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Καλώς ήρθατε...
στη νέα σας Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-
παρακολούθησης Μωρού της Motorola!

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την Ψηφιακή 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:

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 την Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-
παρακολούθησης Μωρού, σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως την 
μπαταρία που είναι προ-εγκατεστημένη στη Μονάδα Γονέα, έτσι ώστε η 
μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε 
από την ηλεκτρική τροφοδοσία. ∆ιαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" 
στις σελίδες 8 - 10 προτού εγκαταστήσετε τις μονάδες.

Παραλάβατε όλα τα εξαρτήματα της  
συσκευής σας;
• 1 Μονάδα Γονέα
• 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
• 1 Τροφοδοτικό για τη Μονάδα Γονέα
• 1 Τροφοδοτικό για τη Μονάδα Μωρού
• 1 Stargrip

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

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



Επισκόπηση της Μονάδας Γονέα

1. Οθόνη (LCD) 
2. ΠΛΉΚΤΡΟ ΒΊΝΤΕΟ ON/OFF V 

Πατήστε το για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της οθόνης LCD. 
(Σημείωση: Ο ήχος παραμένει 
ενεργοποιημένος όταν η οθόνη 
είναι απενεργοποιημένη.)

3. Κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ T 
Πατήστε το παρατεταμένα για να 
μιλήσετε στο μωρό σας 

4. Κουμπί RESET(Επαναφορά) (εσοχή 
- χρησιμοποιήστε μικρή ακίδα) 

5. Πλήκτρο μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + 
Κανονική λειτουργία: Κλίση της 
κάμερας Επάνω 
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού 
μετακίνηση Επάνω 

6. Πλήκτρο μετακίνησης ΚΑΤΩ - 
Κανονική λειτουργία: Κλίση της 
κάμερας Κάτω 
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού 
μετακίνηση Κάτω 

7. Κουμπί ΜΕΝΟΥ M 
Πατήστε το για άνοιγμα/κλείσιμο 
των επιλογών Μενού 

8. Κουμπί O
Πατήστε το για επιβεβαίωση μιας 
επιλογής.

9. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού 
micro USB 

10. Πλήκτρο μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < 
Κανονική λειτουργία: Οριζόντια 
μετακίνηση κάμερας Αριστερά 
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού 
μετακίνηση Αριστερά 

11. Πλήκτρο μετακίνησης ∆ΕΞΙΑ > 
Κανονική λειτουργία: Οριζόντια 
μετακίνηση κάμερας ∆εξιά 
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού 
μετακίνηση ∆εξιά 

12. Ένδειξη LED φόρτισης:
ΜΠΛΕ όταν έχει συνδεθεί η 
τροφοδοσία ρεύματος.

13. LED ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης Μονάδας Γονέα 
(Πράσινο) 

14. LED επιπέδου ήχου (Πράσινο, 
Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κόκκινο) 

15. Κουμπιά έντασης ήχου
Πιέστε -/+ για να αυξήσετε/μειώσετε 
το επίπεδο έντασης ήχου στη 
Μονάδα Γονέα. 

16. Κουμπί λειτουργίας     0
Πατήστε το παρατεταμένα για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
Μονάδας Γονέα 

17. Μικρόφωνο 
18. Στήριγμα
19. Μεγάφωνο
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Εικονίδια μενού Μονάδας Γονέα
Ένδειξη επιπέδου ισχύος σήματος (5 επίπεδα)

Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης (Η εικόνα επίσης γίνεται
ασπρόμαυρη)

Λειτουργία Ομιλίας ενεργοποιημένη

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας (4 επίπεδα)

Οριζόντια μετακίνηση Κάμερας Αριστερά

Οριζόντια μετακίνηση Κάμερας ∆εξιά

Κλίση της Κάμερας Επάνω

Κλίση της Κάμερας Κάτω

Έλεγχος επιπέδου ζουμ (1X, 2X)

Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας (8 επίπεδα)

Έλεγχος νανουρίσματος (5 επιλογές ήχου)

Ρύθμιση αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες, Απενεργοποίηση )
Στη γραμμή κατάστασης, υποδηλώνει ότι έχει ρυθμιστεί η 
αφύπνιση, και όταν αναβοσβήνει, ότι ο χρόνος αφύπνισης έχει 
φτάσει ή έχει παρέλθει.

Επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (ºC / ºF).
Οι ενδείξεις στην οθόνη είναι σε χρώμα ΜΠΛΕ, αλλά γίνονται
ΚΟΚΚΙΝΕΣ εάν η θερμοκρασία είναι > 29ºC / 84ºF, ή < 14ºC / 57ºF 

Εμφανίζει HH oC / oF εάν >36oC / 97oF.

Εμφανίζει HH oC / oF εάν >1oC / 34oF.

