PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Jak vaši kameru zaregistrovat na účtu Hubble
MODELY:
FOCUS73
FOCUS73-2

A. Připojte k napájecímu zdroji.
1. Kulatou zástrčku Kamery zasuňte do napájecího/LAN
konektoru kabelu ve tvaru Y.
2. Zástrčku napájecího adaptéru zasuňte do napájecí zásuvky a
druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné síťové
zásuvky.
3. Kamera se ZAPNE a LED ukazatel po skončení bootovací
sekvence začne pomalu blikat.

B. Nainstalujte aplikaci Hubble for Motorola Monitors.
Stáhněte si aplikaci Hubble for Motorola Monitors obchodu App Store pro zařízení
iOS® nebo z obchodu Google PlayTM pro zařízení Android TM.

VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ – Pokud je tato jednotka používána ke sledování kojenců nebo dětí, uchovávejte jednotku a šňůru adaptéru ve vzdálenosti
minimálně 1 m od postýlky a mimo dosah dětí.
Kameru ani šňůry nenechávejte v postýlce ani v blízkosti postele. Šňůru zajistěte mimo dosah dětí. S napájecími adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací
kabely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry.
Stejně jako v případě jiných elektrických zařízení, je třeba při používání s vaším domácím mazlíčkem nejdříve absolvovat zvykání pod dozorem. Pokud má
váš domácí mazlíček sklony ke žvýkání, důrazně doporučujeme toto i jiná elektrická zařízení uchovávat mimo jeho rozsah.

C. Zobrazení na kompatibilních chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

Wi-Fi® kamera

Připojte na internet
přes Wi-Fi®

Kompatibilní
prohlížecí zařízení

1. Spusťte aplikaci Hubble for Motorola Monitors
na chytrém telefonu nebo
tabletu.
2. Postupujte dle pokynů v aplikaci a založte si účet Hubble for Motorola Monitors.
3. Na svém kompatibilním chytrém telefonu, tabletu nebo prostřednictvím stránky
www.hubbleconnected.com/motorola/login v počítači se přihlaste ke svému
účtu a získejte tak přístup k živému vysílání kamery.

Dovolujeme si vás upozornit na následující systémové požadavky:
chytré telefony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
osobní počítač (v případě použití k prohlížení): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe®
Flash® 15, Java™ 7

2. Jak Kameru namontovat na zeď
A. Upevnění montážní podložky na zeď.
1. Na zdi si vyznačte
umístění otvorů pro
šrouby.
2. Vyvrtejte 4 otvory a dle
potřeby do nich kladivem
zasuňte hmoždinky (v
balení).
3. Montážní podložku
upevněte ke zdi pomocí 4
šroubů s křížovým
závitem (v balení).

B. Zavěšení jednotky kamery na montážní podložku.

Srovnejte 4 montážní otvory základny
kamery se 4 západkami na montážní
podložce. Zkontrolujte, zda jednotka
pevně sedí na montážní podložce tak,
aby byly středové otvory obou částí
v rovině.

C. Zajistěte jednotku kamery.

D. Připojení zdroje napájení jednotky kamery.

Jednotku upevněte
k montážní podložce do
středního otvoru pomocí
dodané závitové pojistky a
imbusového klíče.

Zástrčku napájecího adaptéru zasuňte do
napájecí zásuvky a druhý konec
napájecího adaptéru zapojte do vhodné
síťové zásuvky.

3. Zákaznická podpora
Pokud máte jiné problémy se svou Wi-Fi® venkovní a domácí videokamerou pro domácí
mazlíčky Motorola, navštivte prosím část nápovědy na našich webových stránkách
www.motorola.com
Obrátit se můžete rovněž na naše týmy zákaznické podpory
+49 (0) 1805 938 802 v Evropě
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Vyrobeno, distribuováno nebo prodáváno společností Binatone Electronics International LTD., oficiálním držitelem licence
na tento produkt. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Motorola Trademark Holdings, LLC. a jsou používány na základě licence. Logo Apple a Safari jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., zapsané v USA a dalších zemích. App Store se servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play,
Android a Chrome jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
Internet Explorer a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Firefox je zapsaná ochranná známka
společnosti Mozilla Foundation. Adobe a Flash jsou buď zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Adobe Systems Incorporated. Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných
společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2014 Motorola Mobility LLC. Všechna
práva vyhrazena.
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SPRIEVODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

SK

Kompletné vysvetlenie všetkých funkcií a úplné znenie pokynov nájdete v používateľskej príručke.

