ομιλίας
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ T στη Μονάδα Γονέα 
για να μιλήσετε στο μωρό σας μέσω του μεγάφωνου της Μονάδας 
Μωρού. 

3.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βίντεο
Όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, 
μετακινήστε το 0 διακόπτη στη θέση ON/OFF για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, 
αφήνοντας, ωστόσο, ενεργοποιημένη την παρακολούθηση ήχου.

3.7 Ψηφιακή Οριζόντια μετατόπιση και Κλίση
1. Πατήστε το κουμπί O/  .
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε 

την εικόνα της οθόνης επάνω ή κάτω, ή πατήστε τα κουμπιά 
< ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή > ΔΕΞΙΑ για οριζόντια μετατόπιση της οθόνης 
αριστερά και δεξιά.

3. Πατήστε το κουμπί O/  για να βγείτε από τη λειτουργία 
σάρωσης.
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A4. Επιλογές του Μενού της Μονάδας 
Γονέα

4.1 Ρύθμιση έντασης ήχου μεγάφωνου
Η Μονάδα Γονέα έχει 8 επίπεδα ήχου + ένα επίπεδο με τον ήχο 
απενεργοποιημένο.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο  

+ ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία 
προβολής κάμερας.

4.2 Φωτεινότητα οθόνης
Η Μονάδα Γονέα έχει 8 επίπεδα φωτεινότητας.
Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης, πατήστε το πλήκτρο 
< ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή > ΔΕΞΙΑ όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε 
λειτουργία προβολής κάμερας.

4.3 Λίστα αναπαραγωγής ήχων
Μπορείτε να αναπαράγετε ήχους από τη Μονάδα Μωρού – 
Νανουρίσματα / ήρεμες μελωδίες και ηχητικά βιβλία (στα 
Αγγλικά). Μέσω της εφαρμογής Hubble, μπορείτε να κατεβάσετε 
ηχητικό περιεχόμενο και να το αποθηκεύσετε στη Μονάδα Μωρού. 
Η Μονάδα Μωρού περιέχει 10 νανουρίσματα/ ήρεμες μελωδίες και 
10 ηχητικά βιβλία.

4.3.1 Αναπαραγωγή ήχων – Νανουρίσματα/ Ήρεμες 
μελωδίες

1. Πατήστε το κουμπί M Μενού για να εμφανιστεί η λίστα 
αναπαραγωγής ήχων στη γραμμή μενού. 

2. Πατήστε το κουμπί O/  για να επιλέξετε  έναν ήχο από τα 
Νανουρίσματα ή τις ήρεμες μελωδίες.

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να δείτε τους 
διαθέσιμους ήχους.

4. Πατήστε το κουμπί O/  για επιλέξετε έναν ήχο. Θα ακουστεί 
ο ήχος της επιλογής σας.
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4.3.2 Αναπαραγωγή ήχων – Ηχητικά βιβλία  
(στα Αγγλικά)

1. Πατήστε το κουμπί M Μενού για να εμφανιστεί η λίστα 
αναπαραγωγής ήχων στη γραμμή μενού. 

2. Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε 
 και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας 

το κουμπί O/  . Ο τίτλος του βιβλίου εμφανίζεται στην 
οθόνη.

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να δείτε τα 
διαθέσιμα ηχητικά βιβλία.

4. Πατήστε το κουμπί O/   για να γίνει η αναπαραγωγή της 
επιλογής βιβλίου. 

4.3.3 Αναπαραγωγή ήχων – Προσωπικά αρχεία ήχου
Η συσκευή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε την αναπαραγωγή 
ενός δικού σας αρχείου ήχου αφού πρώτα έχετε κάνει την 
εγγραφή ήχου μέσω της εφαρμογής Hubble for Motorola.
1. Πατήστε το κουμπί M Μενού για να εμφανιστεί η λίστα 

αναπαραγωγής ήχων στη γραμμή μενού. 
2.  Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε 

 και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας 
το κουμπί O/  . Το αρχείο ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

3.  Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ  για να δείτε τα 
προσωπικά σας αρχεία.

4.  Πατήστε το κουμπί O/  για να ακούσετε την επιλογή σας.

4.3.4 Διακοπή ήχου
1.  Πατήστε το κουμπί M και στη συνέχεια μετακινηθείτε προς 

τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε  ή  , και 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί O/  .

2.  Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη “  Press OK to stop playing”  (πατήστε το ΟΚ για 
να σταματήσετε την αναπαραγωγή) και επιβεβαιώστε αυτή 
την επιλογή σας πατώντας το κουμπί O/  .
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A3. Πατήστε το κουμπί Μενού M για έξοδο από τη λειτουργία 
μενού.

4.4 Φωτάκι νυκτός
Το φωτάκι νυκτός δίνει μια απαλή λάμψη για να μπορεί να 
κοιμάται το μωρό σας ήρεμο και ξεκούραστο όλη τη νύχτα. Έχει 
7 επιλογές χρώματος (ή αυτόματη εναλλαγή) και 3 επίπεδα 
φωτεινότητας διαθέσιμα.
1. Πατήστε το κουμπί M Μενού για να εμφανιστεί η λίστα 

αναπαραγωγής ήχων στη γραμμή μενού.
2. Μετακινηθείτε + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για το εικονίδιο  και 

επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί O/  .
3. Μετακινηθείτε προς τα + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για το εικονίδιο 

ON και πατήστε το κουμπί O/  για να ενεργοποιήσετε το 
φωτάκι νυκτός.

