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Vítá vás...
vaše nová venkovní domácí videokamera 
Motorola Wi-Fi®!
Děkujeme vám za koupi nové venkovní domácí videokamery Motorola Wi-Fi®.  
Pokud vás vždy zajímalo, co se děje, když jste pryč, nemusíte déle přemýšlet. 
Nyní můžete na své děti, domácí mazlíčky nebo majetek dohlížet díky tomuto 
systému s jednoduchým použitím. Kameru můžete nainstalovat pouze ze 
zařízení iPhone®/iPad® nebo Android™, video zaznamenané kamerou 
můžete sledovat na počítači nebo notebooku, ale také na zařízeních iPhone®/
iPad® nebo Android™.

Originální stvrzenku si uschovejte jako doklad. Pro získání záručního servisu 
tohoto výrobku společnosti Motorola budete potřebovat kopii stvrzenky 
s uvedeným datem, aby bylo možné nárok na záruku potvrdit. Aby byla záruka 
platná, není potřeba registrace. 

Máte-li otázky ohledně tohoto výrobku, obraťte se na následující kontakty:

+491805 938 802, mluvíme česky
Email: motorola-mbp@tdm.de___________________________________________________________________

Tato uživatelská příručka obsahuje všechny informace, které potřebujete, 
chcete-li svůj výrobek používat naplno. 
Před instalací jednotky si pročtěte bezpečnostní pokyny na stranách 5–7.

Obsah balení
●  1x jednotka Wi-Fi kamery
●  1x anténa
●  1x napájecí adaptér
●  1 x stručná příručka
●  3x montážní šrouby a hmoždinky
●  1x maticový klíč
●  1x konektor kabelu LAN

V balení s více kamerami najdete jednu nebo více dalších kamerových jednotek s 
napájecími adaptéry.



Přehled vaší kamery

 

* Ethernetové připojení je třeba, pokud není připojení Wi-Fi® optimální. 
Připojte ethernetový kabel (není součástí balení) k rozhraní LAN a druhý 
konec zapojte do volného portu na směrovači (routeru).

Důležité pokyny k instalaci kamerové jednotky Wi-Fi®

• Používání jiných výrobků s frekvencí 2,4 GHz, např. bezdrátových sítí, systémů 
Bluetooth™ nebo mikrovlnné trouby, může způsobovat rušení tohoto výrobku. 
Kamerovou jednotku Wi-Fi® udržujte mimo dosah tohoto typu produktů nebo 
je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.

• Vždy zkontrolujte, zda máte k dispozici dobré připojení Wi-Fi®.

1.   Anténa
2.   Základna kamery
3.   Objektiv kamery
4.   IČ LED okénko
5.   Okénko detekce pohybu

6.   Kabel
7.   Napájecí zdířka
8.   Tlačítko Párování
9.   Zdířka LAN
10.  Stavová kontrolka LED
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Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

NASTAVENÍ A POUŽITÍ KAMEROVÉ JEDNOTKY Wi-Fi®：

• Určete umístění kamerové jednotky Wi-Fi®, které vám poskytne 
nejlepší přehled o prostoru, který chcete sledovat (tj. dvůr za domem 
nebo přední vchod).

• Nainstalujte kameru na rovnou zeď pomocí montážní základny a 
podle uvedených pokynů.

VAROVÁNÍ
Tato kamerová jednotka Wi-Fi® splňuje všechny platné normy o elektromagnetickém 
poli a její použití je při manipulaci popsané v uživatelské příručce bezpečné. 
Proto si před použitím přístroje vždy pozorně přečtěte pokyny v této uživatelské 
příručce.
• Uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití.
• Kamerovou jednotku Wi-Fi® nikdy nezakrývejte ručníkem nebo dekou.
• Před použitím tuto kamerovou jednotku  a všechny její funkce vyzkoušejte a 

seznamte se s nimi.
• Kamerovou jednotku Wi-Fi® nikdy neinstalujte v blízkosti zdroje tepla.
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Nepoužívejte jiné napájecí 

adaptéry, protože ty by mohly zařízení poškodit.
• S napájecími adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.

Důležité pokyny:
• Přečtěte si a dodržujte pokyny – Před použitím výrobku si přečtěte všechny 

pokyny k bezpečnosti a obsluze.
• Pokyny uschovejte – Pokyny k bezpečnosti a obsluze uschovejte pro budoucí 

použití.
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• Dbejte varování – Dbejte všech varování na výrobku a v pokynech k obsluze.
• Zdroje napětí – Tento výrobek by měl být napájen pouze z typu zdroje 

napětí uvedeného na typové štítku. Pokud si nejste jisti typem napájení v 
místě instalace, poraďte se s prodejcem kamery nebo místním dodavatelem 
elektrické energie.