Έλεγχος Κάμερας (σάρωση , προβολή εικόνας , 

προσθήκη , διαγραφή )

V
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης οθόνης 

(Απενεργοποίηση , 5 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά)

Υποδηλώνει ότι έχει οριστεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
της οθόνης

Έλεγχος επιπέδου έντασης ήχου (8 επίπεδα + off)

Υποδηλώνει ότι ο ήχος είναι απενεργοποιημένος

∆εν ανιχνεύτηκε κάποια Μονάδα μωρού

Προβολή πολλαπλών καμερών στην οθόνη. ∆ιαθέσιμη όταν έχετε
περισσότερες από 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα)



Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση 
της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού
• Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τη Mονάδα Βιντεο-παρακολούθησης Mωρού και τη 

Μονάδα Γονέα, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη 
μεταξύ τους, η εμβέλεια της οποίας 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, ή από ασύρματο ή ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως 
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 μέτρου 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 στο δωμάτιο (α).

1.   Φωτοαισθητήρας (Λειτουργία
 νυχτερινής παρακολούθησης)

2.   Φακός κάμερας
3.   LED υπερύθρων (8 LED, για νυχτερινή 

παρακολούθηση)
4.   LED λειτουργίας

• Όταν συνδεθεί στην τροφοδοσία 
πρώτα η Μονάδα Γονέα ή όταν είναι 
αντιστοιχισμένη αλλά όχι συνδεδεμένη 
με τη Μονάδα Γονέα.

• Αναβοσβήνει όταν έχει συνδεθεί ή 
αναζητά τη Μονάδα Γονέα

5.    Μικρόφωνο     

6.   LED μπαταρίας κάμερας
• Αναβοσβήνει όταν η Μονάδα 
Μωρού είναι συνδεδεμένη στην 
πρίζα ρεύματος. 

• Αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρ-
τισης μπαταρίας της κάμερας είναι 
χαμηλό.

7.   ∆ιακόπτης Λειτουργίας ON/OFF
8.   Αισθητήρας θερμοκρασίας
9.   Υποδοχή τροφοδοσίας Micro-USB
10. Κουμπί PAIR (Αντιστοίχιση)
11. Μεγάφωνο
12. Οπή βίδας για στήριξη με Star Grip 

ή Τρίποδο
13.   Κεραία

Επισκόπηση της Μονάδας Μωρού (Κάμερα)
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1. Οδηγίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος στραγγαλισμού: Έχει 
συμβεί να ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με 
καλώδια. ∆ιατηρήστε αυτό το καλώδιο 
μακριά από παιδιά (σε απόσταση 
μεγαλύτερη του 1 μέτρου (1m)). Ποτέ 
μη χρησιμοποιείτε καλώδια 
προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα 
τροφοδοτικά AC.
8 Οδηγίες για την ασφάλεια
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-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)

• ∆ιατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ της Μονάδας Μωρού:

• 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 σε ένα 
κατάλληλο Τρίποδο ή το Stargrip χρησιμοποιώντας τη βίδα που βρίσκεται 
κάτω από τη βάση.

• ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Mονάδα Mωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια 
ή κοντά στο μωρό (η Μονάδα και τα καλώδια πρέπει να βρίσκονται σε 
απόσταση μεγαλύτερη από 1 μέτρο από το μωρό). 
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• Μην καλύπτετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με πετσέτες ή 
κουβέρτες.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά.

• Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης και όλες 
τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν προτού τη 
χρησιμοποιήσετε στην πράξη.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού κοντά σε νερό.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού κοντά σε πηγές 
θερμότητας.

• 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.

• Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Μονάδα Γονέα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία δεν είναι προσπελάσιμη από το χρήστη. Αν 
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.

Η Μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται έτσι ώστε τα μέρη του 
σώματος του χρήστη, εκτός των χεριών, να διατηρούνται σε μια απόσταση 
περίπου 20 εκ. (8 ίντσες) ή μεγαλύτερη.
10 Οδηγίες για την ασφάλεια
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2. Έναρξη χρήσης
2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού

1. Συνδέστε το βύσμα micro USB του τροφοδοτικού στη Μονάδα Μωρού 

(κάμερα) και το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC / 1500mA).

2. Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης) στη θέση ON. Το LED τροφοδοσίας ανάβει σε κόκκινο 

χρώμα.

3. Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης) στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα 

Μωρού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η Mονάδα Mωρού μπορεί για να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρική σύνδεση μέχρι 
3 ώρες με την υποστήριξη μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 
(Ni-MH 2,4V - 900mAh. Φορτίστε τη μονάδα για τουλάχιστον 16 ώρες πριν από 
την πρώτη χρήση. Η μπαταρία δεν είναι προσβάσιμη από το χρήστη. 
Επικοινωνήστε με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών εάν πιστεύετε ότι 
χρειάζεται αντικατάσταση.
Έναρξη χρήσης 11



2.2 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η Μονάδα του Γονέα περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
(μπαταρία Ιόντων Λιθίου 1.880mAh, ικανή να τροφοδοτήσει τη μονάδα για 5 
ώρες λειτουργίας παρακολούθησης). Πριν από την πρώτη χρήση, 
παρακαλούμε να την φορτίσετε για 16 ώρες. Η μπαταρία είναι δεν είναι 
προσπελάσιμη από το χρήστη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή 
βοήθειας, αν νομίζετε ότι χρειάζεται αντικατάσταση.