4. Μετακινηθείτε προς τα + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για το εικονίδιο  
για διαφορετικές επιλογές  χρωμάτων ή για να ρυθμίσετε 
την φωτεινότητα. 

5. Όταν το φωτάκι νυκτός είναι ενεργοποιημένο, πατήστε 
το εικονίδιο OFF και μετά το κουμπί O/  για να 
απενεργοποιήσετε το φωτάκι νυκτός.

6. Πατήστε το κουμπί Μενού M για έξοδο από τη λειτουργία 
μενού.

4.5 Ρύθμιση Αφύπνισης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα για να ρυθμίσετε 
την ώρα αφύπνισης ως υπενθύμιση για τη φροντίδα του μωρού 
σας. Εάν επιλεγεί χρόνος αφύπνισης, η Μονάδα Γονέα θα εκπέμψει 
ήχους προειδοποίησης μετά την πάροδο της επιλεγμένης περιόδου 
2, 4 ή 6 ωρών. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση δείτε παρακάτω:
1.  Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να εμφανιστεί 

το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  .
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3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον 
χρόνο αφύπνισης (6, 4, 2 ώρες). Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί.  
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η αφύπνιση να είναι 
απενεργοποιημένη).

4. Εάν επιλεγεί ένας χρόνος αφύπνισης, η Μονάδα Γονέα 
εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για 1 λεπτό μετά την πάροδο κάθε 
6, 4 ή 2 ωρών και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  .

5. Η αφύπνιση θα ηχήσει για περίπου 1 λεπτό ή μπορείτε να την 
απενεργοποιήσετε πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.

4.6 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης βίντεο
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να εμφανιστεί 

το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  .

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε  τη 
χρονική περίοδο μετά την οποία η οθόνη απενεργοποιείται 
αυτόματα (5, 30 ή 60 λεπτά, εάν λειτουργεί με μπαταρία 
μόνο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ήχος θα εξακολουθεί να ακούγεται ακόμα και όταν η οθόνη 
είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
επαναφέρετε το βίντεο. 

4.7 Ζουμ
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να εμφανιστεί 

το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  .

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το 
συντελεστή ζουμ 1X ή 2X. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1X.)
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A4.8 Ένδειξη θερμοκρασίας (oC ή oF)
Η ένδειξη θερμοκρασίας από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην 
πίσω πλευρά της Μονάδας Μωρού θα εμφανίζεται στο επάνω 
μέρος της LCD οθόνης της Μονάδας Γονέα. 
Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας μεταξύ Κελσίου 
°C και Φαρενάιτ °F ως εξής:
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να εμφανιστεί 

το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  .

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε oC ή oF.
4. Πατήστε το κουμπί Μενού M για έξοδο από τη λειτουργία 

μενού.

4.9 Προσθήκη κάμερας (Αντιστοίχιση)
Η Μονάδα Μωρού είναι προ-εγγεγραμμένη στη Μονάδα Γονέα. ∆ε 
χρειάζεται να την εγγράψετε ξανά, παρά μόνο εάν χαθεί η ζεύξη 
της Μονάδας Μωρού με τη Μονάδα Γονέα.
Για να εγγράψετε ξανά τη Μονάδα Μωρού που έχετε ήδη ή για να 
εγγράψετε μια νέα Μονάδα Μωρού, ακολουθήστε τις παρακάτω 
διαδικασίες: 
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να επισημανθεί 

η ένδειξη προσθήκη κάμερας  και επιβεβαιώστε την επιλογή 
σας πατώντας το κουμπί O/  , και να εμφανιστεί η λίστα με 
τις κάμερες 1  2 3 4 .

3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την 
Κάμερα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  
O/  για να ξεκινήσει η αναζήτηση για κάποια μονάδα 
κάμερας. Εμφανίζεται το μήνυμα “press PAIR on cam” (πατήστε 
το κουμπί PAIR στην κάμερα).
Σημείωση: Αν μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη με τη Μονάδα 
Γονέα, η θέση της κάμερας (σημειωμένη με ) δεν μπορεί να 
επιλεγεί για μια νέα καταχώριση. 
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4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR  (Αντιστοίχισης) 
στην κάτω πλευρά της Μονάδας Μωρού μέχρι η Μονάδα 
Γονέα να βρει την κάμερα, να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα 
και να εμφανιστεί το μήνυμα PAIR OK στην οθόνη. Τότε θα 
εμφανιστεί το βίντεο από την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν είχε εγγραφεί παλαιότερα μια συγκεκριμένη Μονάδα Μωρού, 
η εγγραφή της τωρινής Μονάδας Μωρού θα ακυρώσει την παλιά 
εγγραφή.