• Přetížení – Nepřetěžujte zásuvky či prodlužovací kabely, vystavovali byste se 
riziku zásahu elektrickým proudem. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely, 
prodřené napájecí kabely, poškozené nebo zlomené izolace vodičů a rozbité 
zástrčky jsou nebezpečné. Mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo 
požár. Pravidelně kabel kontrolujte, a pokud jeho vzhled naznačuje poškození 
nebo nedokonalou izolaci, nechejte ho vyměnit servisním technikem.

• Ochrana napájecího kabelu – Napájecí kabely by měly být vedeny tak, 
aby nemusely být překračovány a aby nemohly být poškozeny položením 
předmětů na ně. Zvláštní pozornost věnujte kabelům u zástrček, zásuvek a v 
místě, kde vystupují z výrobku.

• Bleskojistky – Důrazně doporučujeme připojit kamerové vybavení k 
bleskojistce. Ochráníte tím vybavení před poškozením proudovým nárazem. 
Bleskojistky by měly mít značku schválení CE.

• Nepřerušitelné napájení (UPS) – Tento výrobek je určen k nepřetržitému 
provozu, proto doporučujeme, abyste ho připojili k nepřerušitelnému zdroji 
napájení. Nepřerušitelné napájení má interní baterii, která udrží výrobek v 
provozu v případě výpadku elektrického proudu. Nepřerušitelné napájení by 
mělo mít značku schválení CE. UPOZORNĚNÍ: Dodržujte zásady elektrické 
bezpečnosti. Elektrické vybavení nebo příslušenství připojené k tomuto 
výrobku by mělo mít značku schválení CE a nemělo by být modifikováno, 
aby neobcházelo bezpečnostní funkce. Předejdete tím potenciálnímu 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru. V případě pochybností 
kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

• Doplňky – Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem 
produktu; mohou být zdrojem nebezpečí.

• Teplo – Výrobek by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů 
tepla, jako radiátorů, topných registrů, sporáků a jiných produktů (včetně 
zesilovačů), které vyzařují teplo.

• Montáž výrobku by měla splňovat pokyny výrobce a využívat montážní 
příslušenství doporučené výrobcem.
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Systémové požadavky

• Prodlužovací kabely ke kameře – Před instalací zkontrolujte specifikaci 
prodlužovacího kabelu a ověřte jeho vhodnost.

• Montáž – Kamery dodávané s tímto systémem by měly být instalovány výhradně 
podle pokynů v této příručce nebo pokynů, které byly dodány s kamerami.

• Instalace kamery – Kamery nejsou určeny k ponoření do vody. Při venkovní 
instalaci kamery doporučujeme zvolit zastřešený prostor.

2. Systémové požadavky
Webový portál
• Windows® 7
• Mac OS® 10.7
• Chrome™ 24
• Internet Explorer® 9
• Safari® 6
• Java™ 7
• Firefox® 18.0
• Adobe® Flash® Player 15.0

Systém Android™

• verze 4.2 nebo vyšší

Systém iOS pro iPhone®/iPad®

• Verze 7.0 či novější

Požadavky na Wi-Fi®:
• Minimální šířka pásma 0,6 Mb/s pro nahrávání pro kameru. Rychlost vašeho 

připojení na internet otestujte na: http://www.speedtest.net/
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3. Začínáme – Připojení zařízení
Jak to funguje?

FOCUS66S
Camera

Hubble
Service

Wi-Fi Router

 

Pokud se uživatel pokouší získat přístup ke kameře, náš zajištěný server ověřuje 
identitu uživatele pro umožnění přístupu ke kameře.

3.1 Jak zaregistrovat kameru na účtu Hubble
3.1.1 Nastavení kamery

1

Pair button

3

2                      

Prostřednictvím WiFi
Krok 1:  Připojte anténu konektorem na zadní stranu kamery. 
Krok 2:  Zastrčte konektor napájecího adaptéru do napájecí zásuvky v kameře 

a našroubujte vodotěsný kryt. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru 
do vhodné zásuvky a počkejte, dokud nezačne blikat ČERVENÁ LED 
kontrolka.