1. Συνδέστε το βύσμα micro USB του τροφοδοτικού στη Μονάδα Γονέα και 
το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα. Χρησιμοποιήστε μόνο το 
παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC / 1500mA) με το βύσμα micro USB.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας ON/OFF 0 για 3 
δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα εάν αυτή δεν έχει 
ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

3. Όταν ενεργοποιηθούν οι Μονάδες του Μωρού και Γονέα, η Μονάδα 
Γονέα θα πρέπει να δείχνει μια έγχρωμη εικόνα από την κάμερα της 
Μονάδας Μωρού, αλλά αν το δωμάτιο είναι σκοτεινό, η εικόνα θα είναι 
ασπρόμαυρη, και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο , λόγω του υπέρυθρου 
φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.

4. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση ή είστε εκτός εμβέλειας, η εμφάνιση του βίντεο 
διακόπτεται, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  και η Μονάδα Γονέα 
εκπέμπει ένα συνεχές ηχητικό σήμα. Μετακινήστε τη Μονάδα Γονέα πιο 
κοντά στη Μονάδα Μωρού μέχρι να αποκατασταθεί η ζεύξη μεταξύ τους.

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας ON/OFF 0, μέχρι η 
γραμμή προόδου να σταματήσει να κυλίεται, για να απενεργοποιήσετε τη 
Μονάδα Γονέα.
12 Έναρξη χρήσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το εικονίδιο μπαταρίας  γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟ όταν το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας είναι χαμηλό και η μονάδα γονέα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε 
15 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία χρειάζεται να επαναφορτιστεί. Απαιτούνται 
περίπου16 ώρες για πλήρη φόρτιση.

Κατά τη φόρτιση

1. Εάν η Μονάδα Γονέα απενεργοποιηθεί όταν είναι συνδεδεμένο το 
τροφοδοτικό, στην οθόνη της εμφανίζεται πρώτα ένα εικονίδιο "βύσματος 
τροφοδοσίας από πρίζα" για περίπου 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν, 
εμφανίζεται ένα εικονίδιο μπαταρίας που αναβοσβήνει για 15 
δευτερόλεπτα. Το μπλε LED στην επάνω αριστερή γωνία ανάβει, 
υποδηλώνοντας ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η 
φόρτιση συνεχίζεται.

2. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), και είναι το τροφοδοτικό είναι 
συνδεδεμένο στην πρίζα, το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία 
της οθόνης δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Το μπλε LED στην επάνω 
αριστερή γωνία ανάβει, για να υποδηλώσει ότι το τροφοδοτικό είναι 
συνδεδεμένο, και το πράσινο LED δίπλα σε αυτό θα υποδηλώνει ότι η 
Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη.
Έναρξη χρήσης 13



2.3 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων)
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 της Μονάδας Γονέα για να εμφανιστεί η γραμμή 

μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  και να εμφανιστεί το μενού 
 del/  add/  view/  scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).

3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 
ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε   add και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O για επιβεβαίωση.

4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας  . Πατήστε το κουμπί 
μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ - για να 
επιλέξετε την Κάμερα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O  για να ξεκινήσει η αναζήτηση για κάποια μονάδα κάμερας, και 
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.

5. 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 συγκεκριμένης Μονάδα Μωρού, η εγγραφή 
της τωρινής Μονάδας Μωρού θα ακυρώσει την παλιά εγγραφή.

/      /      /
14 Έναρξη χρήσης
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3. Χρήση της συσκευής 
Παρακολούθησης Μωρού

3.1 Εγκατάσταση
• 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.

• Ρυθμίστε τη γωνία της κάμερας της Μονάδας Μωρού χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία οριζόντιας μετατόπισης και κλίσης από τη Μονάδα Γονέα 
περιστρέφοντας την κάμερα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά μέχρι 
να είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα που εμφανίζεται στη Μονάδα Γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού κοντά στο μωρό! 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.

3.2 Oριζόντια μετατόπιση και κλίση
Ο έλεγχος της κάμερας είναι δυνατός εξ αποστάσεως από τη Μονάδα Γονέα 

κατά τη λειτουργία προβολής κάμερας.

1. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να αλλάξετε την κλίση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > για οριζόντια μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού 15



3.3 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης
Η Μονάδα Μωρού διαθέτει 8 LED υπερύθρων υψηλής έντασης για να 
καταγράφει καθαρές και ευκρινείς εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο 
ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας στο επάνω 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 στο επάνω μέρος της οθόνης.

3.4 Λειτουργία Ομιλίας
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ T στη Μονάδα Γονέα για να 
μιλήσετε στο μωρό σας μέσω του μεγαφώνου της Μονάδας Μωρού. Το 
εικονίδιο T εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης LCD.

3.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βίντεο
Πατήστε το πλήκτρο V VIDEO ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, αφήνοντας, ωστόσο, ενεργοποιημένη την 
παρακολούθηση ήχου.