4.10 Προβολή εικόνας κάμερας
Εάν έχετε συνδέσει περισσότερες από μία κάμερες με τη Mονάδα 
Γονέα, για να δείτε την εικόνα από μια συγκεκριμένη κάμερα, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να επισημανθεί 

η ένδειξη  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  , και να εμφανιστεί η λίστα με τις κάμερες 1  2 

3 4 .
3. Πατήστε το + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την Κάμερα 

που θέλετε.
4. Πατήστε το κουμπί O/  για να δείτε την εικόνα από αυτή την 

Κάμερα. 
Σημείωση: Μπορούν να επιλεγούν μόνο θέσεις κάμερας με.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων από τις κάμερες αντί εισόδου 
στη γραμμή μενού. 
Πατήστε απευθείας το κουμπί O/  επανειλημμένα για να 
επιλέξετε τις επιλογές της διαθέσιμης Κάμερας από το 1  2 3 4.
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A4.11 Διαγραφή κάμερας
Εάν θέλετε να διαγράψετε τη σύνδεση με μια κάμερα, 
ακολουθήστε τα παρακάτω:
1. Πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ μέχρι να επισημανθεί 

η ένδειξη  και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το 
κουμπί O/  , και να εμφανιστεί η λίστα με τις κάμερες 

1  2 3 4 .
3. Πατήστε το πλήκτρο + ΕΠΑΝΩ ή - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την 

Κάμερα που θέλετε να διαγράψετε. 
4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί O/  .
5. Πατήστε το πλήκτρο - ΚΑΤΩ για να επιλέξετε , και μετά 

πατήστε O/  για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
∆εν μπορείτε να διαγράψετε μια κάμερα εάν είναι η μοναδική 
κάμερα που είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα. 
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5. ∆ιαδικτυακή προβολή μέσω Wi-Fi® 
5.1 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

Android™ System
Έκδοση 5.0 ή ανώτερη

iPhone®/iPad® iOS
Έκδοση 9.0 ή ανώτερη

(Wi-Fi®) Internet Υψηλής Ταχύτητας
Τουλάχιστον 0,6 Mbps εύρος ζώνης για αποστολή (upload) ανά 
κάμερα. Ελέγξτε την ταχύτητα του Internet στο:  
http://www.speed-test.net/ 
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A5.2 ‘Εναρξη χρήσης – Σύνδεση συσκευών
Πώς λειτουργεί;

Πρόσβαση στην
Κάμερά σας

τοπικά.

ΔρομολογητήςΚάμερα
Μωρού
Wi-Fi® 

Hubble
Sevices

Δείτε την εικόνα της 
Κάμεράς σας από 
οποιαδήποτε 
απομακρυσμένη συμβατή
συσκευή. 

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί με την Κάμερα, ο 
ασφαλής server Hubble θα επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη 
προτού επιτρέψει την πρόσβαση στην Κάμερα. 

5.2.1 Εγκατάσταση
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος και εισάγετε το 

βύσμα στην υποδοχή micro USB στην πίσω πλευρά της Μονάδας 
Κάμερας. 

• Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης) στη θέση ON (ενεργοποίηση). 

• Η Μονάδα Κάμερας πρέπει να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του 
δρομολογητή (router) Wi-Fi® με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή 
για τη διαδικασία εγκατάστασης. 
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LED ένδειξης κατάστασης: 

Αντιστοίχιση και 
εγκατάσταση

Αναβοσβήνει αργά σε 
κόκκινο και μπλε χρώμα

Συνδεδεμένη Αναβοσβήνει αργά σε μπλε 
χρώμα

Αντιστοιχισμένη αλλά όχι 
συνδεδεμένη

Ανάβει σε μπλε χρώμα

Έτοιμο για σύνδεση Αναβοσβήνει αργά σε μπλε 
χρώμα

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

5.3 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και 
εγκατάσταση Κάμερας σε συσκευές 
Android™

Τί χρειάζεστε
• Μονάδα Μωρού (Κάμερα) 
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα 
• Συσκευή με σύστημα Android™. έκδοση 5.0 και ανώτερη

5.3.1 Ενεργοποίηση και σύνδεση της Κάμερας
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος και εισαγάγετε 

το βύσμα στην υποδοχή micro USB στην πίσω πλευρά της 
Μονάδας Κάμερας. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης) είναι στη θέση ON. 

• Το κόκκινο LED της Κάμερας αναβοσβήνει αφού η Κάμερα έχει 
ολοκληρώσει την εκκίνηση. Όταν ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, 
αυτό σημαίνει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για εγκατάσταση. 
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A5.3.2 Λήψη της εφαρμογής “Hubble for Motorola 
Monitors”

 

• Σκανάρετε τον κωδικό QR με την 
έξυπνη συσκευή σας και κατεβάστε την 
εφαρμογή “Hubble for Motorola Monitors” 
από το Google PlayTM Store.

• Κάντε λήψη της εφαρμογής “Hubble 
for Motorola Monitors”στην AndroidTM 
συσκευή σας.

5.3.3 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”, εισάγετε 
τα στοιχεία του λογαριασμού σας, διαβάστε τους Όρους της 
Υπηρεσίας και, στη συνέχεια επιλέξτε “I agree to the Terms of 
Use” (Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης) προτού πατήσετε στην 
επιλογή CREATE (∆ημιουργία). (Εικόνα A1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν έχετε ήδη ένα λογαριασμό της εφαρμογής Hubble, επιλέξτε 
Already have an Account? (Έχετε ήδη ένα λογαριασμό;) για να 
μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

   

 A1 A2
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5.3.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας
• Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να 

προσθέσετε μια κάμερα και μετά επιλέξτε “I have an IP-Enabled 
model” (Έχω κάμερα με IP ενεργοποίηση) (Εικόνες A3, Α4).