Místní přístup
ke kameře Vzdálené zobrazení kamery

z libovolného kompatibilního 
zařízení

Tlačítko  
Párování

FOCUS72 
kamera

Směrovač Wi-Fi®

Služba 
Hubble
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Začínáme – Připojení zařízení

Krok 3:  Na dobu 3 sekund nebo více stiskněte a podržte tlačítko Párování, 
dokud nezačnou současně blikat ČERVENÁ a ZELENÁ LED kontrolka.

Krok 4:   V APLIKACI stiskněte tlačítko „+“ kamera a vyhledejte Focus72, poté 
postupujte podle instrukcí v APLIKACI.

Prostřednictvím LAN
Krok 1:  Připojte kabel LAN do zdířky LAN v kameře, druhý konec připojte k 

směrovači (routeru) a našroubujte vodotěsný kryt.
Krok 2:  Zastrčte konektor napájecího adaptéru do napájecí zásuvky v kameře 

a našroubujte vodotěsný kryt. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru 
do vhodné zásuvky a počkejte, dokud nezačne blikat ČERVENÁ LED 
kontrolka.

Krok 3:  Na dobu 3 sekund nebo více stiskněte a podržte tlačítko Párování, 
dokud nezačnou současně blikat ČERVENÁ a ZELENÁ LED kontrolka.

Krok 4:  V APLIKACI stiskněte tlačítko „+“ kamera a vyhledejte Focus72, poté 
postupujte podle instrukcí v APLIKACI.

3.1.2 Instalace kamery
POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste před vyvrtáním děr k montáži připojili 
kameru k směrovači a ověřili, že bude kamera v místě plánované montáže v síti 
WiFi/LAN plně funkční.

A. Vyvrtání otvorů pro šrouby
• Pomocí základny kamery si na zdi vyznačte plánové umístění; ujistěte se 

přitom, že bude kabelovod v základně namířen do směru, v němž mají 
vodiče vystupovat ze základny (pokud nebudou vodiče procházet přímo 
zdí za základnou).

• Vyvrtejte 3 otvory (průměr 4,5 mm) a podle potřeby do nich natlučte 
hmoždinky (součástí balení).

• Chcete-li vodiče kamery vést skrz zeď za základnou, vyvrtejte uprostřed 
mezi otvory pro šrouby další otvor o průměru 22 mm.

4.5mm

45.73 mm

39
.6

0 
m

m
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B. Připevnění kamery na zeď nebo strop
• Protáhněte vodiče kamery kabelovodem v základně nebo otvorem ve zdi 

či stropu přímo za základnou.
• 3 dodanými šrouby připevněte základnu na zeď nebo strop.
• Zkontrolujte, zda je jednotka pevně připevněna na zeď nebo strop.

C. Seřízení úhlu a připevnění kamerové jednotky
• Maticovým klíčem (součástí balení) povolte šrouby s ochranou proti 

manipulaci.
• Seřiďte kameru tak, aby snímala požadované zorné pole, a znovu 

dotáhněte šrouby s ochranou proti manipulaci.

D. Připojení kamerové jednotky k síti LAN 
• Zdířka LAN je jednou z možností, jak připojit kameru k síti bezprostředně 

pomocí kabelu LAN. Zastrčte konektor LAN do zdířky LAN přes 
vodotěsný kryt a poté upevněte kryt podle obrázku.
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Začínáme – Připojení zařízení

3.1.3 Jak namontovat vodotěsný konektor ke kabelu LAN
Krok 1:  Nasaďte O-kroužek na konec zdířky LAN.

Lan Socket Ring

Krok 2:  Protáhněte konektor LAN a kabel dílem 1, pryžovým těsněním a dílem 
2 v pořadí znázorněném na obrázku.

Part 1

Rubber gasket, please clasp it 
around the cable and insert

Part2

Krok 3:  Zapojte konektor LAN do zdířky LAN.

Krok 4:    Otočte dílem 2 a zajistěte ho v zdířce LAN.

Krok 5:  Zkontrolujte, zda je pryžové těsnění vloženo do zadní části dílu 2 a 
připojení dokončete zašroubováním dílu 1 do dílu 2.

1

2

POZNÁMKA
Pokud nevyužíváte připojení LAN, nainstalujte vodotěsný zatemňovací uzávěr 
(součástí balení) přes konec zdířky LAN v kameře.