3.6 Ένδειξη θερμοκρασίας (HH °C / °F ή LL °C / °F)
Η ένδειξη θερμοκρασίας από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην πίσω πλευρά 
της Μονάδας Μωρού θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης LCD σε °C 
ή °F (δείτε 4.7 Κλίμακα θερμοκρασίας για το πώς να αλλάξετε). Η ένδειξη 
γίνεται ΚΟΚΚΙΝΗ εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 29°C / 84°F ή μειωθεί 
κάτω από 14°C / 57°F. Η ένδειξη θα αλλάξει σε HH °C / °F εάν η θερμοκρασία 
αυξηθεί πάνω από 36°C / 97°F. Η ένδειξη θα αλλάξει σε LL °C / °F εάν η 
θερμοκρασία μειωθεί κάτω από 1°C / 34°F.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας ανανεώνεται περίπου κάθε λεπτό.
16 Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού
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4. Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα
4.1 Ένταση ήχου
1. Πατήστε το κουμπί Έντασης ήχου - ή + για να ρυθμίσετε το επίπεδο 

έντασης του ήχου. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  και μπορείτε να 
επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου από 1 έως 8. (Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι το επίπεδο 5 και το 0 
είναι απενεργοποίηση  .)

4.2 Φωτεινότητα
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ - 

για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε από 1 έως 8. (Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη φωτεινότητα είναι το επίπεδο 4.)

4.3 Νανουρίσματα
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαθέσιμους ήχους. Εάν επιλεγεί 
κάποιος ήχος, θα επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να απενεργοποιηθεί 
ή να πατηθεί το πλήκτρο TALK (Ομιλίας). (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για 
το νανούρισμα είναι OFF).

4.4 Ζουμ
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού με 

επισημασμένο το .
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε το συντελεστή ζουμ 1X ή 2X. (Η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι 1X.) 
Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα 17



4.5 Αφύπνιση
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε το χρόνο αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες), και θα 
ενεργοποιηθεί το . (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την αφύπνιση είναι 
OFF (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 αναβοσβήνει το . Πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε την 
αφύπνιση.

4.6 Έλεγχος κάμερας

4.6.1 Προσθήκη (αντιστοίχιση) κάμερας
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  και να εμφανιστεί το μενού 
 del/  add/  view/  scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).

3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 
ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε  add και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O για επιβεβαίωση.

4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας . Πατήστε το κουμπί 
μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ - για να 
επιλέξετε την Κάμερα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O για να ξεκινήσει η αναζήτηση για μονάδες κάμερας. 
Σημείωση: Εάν έχει αντιστοιχιστεί μια κάμερα με τη Μονάδα Γονέα, η 
θέση της κάμερας (σημειωμένη με ένα *) δεν μπορεί να επιλεγεί για μια 
νέα καταχώριση.

5. 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.

/      /      /
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να εγγραφεί μόνο μία κάμερα 
σε μια Μονάδα Γονέα.

4.6.2 Προβολή εικόνας κάμερας
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  και να εμφανιστεί το μενού 
 del/  add/  view/  scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).

3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ 
για να επιλέξετε το  view και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί O για 
επιβεβαίωση.

4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας . Πατήστε το κουμπί 
μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ - για να 
επιλέξετε την επιθυμητή κάμερα και, στη συνέχεια, 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 καμερών αντί εισόδου στη γραμμή 
μενού:
Πατήστε απευθείας το κουμπί O επανειλημμένα για να επιλέξετε τις επιλογές 
της διαθέσιμης Κάμερας από το , , , , .

4.6.3 ∆ιαγραφή μιας κάμερας
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  και να εμφανιστεί το μενού 
 del/  add/  view/  scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).

3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 
ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε  del και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O για επιβεβαίωση.

4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας . Πατήστε το κουμπί 
μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ - για να 
επιλέξετε την επιθυμητή Κάμερα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O.

/      /      /

/      /      /
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5. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 
ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε το  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί O 
για να διαγράψετε τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Σημείωση
∆εν μπορείτε να διαγράψετε μια κάμερα εάν είναι η μοναδική κάμερα που είναι 
εγγεγραμμένη στο σύστημα.

4.6.4 Σάρωση κάμερας
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε περισσότερες από 1 Μονάδα 
Μωρού (Κάμερα).

1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  και να εμφανιστεί το μενού 
 del/  add/  view/  scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).

3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 
ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε το  scan και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
O για επιβεβαίωση.

4. Στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανίζεται η εικόνα από διαφορετικές 
εγγεγραμμένες κάμερες σε συνεχή διαδοχική προβολή Καμερών 

 , αλλάζοντας κάθε 12 δευτερόλεπτα περίπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων καμερών αντί εισόδου στη γραμμή 
μενού:
Πατήστε απευθείας το κουμπί O επανειλημμένα για να επιλέξετε τις επιλογές 
της διαθέσιμης Κάμερας από το , , , , .

/      /      /
20 Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα



Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ

A
4.7 Κλίμακα θερμοκρασίας
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε βαθμούς °C ή ºF.