   

 A3 A4
• Επιλέξτε “Comfort40 Connect” για την εγκατάσταση της 

κάμερας.(Εικόνα A5)
• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην 

οθόνη (Εικόνα Α6).

   

 A5 A6
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A• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε και 
να ενεργοποιήσετε την κάμερα, και περιμένετε μερικά λεπτά 
μέχρι να ζεσταθεί. 

• Πατήστε την επιλογή Continue (Συνέχεια) όταν το LED της 
Κάμερας αρχίσει να αναβοσβήνει.

• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. 
(Εικόνα A7).

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR, που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της κάμερας, για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν ηχητικό 
τόνο, ακολουθούμενο από μια φωνητική προτροπή που υποδηλώνει 
ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για αντιστοίχιση. 

• Πατήστε την επιλογή “Detect Camera” (Αναζήτηση κάμερας)

A7
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην 
οθόνη. (Εικόνα A8).

• Πατήστε “OPEN SETTINGS” (Ανοίξτε τις ρυθμίσεις) για να 
μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής και του Wi-Fi. Επιλέξτε 
το ID κάμερας (CameraHD-0335XXXXXX) από τη λίστα με τα 
διαθέσιμα δίκτυα και πατήστε Επιστροφή για να συνεχίσετε τη 
με την εγκατάσταση. (Εικόνα A9)

   

 A8 A9
• Η εφαρμογή αναζητά αυτόματα την κάμερα σας, μπορεί να 

διαρκέσει έως και ένα λεπτό, και μόλις ανιχνευτεί το ID της 
κάμερας με επιτυχία (CameraHD-0335XXXXXX) τότε εμφανίζεται 
στην οθόνη. (Εικόνα A10).

A10
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A• Πατήστε ΣΥΝΈΧΕΙΑ για να γίνει αναζήτηση του δικτύου Wi-Fi, 
επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi  και συνδέστε τη συσκευή σας  
(Εικόνα Α11).

• Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε συνέχεια 
(Εικόνα Α12).

   

 A11 A12
• Η Κάμερα θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί στο 

δίκτυο Wi-Fi και μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της σύνδεσης. 
∆ώστε ένα όνομα στην Κάμερα και πατήστε Continue (Συνέχεια) 
(Εικόνες Α13, Α14).

   

 A13 A14
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• Επιβεβαιώστε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες 
ανίχνευσης ήχου και κίνησης για την κάμερα σας και πατήστε 
NEXT (Συνέχεια) (Εικόνες Α15, Α16).

• Η κάμερα έχει συνδεθεί με επιτυχία στην εφαρμογή Hubble for 
Motorola Monitors. Το LED ένδειξης κατάστασης στη Μονάδα 
Κάμερας ανάβει σε μπλε χρώμα. Πατήστε το όνομα της κάμερας 
στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής για να δείτε το βίντεο που 
καταγράφεται από τη Μονάδα Κάμερας. (Εικόνα Α17).

• Εάν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε την επιλογή Retry (Επανάληψη) 
και επαναλάβετε τα βήματα ξεκινώντας από το 5.3.4. 

           

A15           A16         A17
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A5.4 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και 
εγκατάσταση Κάμερας σε iPhone®/iPad®

Τί χρειάζεστε
• Μονάδα Μωρού (Κάμερα) 
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα 
• iPhone® / iPad® με έκδοση iOS 9.0 και ανώτερη

5.4.1 Ενεργοποίηση και σύνδεση της Κάμερας
• Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος και εισαγάγετε 

το βύσμα στην υποδοχή micro USB στην πίσω πλευρά της 
Μονάδας Κάμερας. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης) είναι στη θέση ON. 

• Το κόκκινο LED της Κάμερας αναβοσβήνει αφού η Κάμερα έχει 
ολοκληρώσει την εκκίνηση. Όταν ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, 
αυτό σημαίνει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για εγκατάσταση. 

5.4.2 Λήψη της εφαρμογής “Hubble for Motorola 
Monitors”

 

• Σκανάρετε τον κωδικό QR με το iPhone®/ 
iPad®  σας και κατεβάστε την εφαρμογή 
“Hubble for Motorola Monitors” από το 
App Store.

• Κάντε λήψη της εφαρμογής “Hubble for 
Motorola Monitors” στη συσκευή iPhone®/
iPad®.

5.4.3 Τρέξτε την εφαρμογή Hubble Motorola Monitors 
στη συσκευή iPhone®/iPad®

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

• Τρέξτε την εφαρμογή “Hubble for Motorola Monitors”, εισάγετε 
τα στοιχεία του λογαριασμού σας, διαβάστε τους Όρους της 
Υπηρεσίας και, στη συνέχεια επιλέξτε “I agree to the Terms of 
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Use” (Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης) προτού πατήσετε στην 
επιλογή Create (∆ημιουργία). (Εικόνα i1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν έχετε ήδη ένα λογαριασμό της εφαρμογής Hubble, επιλέξτε 
Already have an Account? (Έχετε ήδη ένα λογαριασμό;) για να 
μεταβείτε στο επόμενο βήμα. (Εικόνα i2)

   

   i1   i2
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A5.4.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας
• Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή 

iPhone®/iPad®.
• Πατήστε  στην οθόνη για να προσθέσετε μια κάμερα και 

μετά επιλέξτε “I have an IP-Enabled model” (Έχω κάμερα με IP 
ενεργοποίηση)  (Εικόνες i3, i4).