Zdířka LAN Ring

Část 1Část 2

Gumové těsnění, prosím,  
zašroubujte Kolem kabelu a vložky
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3.1.4 Indikace kontrolkami:

Stav Chování kontrolky

Inicializaci při spuštění ZELENÁ a ČERVENÁ kontrolka svítí po 
dobu asi 5 s.
ZELENÁ kontrolka svítí po dobu 10 s.

Připojování ke směrovači WiFi ČERVENÁ kontrolka bliká každé 2 s.

V režimu párování po stisknutí 
tlačítka Párování na 3 s

Současně bliká ČERVENÁ a ZELENÁ 
kontrolka.

Při streamování videa ZELENÁ kontrolka bliká každou sekundu.

Připojeno k serveru, ale bez 
streamování videa

ZELENÁ kontrolka nepřetržitě svítí.

Dříve připojeno ke směrovači, 
ale selhaly příkazy ping na 
server

ČERVENÁ kontrolka bliká každou 
sekundu.

Poznámka: Nastavení lze provést výhradně pomocí kompatibilního chytrého 
telefonu nebo tabletu, nikoliv však pomocí počítače.
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3.2 Uživatelský účet a nastavení kamery na zařízeních Android™
Co potřebujete
• Kameru FOCUS72
• Napájecí adaptér ke kameře
• Zařízení se systémem Android™ verze 4.2 nebo vyšší
3.2.1 Zapněte a připojte kameru
Zapojte napájecí adaptér kamery FOCUS72 do vhodné elektrické zásuvky a 
druhý konec do zdířky napájení na kameře. (viz část 3.1.1 Nastavení kamery, 
krok 2)
• Až kamera dokončí bootovací sekvenci, začne blikat zelená LED kontrolka.
3.2.2 Stáhněte si aplikaci Hubble
• Přejděte do obchodu Google Play™ a vyhledejte aplikaci „Hubble for 

Motorola Monitors“.
• Stáhněte si aplikaci „Hubble for Motorola Monitors“ z obchodu Google 

Play™ a nainstalujte ji na vašem zařízení Android™.
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3.2.3 Spusťte aplikaci Hubble for Motorola Monitors na vašem 
zařízení Android™

• Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Android™ připojeno k vašemu směrovači 
Wi-Fi®.

• Spusťte aplikaci „Hubble for Motorola Monitors“ a zadejte informace o 
vašem účtu, přečtěte si Všeobecné obchodní podmínky a poté zvolte volbu 
„Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami“ a klepněte na volbu 
Založit. (Obrázek A1)

Poznámka                                                                                                                                          
Pokud již máte účet v aplikaci Hubble, zvolte možnost Již máte účet? a 
přejděte k následujícímu kroku.

A1
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3.2.4 Přidejte kameru ke svému účtu
• Přidejte kameru  klepnutím do pravého horního rohu obrazovky.  

(Obrázek A2)

A2
• Na displeji se zobrazí následující pokyny k nastavení. (Obrázek A3)

A3
• Připojte a zapněte kameru a počkejte několik minut, než se kamera zahřeje.
• Klepněte na tlačítko Pokračovat.
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• Na displeji se zobrazí následující pokyny k nastavení. (Obrázek A4)

A4

• Na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko PÁROVÁNÍ na jednom z vodičů z 
kamerové jednotky. Kontrolka LED na kameře začne rychle blikat.

• Klepněte na tlačítko Pokračovat.
• Aplikace automaticky vyhledá kameru a připojí se k ní – viz obrázek níže. 

(Obrázky A5, A6).

    

                                     A5                                                                       A6
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• Vyberte síť Wi-Fi®, k níž je připojeno i zařízení Android, zadejte heslo a 
klepněte na tlačítko Připojit. (Obrázky A7, A8)

   

 A7                                                 A8
• Připojení kamery k síti Wi-Fi® a zobrazení stavu připojení potrvá několik 

minut. (Obrázky A9, A10)
• Pokud připojení selže, klepněte na tlačítko Zkusit znovu a opakujte kroky 

počínaje od 3.2.4.

    

 A9 A10
• Chcete-li zobrazit obraz snímaný kamerovou jednotkou, klepněte na možnost 

Zobrazit kameru. Rozsvítí se zelená kontrolka LED na kameře.