4.8 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη V.
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ + ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ 

- για να επιλέξετε την αυτόματη απενεργοποίηση βίντεο μετά από 5 
λεπτά, 30 λεπτά ή 60 λεπτά εάν λειτουργεί μόνο με μπαταρίες.

Σημείωση:
Ο ήχος θα παραμείνει ενεργοποιημένος και μπορείτε να πατήσετε 
οποιοδήποτε πλήκτρο για να αλλάξετε στο βίντεο ξανά. 

4.9 Προβολή πολλαπλών καμερών στην οθόνη
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε περισσότερες από 1 Μονάδα 
Μωρού (Κάμερα).

Όταν η λειτουργία Split Screen (∆ιαχωρισμός οθόνης) είναι ενεργοποιημένη (ON), 
μπορείτε να προβάλετε πολλαπλές κάμερες στην οθόνη, παρόλο που μπορείτε 
να ακούσετε τον ήχο από μία οθόνη κάθε φορά.

1. Πατήστε το κουμπί M για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ < ή το κουμπί μετακίνησης 

∆ΕΞΙΑ > μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη  .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ +  ή   το κουμπί μετακίνησης 

ΚΑΤΩ - για να επιλέξετε Split Screen On  / Off .
4. Όταν η λειτουργία Split Screen (∆ιαχωρισμός οθόνης) είναι ενεργοποιημένη 

(ON), μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ </ > το κουμπί ∆ΕΞΙΑ 
>/ το κουμπί ΕΠΑΝΩ +/το κουμπί ΚΑΤΩ - για να αλλάξετε μεταξύ των 
καμερών ώστε να ακούσετε τον ήχο από τη συγκεκριμένη κάμερα, η οποία 
υποδηλώνεται με το κόκκινο πλαίσιο.
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Σημείωση:
Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πολλαπλών οθονών το πλήκτρο TALK λειτουργεί 
με την επιλεγμένη κάμερα.

Αν θέλετε να αναπαράγετε έναν ήχο νανουρίσματος μέσα από μια κάμερα, θα 
πρέπει να ρυθμίσετε αυτό πριν την επιλογή της λειτουργίας πολλαπλών 
οθονών.

Το ζουμ δεν λειτουργεί στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.
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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 4.2 ή ανώτερη

iPhone®/iPad® iOS 
• Έκδοση 7.0 ή ανώτερη

Απαιτήσεις Wi-Fi®:
• 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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5.2 Έναρξη Χρήσης - Σύνδεση συσκευών
Πώς λειτουργεί;

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 διαδικασίας εγκατάστασης. 

LED ένδειξης κατάστασης: 

Σημείωση
Μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση μόνο μέσω ενός συμβατού smartphone ή tablet 

και όχι μέσω ενός υπολογιστή PC.

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 

Κάμερα 
MBP662CONNECT

∆ρομολογητής 
Wi-Fi (Router)

Hubble 
Service

Πρόσβαση στην 
Κάμερά σας 
τοπικά.

∆είτε την εικόνα της Κάμεράς 
σας από οποιαδήποτε 
απομακρυσμένη συμβατή 
συσκευή.
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5.3 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και εγκατάσταση 
Κάμερας σε συσκευές Android™

Τι χρειάζεστε 
• Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα
• Συσκευή με σύστημα AndroidTM  έκδοση 4.2 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.

5.3.2 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™.

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" και 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 
αγγίξετε την επιλογή Create (∆ημιουργία). (Εικόνα A1) 

Σημείωση

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

5.3.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας
• Αγγίξτε το στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσθέσετε μια 

κάμερα. (Εικόνα A2) 

A1

A2
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. (Εικόνα A3)

• Συνδέστε και ενεργοποιήστε την κάμερα, και περιμένετε για μερικά λεπτά μέχρι 
να ζεσταθεί.

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

• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. (Εικόνα A4)

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR στην κάτω πλευρά της Μονάδας 
Κάμερας για 3 δευτερόλεπτα.Θα ακούσετε έναν ηχητικό τόνο, ακολουθούμενο 
από μια φωνητική προτροπή που υποδηλώνει ότι η Κάμερα είναι έτοιμη για 
αντιστοίχιση. 

• Αγγίξτε την επιλογή Continue (Συνέχεια). 

A3

A4
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• Η εφαρμογή αναζητά και συνδέεται με την Κάμερά σας αυτόματα όπως φαίνεται 
στις εικόνες παρακάτω. (Εικόνες A5, A6)

• Το LED στη Μονάδα Κάμερας αναβοσβήνει σε μπλε/κόκκινο χρώμα.

• Επιλέξτε το ∆ίκτυο Wi-Fi®, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Connect (Σύνδεση). (Εικόνες A7, A8)

• Η Κάμερα θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi®, και 
μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της σύνδεσης. (Εικόνες A9, A10) 

A5 A6

A7 A8
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• Εάν η σύνδεση αποτύχει, αγγίξτε την επιλογή Retry (Επανάληψη) και 
επαναλάβετε τα βήματα ξεκινώντας από την ενότητα 5.3.4.