1. Registrácia kamery v rámci konta Hubble
MODELY:
FOCUS73
FOCUS73-2

A. Pripojte k zdroju napájania.
1. Pripojte zaoblenú koncovku kamery ku konektoru napájania/
kábla LAN s koncovkou v tvare Y.
2. Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do napájacej zásuvky
a druhý koniec napájacieho adaptéra do príslušnej elektrickej
zásuvky.
3. Kamera sa zapne a po dokončení štartu začne kontrolka LED
pomaly blikať.

B. Nainštalujte aplikáciu Hubble for Motorola Monitors.
Prevezmite aplikáciu Hubble for Motorola Monitors App z lokality App Store na
zariadeniach s iOS® alebo lokality Google PlayTM Store na zariadeniach s OS
Android TM.

VAROVANIE:
RIZIKO ZAŠKRTENIA - Ak sa toto zariadenie používa na monitorovanie dojčiat alebo detí, samotné zariadenie a kábel adaptéra umiestnite viac ako 1 meter
od postieľky mimo dosahu dieťaťa.
Kameru ani káble nikdy neumiestňujte do postieľky ani do jej blízkosti. Kábel musí zostať mimo dosahu dieťaťa. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s
napájacími adaptérmi. Používajte len priložené napájacie adaptéry.
Podobne ako v prípade každého iného elektrického zariadenia platí, že kým si váš domáci miláčik nezvykne na výrobok, je potrebné dohliadať na to, akým
spôsobom ho používa. Ak má váš miláčik sklon k hryzeniu, dôrazne vám odporúčame toto, ako aj všetky ostatné elektrické spotrebiče, držať mimo jeho dosahu.

C. Sledovanie na kompatibilných smarftónoch, tabletoch a počítačoch.

Kamera Wi-Fi®

Pripojenie k
internetu
cez Wi-Fi®

Kompatibilné
Zariadenia na
sledovanie

1. Na smartfónoch a tabletoch spustite aplikáciu Hubble for Motorola Monitors
.
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte konto pre aplikáciu Hubble for Motorola Monitors.
3. Na kompatibilnom smartfóne, tablete alebo prostredníctvom adresy
www.hubbleconnected.com/motorola/login na PC sa prihláste do svojho konta,
aby ste získali prístup k živému streamu videa z kamery.

Naštudujte si nasledujúce minimálne systémové požiadavky:
Smartfóny/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
PC (ak sa používa na prehliadanie): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15,
Java™ 7

2. Upevnenie kamery na stenu
A. Upevnenie montážnej platne na stenu.
1. Označte polohu otvorov
na skrutky v stene.
2. Vyvŕtajte 4 otvory a
kladivom do nich podľa
potreby zaveďte
hmoždinky (súčasť
dodávky).
3. Upevnite montážnu
platňu na stenu na stenu 4
krížovými skrutkami (v
dodávke).

B. Zavesenie kamerovej jednotky na montážnu
platňu.
Umiestnite 4 montážne drážky základne
kamery na 4 výstupky na montážnej
platni. Uistite sa, že jednotka pevne sedí
na montážnej platni so zarovnanými
stredovými otvormi dvoch dielov.

C. Upevnenie kamerovej jednotky.

Jednotku upevnite k
montážnej platni na
stredovom otvore pomocou
skrutky zabezpečenej proti
možnosti manipulácie s
použitím pribaleného kľúča.

D. Pripojenie napájacieho zdroja ku kamerovej jednotke.

Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do
napájacej zásuvky a druhý koniec
napájacieho adaptéra do príslušnej
elektrickej zásuvky.

3. Zákaznícka podpora
Ak máte problémy s Exteriérová videokamera Motorola Wi-Fi® do domácnosti, navštívte časť
pomocníka na webovej stránke www.motorola.com
Taktiež sa môžete obrátiť na naše tímy zákazníckej podpory
+49 (0) 1805 938 802 (pre Európu)
Email: motorola-mbp@tdm.de

Vyrobila, distribuuje a predáva spoločnosť Binatone Electronics International LTD. – oficiálny držiteľ licencie k tomuto
produktu. MOTOROLA a štylizované logo písmena M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na licenčnom základe. Logo Apple a Safari sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.
Google Play, Android a Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka aliancie Wi-Fi
Alliance. Internet Explorer a Windows sú ochranné známky podnikovej skupiny Microsoft. Firefox je registrovaná
ochranná známka nadácie Mozilla Foundation. Adobe a Flash sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems. Java je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle a jej filiálok. Všetky
ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2014 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.
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