• Επιλέξτε “Comfort40 Connect” για την εγκατάσταση της 
κάμερας.(Εικόνα i5)

           

i3              i4           i5
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη 
(Εικόνα i6).

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε και 
να ενεργοποιήσετε την κάμερα, και περιμένετε μερικά λεπτά 
μέχρι να ζεσταθεί.

• Πατήστε την επιλογή Continue (Συνέχεια) όταν το LED της 
Κάμερας αρχίσει να αναβοσβήνει. 

i6
•  Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. 

(Εικόνα i7).

i7
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A• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR, που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της κάμερας, για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν 
ηχητικό τόνο, ακολουθούμενο από μια φωνητική προτροπή που 
υποδηλώνει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για αντιστοίχιση.

• Η εφαρμογή αναζητά αυτόματα την κάμερα σας, μπορεί να 
διαρκέσει έως και ένα λεπτό (Εικόνα i8).

• Η κάμερα έχει ανιχνευτεί επιτυχώς και το ID της κάμερας 
(CameraHD-0335XXXXXX) εμφανίζεται στην οθόνη. (Εικόνα i9).

   

    i8    i9
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• Πατήστε ΣΥΝΈΧΕΙΑ για να γίνει αναζήτηση του δικτύου Wi-Fi, 
μπορεί να διαρκέσει έως και ένα λεπτό (Εικόνα i10).

• Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης 
και μετά πατήστε ΟΚ (Εικόνα i11).

   

   i10   i11
• Η Κάμερα θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί στο 

δίκτυο Wi-Fi και μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της σύνδεσης. 
∆ώστε ένα όνομα στην Κάμερα και πατήστε Continue (Συνέχεια) 
(Εικόνες i12, i13).

   

   i12   i13
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A• Επιβεβαιώστε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες 
ανίχνευσης ήχου και κίνησης  για την κάμερα σας και πατήστε 
NEXT (Συνέχεια) (Εικόνες i14, i15).

• Η κάμερα έχει συνδεθεί με επιτυχία στην εφαρμογή Hubble for 
Motorola Monitors. Το LED ένδειξης κατάστασης στη Μονάδα 
Κάμερας ανάβει σε μπλε χρώμα. Πατήστε το όνομα της κάμερας 
στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής για να δείτε το βίντεο που 
καταγράφεται από τη Μονάδα Κάμερας. (Εικόνα i16).

• Εάν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε την επιλογή Retry (Επανάληψη) 
και επαναλάβετε τα βήματα ξεκινώντας από το 5.4.4.

           

i14              i15           i16
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6. Λειτουργίες Κάμερας
6.1 Σύνδεση της Μονάδας Κάμερας στην 

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

το βύσμα στην υποδοχή micro USB στην πίσω πλευρά της 
Μονάδας Κάμερας. 

• Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης) στη θέση ON (ενεργοποίηση). Το LED ένδειξης 
λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα. 
Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε το 
διακόπτη ON/ OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) στη θέση 
OFF (απενεργοποίηση). 

• Τρέξτε την εφαρμογή Hubble στη συσκευή σας AndroidTM ή iOS®. 

6.2 Επισκόπηση των χαρακτηριστικών της 
εφαρμογής Hubble

Μενού • Αγγίξτε την επιλογή Event Log 
 (Αρχείο συμβάντων) για 

να μεταβείτε στη λίστα των 
αποθηκευμένων βίντεο που έχουν 
ληφθεί λόγω της ενεργοποίησης 
από την ανίχνευση Κίνησης ή 
Ήχου.

• ∆ιαγραφή συμβάντων  Αγγίξτε 
το για διαγραφή των επιλεγμένων 
συμβάντων.

Φωτογραφία/
Βίντεο

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

• Αγγίξτε το εικονίδιο Video 
(Βίντεο)  για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Βίντεο. Αγγίξτε 
παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί 

 για έναρξη της εγγραφής 
και αφήστε το για διακοπή της 
εγγραφής.
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AΦωτογραφία/
Βίντεο

• Αγγίξτε 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 AndroidTM). Για να 
κάνετε αναπαραγωγή των βίντεο, 
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή 
Hubble.

Νανούρισμα Αγγίξτε το για πρόσβαση στο μενού 
Melody (Μελωδία) και επιλέξτε μία 
από τις 5 αποθηκευμένες μελωδίες 
που θέλετε να αναπαράγεται από 
τη Μονάδα Κάμερας.

 Αμφίδρομη 
επικοινωνία

Αγγίξτε το για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία. Πατήστε μια 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 Αγγίξτε το για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του μεγαφώνου.

Ρυθμίσεις 
Κάμερας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
της Κάμερας αγγίζοντας το 
εικονίδιο  Settings (Ρυμίσεις).