• Αγγίξτε την επιλογή View Camera (Προβολή Κάμερας) για να δείτε το βίντεο 
που καταγράφεται από τη Μονάδα Κάμερας. Το LED ένδειξης κατάστασης στη 
Μονάδα Κάμερας θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

A9 A10
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5.4 Ρύθμιση λογαριασμού χρήστη και εγκατάσταση 
Κάμερας σε iPhone®/iPad®

Τι χρειάζεστε 
• Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
• Τροφοδοτικό για την Κάμερα
• iPhone® / iPad® με έκδοση iOS 7.0 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 Κάμερας.
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) είναι 

στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
• 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 
• 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.

5.4.3 Τρέξτε την εφαρμογή Hubble 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 εισάγετε τα στοιχεία του 

λογαριασμού σας, διαβάστε τους Όρους της Υπηρεσίας και, στη συνέχεια 
επιλέξτε “I agree to the Terms of Service” (Συμφωνώ με τους Όρους της 
Υπηρεσίας) προτού αγγίξετε την επιλογή Create (∆ημιουργία). (Εικόνα i1) 

Σημείωση: 

Εάν έχετε ήδη ένα λογαριασμό της εφαρμογής Hubble, παρακαλώ επιλέξτε Already 

have a Account? (Έχετε ήδη ένα λογαριασμό;) για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα 
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(Εικόνα i1).

5.4.4 Προσθέστε την Κάμερα στο λογαριασμό σας 
• Αγγίξτε το  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσθέσετε μια 

κάμερα. (Εικόνα i2) 

i1

i2
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης του Bluetooth θα εμφανιστούν στην οθόνη. 
(Εικόνα i3)

• Αγγίξτε τη επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και ενεργοποιήστε το Bluetooth στο 
iPhone®/iPad® σας. (Εικόνες i4, i5)

• Πατήστε το πλήκτρο HOME για να επιστρέψετε στη αρχική οθόνη και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε την εφαρμογή "Hubble for Motorola Monitors" για να συνεχίσετε 
την εγκατάσταση.

i3

i4 i5
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• Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης θα εμφανιστούν στην οθόνη. (Εικόνα i6)
Σημειώστε ότι εάν το Bluetooth ήταν ενεργοποιημένο, θα μεταβείτε σε αυτό το 
βήμα απευθείας.

• Περιμένετε για μερικά λεπτά μέχρι να γίνει η αρχικοποίηση της Μονάδας 
Κάμερας και όταν το LED ένδειξης κατάστασης της Κάμερας αρχίσει να 
αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR στην κάτω πλευρά της 
κάμερας και στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή Continue (Συνέχεια). Επιλέξτε το 
ID της Κάμερας που ανιχνεύτηκε στη συσκευή σας iOS® και αγγίξτε Connect 
(Σύνδεση). (Εικόνες i7, i8)

i6

i7 i8
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• ∆ώστε ένα όνομα στην τοποθεσία της Μονάδας Κάμερας και αγγίξτε την επιλογή 
Continue (Συνέχεια). (Εικόνες i9, i10)

• Η Μονάδα Κάμερας θα αρχίσει να αναζητά κάποιο δίκτυο Wi-Fi® (Εικόνα i11) και 
θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα. (Εικόνα i12)

• Επιλέξτε το δίκτυό σας Wi-Fi®, και αγγίξτε την επιλογή Connect (Σύνδεση). 
(Εικόνα i13)

i9 i10

i11 i12
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• Εισάγετε τον κωδικό σας για το Wi-Fi® και αγγίξτε την επιλογή Next (Επόμενο). 
(Εικόνα i14)

• Η Μονάδα Κάμερας θα χρειαστεί μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-

Fi®, και μετά θα εμφανιστεί η κατάσταση της σύνδεσης. (Εικόνες i15, i16)
• Εάν η σύνδεση αποτύχει, αγγίξτε την επιλογή Retry (Επανάληψη) και 

επαναλάβετε τα βήματα ξεκινώντας από το 5.4.4. 

• Αγγίξτε την επιλογή View Live Camera (Προβολή Ζωντανής Κάμερας) για να 
δείτε το βίντεο που καταγράφεται από τη Μονάδα Κάμερας. Το LED ένδειξης 
κατάστασης στη Μονάδα Κάμερας θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

i13 i14

i15 i16
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5.5 Λειτουργίες Κάμερας:
5.5.1 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 το iOS®.
5.5.2 Επισκόπηση των χαρακτηριστικών της εφαρμογής Hubble

Μενού • Αγγίξτε την επιλογή Cameras   (Κάμερες) για 
να μεταβείτε στη λίστα των καμερών. 

• 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. 

• Αγγίξτε την επιλογή Account  (Λογαρισμός) για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στο Profile (Προφίλ) του 
χρήστη, στο Plan (Πλάνο) συνδρομής, στη 
ρύθμιση Notifications (Ειδοποιήσεων), στην 
επιλογή Remote Connection Setting (Ρύθμιση 
Απομακρυσμένης Σύνδεσης, και στην επιλογή 
About Hubble (Σχετικά με το 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.
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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.