18 Začínáme – Připojení zařízení

3.3 Uživatelský účet a nastavení kamery na zařízeních 
iPhone®/iPad®

Co potřebujete
• Kameru FOCUS72
• Napájecí adaptér ke kameře
• iPhone® / iPad® se systémem iOS verze 7.0 nebo vyšší
3.3.1 Zapněte a připojte kameru
Zapojte napájecí adaptér kamery FOCUS72 do vhodné elektrické zásuvky a 
druhý konec do zdířky napájení na kameře. (viz část 3.1.1 Nastavení kamery, 
krok 2)
• Až kamera dokončí bootovací sekvenci, začne blikat zelená LED kontrolka.
3.3.2 Stáhněte si aplikaci Hubble
• Přejděte do obchodu App Store a vyhledejte aplikaci „Hubble for Motorola 

Monitors”.
• Stáhněte aplikaci „Hubble for Motorola Monitors“ a nainstalujte ji do zařízení 

iPhone®/iPad®.
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3.3.3 Spusťte aplikaci Hubble for Motorola Monitors v zařízení 
iPhone®/iPad®

• Zkontrolujte, zda je váš iPhone®/iPad® připojen ke směrovači Wi-Fi®.
• Spusťte aplikaci „Hubble for Motorola Monitors“ a zadejte informace o 

vašem účtu, přečtěte si Všeobecné obchodní podmínky a poté zvolte volbu 
„Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami“ a klepněte na volbu 
Založit. (Obrázek i1)

Poznámka:                                                                                                                                         
Pokud již máte účet v aplikaci Hubble, zvolte možnost Již máte účet? a 
přejděte k následujícímu kroku (Obrázek i1).

i1
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3.3.4 Přidejte kameru ke svému účtu
• Přidejte kameru  klepnutím do pravého horního rohu obrazovky.  

(Obrázek i2)
• Na displeji se zobrazí následující pokyny k nastavení. (Obrázek i3).

  

 i2 i3
• Počkejte několik minut, než se kamera zahřeje, a klepněte na tlačítko 

Pokračovat.
• Na displeji se zobrazí následující obrazovka. (Obrázky i4, i5)

  

 i4 i5
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• Pojmenujte umístění kamerové jednotky a klepněte na tlačítko Pokračovat. 
(Obrázky i6, i7)

  

 i6 i7

• Kamerová jednotka vyhledá síť Wi-Fi® (Obrázek i8) a zobrazí seznam 
dostupných sítí. (Obrázek i9)

  

 i8 i9
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• Vyberte síť Wi-Fi®, k níž je připojeno i zařízení se systémem iOS, a klepněte 
na tlačítko Pokračovat. (Obrázek i10)

• Zadejte heslo k síti Wi-Fi® a klepněte na tlačítko Další. (Obrázek i11)

  

 i10 i11
• Připojení kamerové jednotky k síti Wi-Fi® a zobrazení stavu připojení potrvá 

několik minut. (Obrázky i12, i13)
• Pokud připojení selže, klepněte na tlačítko Zkusit znovu a opakujte kroky 

počínaje od 3.3.4.

  

 i12 i13
• Chcete-li zobrazit obraz snímaný kamerovou jednotkou, klepněte na možnost 

Zobrazit obraz kamery. Rozsvítí se zelená kontrolka LED na kameře.
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4. Menu aplikace
Menu • Klepnutím na Cameras  (Kamery) zobrazíte 

seznam kamer.
• Klepnutím na Event Log (Protokol událostí) 

otevřete seznam videozáznamů spuštěných 
detekcí pohybu.

• Klepnutím na Account  (Účet) otevřete 
nabídku s uživatelským profilem, plánem 
předplatného, nastavením upozornění, 
nastavením vzdáleného připojení a 
informacemi o aplikaci Hubble.

Foto/video • Pořiďte fotografii nebo nahrajte kamerou 
video.

• Funkci Video aktivujete klepnutím na ikonu 
Video . Záznam zahájíte stisknutím a 
podržením červeného tlačítka , po uvolnění 
se záznam ukončí.

• Klepnutím na ikonu Kamera přepnete 
režim kamery. Nyní můžete kamerou pořizovat 
jednotlivé snímky.

Poznámka:                                                                             
Fotografie a videa se uloží na vnitřní flash disk 
vašeho zařízení a přístup k nim získáte prostřed-
nictvím Galerie nebo Přehrávače médií (zařízení 
Android). K přehrávání videí používejte aplikaci 
Hubble.