Προσθήκη 
κάμερας

Εισέρχεστε στις διαδικασίες 
Προσθήκης Κάμερας.
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7. Λειτουργία με PC/Notebook
• Μεταβείτε στη διεύθυνση:  

https://app.hubbleconnected.com/#login
• Πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης 

και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Login (Είσοδος) εάν έχετε 
ήδη δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει 
λογαριασμό, κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Δημιουργία λογαριασμού” 
στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

• Κάντε κλικ στη λίστα Καμερών που είναι αντιστοιχισμένες με το 
λογαριασμό σας μέσω μιας συσκευής AndroidTM ή μέσω iPhone®/ 
iPad®, και η εικόνα της Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
Μπορείτε εύκολα να μείνετε συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους 
σας ανθρώπους, τόπους και τα κατοικίδια ζώα με λήψη βίντεο σε 
πραγματικό χρόνο. 

• Στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
ακολουθώντας τις οδηγίες στα βήματα του Μενού. 

8. 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 την ακόλουθη 
διαδικασία: 
• Πατήστε το κουμπί PAIR και απελευθερώστε το όταν ακούσετε 

έναν ήχο επιβεβαίωσης. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει 
η Κάμερα την εσωτερική διαδικασία επαναφοράς. Η ένδειξη 
LED γίνεται κόκκινη και αναβοσβήνει αργά όταν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς η επαναφορά της Κάμερας.

• Μπορείτε να προσθέσετε την Κάμερά σας ξανά ακολουθώντας 
τα βήματα στην ενότητα 5.3.3 για συσκευές AndroidTM ή στην 
ενότητα 5.4.3 για συσκευές iOS®.
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A9. Αποκομιδή της Συσκευής (περιβάλλον)
Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν θα  
πρέπει να πετάτε το προϊόν με τα συμβατικά 
απορρίμματα. Πηγαίνετε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο  
στο Προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης και/ή στην συσκευασία  
το επισημαίνει.
Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν, αν τα πάτε σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης.  
Χρησιμοποιώντας εκ νέου ορισμένα υλικά από χρησιμοποιημένα 
προϊόντα, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, εάν χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα ανακύκλωσης στην 
περιοχή σας. Πετάξτε την μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

10. Καθαρισμός
Καθαρίζετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με ένα ελαφρά 
νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικά διαλύματα. 

Καθαρισμός και φροντίδα
• Μην καθαρίζετε τα μέρη αυτού του προϊόντος με διαλυτικά, 

ή άλλα χημικά  – κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη 
βλάβη στο προϊόν, η οποία δεν καλύπτεται από την Εγγύηση. 

• ∆ιατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού μακριά από 
θερμές, υγρές περιοχές ή συνθήκες, έντονο ηλιακό φως και 
αποφεύγετε την υγρασία. 

• Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τη συσκευή 
Παρακολούθησης Μωρού. Ωστόσο, εάν τυχόν παρουσιαστεί 
κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη 
συσκευή εσείς οι ίδιοι – επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών για υποστήριξη. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό πάντα 
πριν τον καθαρισμό της συσκευής παρακολούθησης μωρού. 

11. Βοήθεια
Οθόνη
• ∆οκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε το 

πακέτο μπαταριών.
• Κάντε επαναφορά των μονάδων. Αφαιρέστε το πακέτο 

μπαταριών από τη Μονάδα Γονέα και αποσυνδέστε και τις δύο 
μονάδες από την ηλεκτρική τροφοδοσία και, κατόπιν, συνδέστε 
τις ξανά.

• Είναι ενεργοποιημένη η Μονάδα; 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης) 0 στη Μονάδα Γονέα για να την 
ενεργοποιήσετε.

• Είναι επιλεγμένη η σωστή κάμερα; 
Αλλάξτε τον αριθμό κάμερας, εάν είναι απαραίτητο.

• Είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση βίντεο; 
Πατήστε το κουμπί VIDEO ON/OFF (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης Βίντεο)  για να ενεργοποιήσετε την 
εμφάνιση βίντεο.

• Όταν η συσκευή λειτουργεί μόνο με τροφοδοσία από την 
μπαταρία, η οθόνη σβήνει μετά από 5 λεπτά ή 30 λεπτά ή 60 
λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας (ανάλογα με τις ρυθμίσεις 
βίντεο). Ωστόσο, η μονάδα εξακολουθεί να είναι ενεργή και να 
σας παρέχει ηχητικές ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
ξανά την οθόνη πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.

Εγγραφή
Εάν έχει χαθεί η ζεύξη της Μονάδας Μωρού με τη Μονάδα 
Γονέα
• Εάν η Μονάδα Μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να κοντεύει 

να βγει εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη Μονάδα 
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AΜωρού πιο κοντά στη Μονάδα Γονέα.
• Κάντε επαναφορά των μονάδων αφαιρώντας τη 

μπαταρία τους και αποσυνδέοντάς τες από την ηλεκτρική 
τροφοδοσία. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα περίπου προτού 
τις επανασυνδέσετε. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό για να 
συγχρονιστούν μεταξύ τους η Μονάδα Μωρού και η Μονάδα 
Γονέα.

• Ανατρέξτε στην παράγραφο 2.3 Εγγραφή (Αντιστοίχιση 
μονάδων), εάν χρειάζεται να επαναλάβετε την εγγραφή των 
μονάδων.