• 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.

Μέτρηση 
Θερμοκρασίας

• Η ένδειξη θερμοκρασίας από τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας στην πίσω πλευρά της Μονάδας 
Κάμερας εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής 
σας Android™. Η ένδειξη θα γίνει ΚΟΚΚΙΝΗ εάν 
η θερμοκρασία ξεπεράσει την Υψηλή/Χαμηλή 
θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει στον Account 
(Λογαριασμός) σας.

Μεγάφωνο Αγγίξτε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 
μεγαφώνου.

Ζουμ Μετακινήστε την μπάρα κύλισης στη δεξιά πλευρά 
της οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία 
τσιμπήματος, πλησίασμα ή απομάκρυνση δύο 
δακτύλων, για σμίκρυνση ή μεγέθυνση μιας εικόνας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία τσιμπήματος 
για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πρέπει η συσκευή σας 
να υποστηρίζει την τεχνολογία πολλαπλών 
αγγιγμάτων.
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Ρυθμίσεις 
Κάμερας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Κάμερας 
αγγίζοντας το εικονίδιο Settings (Ρυμίσεις).
• Αγγίξτε την επιλογή Details (Στοιχεία) για 

ανασκόπηση του Camera Name (Όνομα 
κάμερας), Change Image (Αλλαγής εικόνας), 
Timezone (Ζώνη ώρας), Camera Model 
(Μοντέλο Κάμερας), Firmware Version (Έκδοση 
του υλικολογισμικού), και Delete All Events 
(∆ιαγραφή όλων των συμβάντων). 

• Αγγίξτε την επιλογή Notifications  (Ειδοποιήσεις) 
για να ορίσετε την ευαισθησία της Ανίχνευσης 
ήχου, της Ανίχνευσης κίνησης, και να ρυθμίσετε τις 
Ειδοποιήσεις Υψηλής θερμοκρασίας (Πάνω από 
τους 33 oC ή 91 oF) / Χαμηλής θερμοκρασίας 
(κάτω από τους 10o C ή 50 oF). 

• Αγγίξτε τη επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) για να 
ορίσετε την τοποθέτηση Οροφής, τη Φωτεινότητα 
και την Ένταση ήχου.

Προσθήκη 
κάμερας

Εισέρχεστε στις διαδικασίες Προσθήκης Κάμερας.

∆ιαγραφή όλων 
των συμβάντων

Αγγίξτε το για διαγραφή όλων των συμβάντων.

Επιλογή 
συμβάντων

Σημειώστε το κουτί για να επιλέξετε εγγεγραμμένα 
συμβάντα.

Επεξεργασία 
συμβάντων

Αγγίξτε το για επιλογή και διαγραφή συμβάντων.

∆ιαγραφή 
συμβάντων

Αγγίξτε το για διαγραφή των επιλεγμένων 
συμβάντων.
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5.6 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.
• Κάντε κλικ στη λίστα Καμερών που είναι αντιστοιχισμένες με το 
λογαριασμό σας μέσω μιας συσκευής Android™ 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.

5.7 ∆ιαδικασία 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:
1. Μετακινήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/

OFF) στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF).
2. Πατήστε το παρατεταμένα το κουμπί PAIR και, στη συνέχεια μετακινήστε το 

διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) στη θέση 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON).

3. Απελευθερώστε το κουμπί PAIR όταν ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και 

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. 

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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6. 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. 

Η εσωτερική μπαταρία πρέπει να απορριφθεί μαζί με τη Μονάδα Γονέα 
με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς 
κανονισμούς.
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7. Καθαρισμός 
Καθαρίζετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με ένα ελαφρά νοτισμένο 
πανί ή με αντιστατικό πανί. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικά διαλύματα.

Καθαρισμός και φροντίδα
• Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος με αραιωτικά ή άλλους 
διαλύτες και χημικά – αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο 
προϊόν η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

• ∆ιατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού μακριά από έντονη 
θερμότητα, υγρούς χώρους ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και μην την 
αφήνετε να βραχεί.

• 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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8. Βοήθεια

Οθόνη

Καμία ένδειξη
• ∆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)  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
• ∆οκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο 
μπαταριών.

• Εάν η Μονάδα Μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να κοντεύει να βγει 
εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη Μονάδα Μωρού 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 
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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.

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.
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∆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.

Λογαριασμός 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.
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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.

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.

Θέαση 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.

Χαρακτηριστι-
κά

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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Εγκατάσταση 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®).

Γενικά Ποια είναι η σημασία του 
LED που αναβοσβήνει.

Ένα LED που αναβοσβήνει υποδηλώνει 
την ακόλουθη κατάσταση:
Αναβοσβήνει αργά: 1. Η Κάμερά σας 
βρίσκεται σε λειτουργία εγκατάστασης. 
Μπορείτε να προσθέσετε την Κάμερα 
στον λογαριασμό σας σε αυτή τη 
λειτουργία. Έξω από το κουτί, η Κάμερα 
βρίσκεται σε λειτουργία εγκατάστασης. 
Για να κάνετε επαναφορά ενώ είστε σε 
λειτουργία εγκατάστασης, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί PAIR στην 
κάτω πλευρά της Κάμερας μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
Αναβοσβήνει αργά: 2. Η Κάμερα είναι 
συνδεδεμένη είτε με την οθόνη της 
Μονάδας Γονέα ή με μια συσκευή Wi-
Fi®.
Το LED είναι αναμμένο σταθερά: Η 
Κάμερα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 
Wi-Fi .®
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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.

Εγκατάσταση 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™ 4.2
iPhone /iPad  iOS έκδοση 7.0

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

Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο 
μεγαφώνου 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-
Fi  όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού.

Γενικά Υπάρχει μεγάλη 
καθυστέρηση στο βίντεο 
στο Smartphone μου σε 
σχέση με την οθόνη της 
Μονάδας Γονέα. 

Η καθυστέρηση θα εξαρτηθεί από το 
δίκτυο Wi-Fi σας και τη σύνδεσή της με 
το Hubble server, σε σχέση με την 
άμεση ραδιοζεύξη μεταξύ της Μονάδας 
Γονέα και την κάμερα.

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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Γενικά 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.

Χαρακτηριστι-
κά

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.
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9. Γενικές πληροφορίες
Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά....

1. ∆ιαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης.
2. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:

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

Εάν νομίζετε ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί η μπαταρία, επικοινωνήστε 
με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

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.
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ Ή 
ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ Η’ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Η’, ΕΑΝ ΑΥΤΗ ∆ΙΑΦΕΡΕΙ, 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΙ Η’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
,ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

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.
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Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΟΛΩΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η 
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΛΛΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η MOTOROLA Ή Η BINATONE, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ 
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡ∆ΩΝ, 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ 
ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ 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.
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Εξαιρέσεις

Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, η 
επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής 
φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μπαταρίες. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων 
η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 
80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που 
παρουσιάζουν διαρροή.

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.

Καλυπτόμενα προϊόντα ∆ιάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα ∆ύο (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.
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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
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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.
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Radio Spectrum:

EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
EMC:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700   Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk
________________________________________        .

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer  : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product
Type of equipment:
Model Name:

Country of Origin: China
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the 
Council Directive /108/EC on the approximation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive 
2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of
hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for
Energy-Related Products (ErP).
 
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential 
requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 
1999/5/EC and the following standard:

Electrical Safety:

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed
modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer
(Signature of authori ed person)   

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer Place & Date

RF Safety:

London, 29 December, 2016

5” Portable Digital Video Baby Monitor with Wi-Fi
MBP855CONNECT, MBP855CONNECT-2, 

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-17 V2.2.1 

EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement: EN62471:2008
ErP: IM1275 with Amd 801/2013

®

MBP855CONNECT-3, MBP855CONNECT-4
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10. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονάδα Μωρού 

Συχνότητα 2,4 GHz έως 2,48 GHz

Αισθητήρας εικόνας Έγχρωμος CMOS 1MPixel

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

0oC - 45oC

LED υπερύθρων 8 τμχ.

Τροφοδοτικό Ten Pao International Ltd.

S012BEB0500150

Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA 
Έξοδος: 5,0V DC, 1500mA

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

Μπαταρία 
(ενσωματωμένη)

GPI INTERNATIONAL LTD.
2,4V, 900mAh Ni-MH επαναφορτιζόμενο

πακέτο μπαταρίας (παρέχει λειτουργία μέχρι 3 
ώρες)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την 
μπαταρία, αλλά επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών εάν χρειάζεται 
αντικατάσταση.
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Μονάδα Γονέα 

Συχνότητα 2,4 GHz έως 2,48 GHz

Οθόνη TFT LCD με διαγώνιο 5"

Χρώματα στην οθόνη 16,7 εκατομμύρια χρώματα, LCD

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

0oC - 45oC

Ρύθμιση 
φωτεινότητας

8 επίπεδα

Ρύθμιση έντασης 
ήχου

8 επίπεδα + Off

Τροφοδοτικό Ten Pao International Ltd.

S012BEB0500150
Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA

Έξοδος: 5,0V DC, 1500mA

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε τη Μονάδα μόνο με το παρεχόμενο 
τροφοδοτικό.

Μπαταρία 
(ενσωματωμένη)

LG Chemical Limited (Motorola BF6X)

3,7V, 1880mAh Lithium-Ion Polymer, 
επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας (παρέχει 
λειτουργία μέχρι 5 ώρες)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την 
μπαταρία, αλλά επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης Πελατών εάν χρειάζεται 
αντικατάσταση.
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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. Τα Windows και Internet 
Explorer είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Το Firefox 
είναι ένα κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Mozilla Foundation. Τα Adobe και 
Flash είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Adobe 
Systems Incorporated. Το Java είναι ένα κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της 
Oracle και/ή των θυγατρικών της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν 
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2017 Motorola Mobility LLC. Με 
την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

EU_EL Έκδοση 1.0
Τυπώθηκε στην Κίνα
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