Παρεμβολές
Παρεμβολές θορύβου στη Μονάδα Γονέα
• Οι Μονάδες Μωρού και Γονέα ενδέχεται να είναι πάρα πολύ 

κοντά η μία στην άλλη. Απομακρύνετέ τις μεταξύ τους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1 έως 2 μέτρα 

(3 έως 6 πόδια) ανάμεσα στις 2 μονάδες για την αποφυγή 
επιστροφής ήχου.

• Εάν η Μονάδα Μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να 
βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη Μονάδα 
Μωρού πιο κοντά στη Μονάδα Γονέα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι Μονάδες Μωρού και Γονέα δεν βρίσκονται 
κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεόραση, 
υπολογιστή ή ασύρματο/κινητό τηλέφωνο. 

• Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 
2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα 
(δρομολογητές Wi-Fi®), συστήματα Bluetooth® ή φούρνοι 
μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε 
αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη συσκευή 
Παρακολούθησης Μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο (5 
πόδια) από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά 
τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.

• Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη 
Μονάδα Γονέα ή/και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στα 
δωμάτια.
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Παρεμβολές θορύβου στη συσκευή σας
• 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 μέτρου από αυτούς τους 
τύπους προϊόντων ή απενεργοποιήστε τα εάν προκαλούν 
παρεμβολές.

∆ιακοπή 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 επιτευχθεί 
η σύνδεση με το σύστημα  
Wi-Fi®.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης
• Εάν δε θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, αγγίξτε 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 ∆ιαδικτυακή προβολή μέσω  
Wi-Fi®

Κατηγορία Περιγραφή 
Προβλήματος/

Σφάλμα

Λύση

Λογαριασμός ∆εν μπορώ να 
συνδεθώ ακόμα 
και μετά την 
εγγραφή.

Ελέγξτε το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης.
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AΛογαριασμός Λαμβάνω 
ένα μήνυμα 
σφάλματος που 
λέει:  
“Email ID is not 
registered” (Το 
Email ID δεν είναι 
καταχωρημένο).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
καταχωρίσει ένα 
λογαριασμό σε εμάς. 
Αγγίξτε την επιλογή 
Create Account για 
να δημιουργήσετε 
ένα λογαριασμό ώστε 
να είστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσετε την 
Οικιακή Βιντεοκάμερα 
Wi-Fi® Παρακολούθησης 
Μωρού.

Λογαριασμός 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 ή την 
εφαρμογή για Android™ 
ή για iOS. Θα σταλεί ένα 
e-mail στην καταχωρημένη 
διεύθυνση e-mail.

Λογαριασμός ∆εν μπορώ 
να λάβω ένα 
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 e-mail σας.
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Προβλήματα 
συνδεσιμό-
τας

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.

Προβολή της 
Κάμερας

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

Όταν συνδέεστε στην 
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 βίντεο ξανά. Όταν 
συνδέεστε μέσω του web-
browser, μετά μπορείτε να 
πατήσετε το κουμπί Reload 
για να ξεκινήσει η προβολή 
του βίντεο από την Κάμερα 
ξανά.

Χαρακτηρισ- 
τικά

Το όριο ρύθμισης 
του ήχου 
ειδοποίησης δεν 
είναι σωστό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε 
την ευαισθησία του ήχου 
(Sound Sensitivity) για να 
ενεργοποιεί ειδοποιήσεις 
κάτω από το μενού 
Camera Settings (Ρυθμίσεις 
κάμερας).
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AΕγκατάσταση Ενώ προσθέτω 
μια νέα Κάμερα 
στο λογαριασμό 
μου, δεν μπορώ 
να βρω κάποια 
Κάμερα για να 
προσθέσω.

Εάν προσπαθήσετε 
να προσθέσετε μια 
Κάμερα την οποία έχετε 
προσθέσει προηγούμενα  
στο λογαριασμό σας ή 
σε άλλο λογαριασμό, θα 
πρέπει πρώτα να κάνετε 
επαναφορά της Κάμερας. 
Αυτό μπορεί να γίνει 
πιέζοντας παρατεταμένα 
το κουμπί PAIR στην κάτω 
πλευρά της Κάμερας για 5 
δευτερόλεπτα.

Γενικά Ποια είναι τα 
υποστηριζόμενα 
προγράμματα 
περιήγησης 
(browsers) για 
πρόσβαση 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® έκδοση 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®).
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Γενικά Ποια είναι η 
σημασία του LED 
που αναβοσβήνει.

Η Λυχνία LED υποδηλώνει 
την ακόλουθη κατάσταση: 
Το LED αναβοσβήνει 
κόκκινο: Η Κάμερά σας 
κάνει επανεκκίνηση. 
Μετά από μια φωνητική 
προτροπή, η κάμερα είναι 
έτοιμη για αντιστοίχιση.
Το LED εναλάσσεται σε 
μπλε και κόκκινο: Η κάμερα 
βρίσκεται σε λειτουργία 
αντιστοίχισης.
Το LED είναι αναμμένο 
σταθερά μπλε: Η κάμερά 
σας έχει συνδεθεί και έχει 
προστεθεί στο λογαριασμό 
σας.
Το LED αναβοσβήνει μπλε: 
Η κάμερα δείχνει ζωντανά 
την προβολή εικόνας. 
Το LED είναι 
απενεργοποιημένο: 
Η κάμερα δεν είναι 
συνδεδεμένη με το 
τροφοδοτικό ρεύματος. 

Προβλήματα 
συνδεσιμό-
τας

∆εν μπορώ να 
συνδεθώ με την 
Κάμερά μου.

Ελέγξτε εάν η Κάμερα 
βρίσκεται εντός εμβέλειας 
του Wi-Fi®. Εάν το LED στην 
Κάμερά σας αναβοσβήνει 
αργά, προσπαθήστε να 
μετακινήσετε την Κάμερα 
πιο κοντά στο δρομολογητή 
για καλύτερη εμβέλεια του 
Wi-Fi® και προσπαθήστε 
ξανά.
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AΕγκατάσταση Κατά την 
εγκατάσταση 
σε μια συσκευή 
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 στην κάτω 
πλευρά της Κάμερας μέχρι 
να ακούσετε ένα ηχητικό 
σήμα. Περιμένετε ένα λεπτό 
μέχρι να επανεκκινήσει η 
Κάμερα. Όταν το LED της 
Κάμερας αναβοσβήνει, 
αυτό υποδηλώνει ότι αυτή 
βρίσκεται σε λειτουργία 
εγκατάστασης. Τώρα 
ξεκινήστε ξανά την 
εγκατάσταση από το 
smartphone σας.

Προβλήματα 
συνδεσιμό-
τας

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.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του 
ασύρματου δρομολογητή 
σας. Για παράδειγμα, 
για τους δρομολογητές 
μάρκας Buffalo υπάρχει μια 
επιλογή που ονομάζεται 
Wireless Isolation 
(Ασύρματη απομόνωση). 
Απενεργοποιήστε αυτή την 
επιλογή .

Κάμερα 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.
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Γενικά Ποιες 
πλατφόρμες 
υποστηρίζονται 
για σύνδεση με 
την 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™ 5.0 
iPhone®/iPad® iOS έκδοση 
9.0

Γενικά ∆εν μπορώ 
να ακούσω 
κανένα ήχο όταν 
συνδέομαι με μια 
απομακρυσμένη 
Κάμερα.

Μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο μεγάφωνου 
στην οθόνη λήψης βίντεο 
για να ακούσετε ήχο. Από 
προεπιλογή, ο ήχος δεν 
είναι ενεργοποιημένος (ON) 
όταν συνδέεστε με μια 
απομακρυσμένη Κάμερα. 

Γενικά Τί σημαίνει το 
“Local Camera” 
(Τοπική Κάμερα)
και “Remote 
Camera” 
(Ασύρματη 
Κάμερα).

Όταν συνδέεστε στην 
Κάμερα από το ίδιο 
ασύρματο δίκτυο 
(Σπίτι) στο οποίο είναι 
διαμορφωμένη, είναι μια 
Τοπική Κάμερα. Όταν 
συνδέεστε στην Κάμερά 
σας και βρίσκεστε 
εκτός σπιτιού είναι μια 
Απομακρυσμένη Κάμερα. 
Ίσως χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσετε σύνδεση 
3G, 4G ή 4G LTE ή σύνδεση 
Wi-
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AΓενικά Πώς θα κάνω 
λήψη της 
εφαρμογής 
για συσκευές 
Android™ και iOS.

Android™:
– Ανοίξτε την εφαρμογή 

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

Εγκατάσταση 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 της έξυπνης 
συσκευής σας για να 
διασφαλιστεί η συνεχής 
λήψη βίντεο/ήχου.
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Χαρακτηρισ-
τικά

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-
τας

∆ιαπιστώνω 
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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A12. 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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Ποιος 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 
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AΑΠΩΛΕΙΑ, 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.
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.
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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 σκοπούς 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. 
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AΠώς 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: 
(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.



58 Τεχνικές Προδιαγραφές

13. Τεχνικές Προδιαγραφές
Μονάδα Μωρού 

Συχνότητα 2400 MHz έως 2483.5 MHz

Αισθητήρας εικόνας Έγχρωμος CMOS 1MPixel

LED υπερύθρων 8 τμχ.

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

0 °C ~ +50 °C

Τροφοδοτικό Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA; 
Έξοδος: 5,0V DC, 1000mA

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το 
παρεχόμενο τροφοδοτικό.
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AΜονάδα Γονέα 

Συχνότητα 2400 MHz έως 2483.5 MHz

Οθόνη TFT LCD με διαγώνιο 2.8"

Χρώματα στην οθόνη 16,7 εκατομμύρια χρώματα, LCD

LCD Ρύθμιση 
φωτεινότητας

8 επίπεδα

Ρύθμιση έντασης 
ήχου

8 επίπεδα

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

0 °C ~ +50 °C

Τροφοδοτικό Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 150mA; 
Έξοδος: 5,0V DC, 1000mA

Μπαταρία TMB 5C (ενσωματωμένη)

3.7V, 1200mAh Lithium-Ion Polymer

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χρήση μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή. 
Κίνδυνος έκρηξης αν αντικατασταθεί η 
μπαταρία με άλλου τύπου. Πετάξτε τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα 
με τις οδηγίες.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς πρότερη 
ενημέρωση.
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Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store 
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	3.4	Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης
	3.5	Λειτουργία Ομιλίας
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	5.3.2	Λήψη της εφαρμογής “Hubble for Motorola Monitors”
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	5.4.2	Λήψη της εφαρμογής “Hubble for Motorola Monitors”
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	6.	Λειτουργίες Κάμερας
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