Zoom Pomocí posuvníku po pravé straně obrazovky lze 
přibližovat a oddalovat obraz.                             
K přibližování a oddalování obrazu můžete rovněž 
použít gesta přiblížení a oddálení prstů.         
K přibližování a oddalování obrazu gesty musí vaše 
zařízení podporovat technologii ovládání více prsty.
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Nastavení 
kamery

Nastavení kamery lze změnit klepnutím na 

ikonu Nastavení.

• Klepnutím na možnost Details 
(Podrobnosti) otevřete možnosti Camera 
Name (Název kamery), Cloud Subscription 
(Předplatné cloudu), Change Image 
(Změnit obraz), Timezone (Časové pásmo), 
Camera Model (Model kamery), Firmware 
Version (Verze firmwaru) a Delete All Events 
(Smazat všechny události).

Přidat kameru Zahájí proces přidání kamery.

Smazat všechny 
události

Klepnutím smažete všechny události.

Vybrat události Zaškrtnutím políčka vyberete nahrané události.

Upravit události Klepnutím vyberete a smažete události.

Smazat události Klepnutím smažete vybrané události.

5. Práce s počítačem/notebookem
• Přejděte na stránku: https://app.hubbleconnected.com/#login
• Zadejte své uživatelské jméno a heslo a následně klikněte na volbu Přihlášení, 

pokud již máte založený účet.
• Klikněte na Seznam kamer spárovaných s vašim účtem prostřednictvím 

zařízení Android™ nebo iPhone®/iPad® a na obrazovce se zobrazí náhled 
Kamery. Nyní můžete jednoduše zůstat ve spojení se svými oblíbenými lidmi, 
místy a domácími mazlíčky pomocí živého streamování videa.

• Nastavení můžete změnit postupem uvedeným v Nabídce na webových 
stránkách.
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6. Nápověda
Šumové interference
Používání jiných výrobků s frekvencí 2,4 GHz, např. Bluetooth™ nebo 
mikrovlnné trouby, může způsobovat rušení tohoto výrobku. Udržujte 
kamerovou jednotku Wi-Fi® minimálně 1,5 m od tohoto typu výrobků nebo je 
vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.
Ztráta připojení
Zkontrolujte nastavení Wi-Fi®. V případě potřeby Wi-Fi® znovu připojte. 
Ujistěte se, že je kamerová jednotka Wi-Fi ® zapnutá. Vyčkejte několik minut a 
následně se připojte k systému Wi-Fi®.

Pokud zapomenete své heslo
Pokud zapomenete své heslo, klepněte na tlačítko Zapomenuté heslo a 
zadejte svou e-mailovou adresu. Nové heslo vám bude okamžitě zasláno na vaši 
e-mailovou adresu.
Odstraňování problémů

Kategorie Problém
Popis/chyba

Řešení

Účet Ani po registraci se 
nemůžu přihlásit.

Zkontrolujte své uživatelské jméno 
a heslo.

Účet Zobrazuje se mi 
chybové hlášení: 
„Email ID is not 
registered“  
(ID e-mailu není 
registrováno).

Zkontrolujte svou registraci u nás. 
Klepněte na možnost Založit účet, 
abyste mohli využívat domácí 
videokameru Wi-Fi®.
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Účet Co mám dělat, když 
zapomenu heslo?

Klikněte na odkaz „Zapomenuté 
heslo“ na  webu https://app.
hubbleconnected.com/
#lostpassword NEBO v aplikaci
v systému Android™ nebo iOS.  
Na vaši zaregistrovanou e-mailovou 
adresu bude zaslán e-mail.

Účet Nepřišlo mi nové 
heslo, ačkoliv jsem 
použil(a) volbu 
„Zapomenuté heslo”.

1. E-mail mohl spadnout do složky 
Nevyžádané pošty. Zkontrolujte 
složku Nevyžádané pošty.

2. Při doručování e-mailu může 
nastat prodleva. Vyčkejte 
několik minut a poté svůj 
e-mailový účet aktualizujte.

Problémy
s připojením

Zobrazuje se mi 
zpráva: We are having 
problems accessing 
your camera. This 
could be due to 
lack of internet 
connection. Please 
wait and try again later. 
(Máme problémy s 
přístupem ke kameře. 
Důvodem může 
být nedostatečné 
připojení k internetu. 
Počkejte a opakujte 
pokus později.)

1. Opakujte pokus za několik 
minut. Důvodem může být 
problém s vaším připojením k 
internetu.

2. Pokud problém přetrvává, 
restartujte kameru a zkontrolujte, 
zda se tím problém vyřeší.

3. Restartujte směrovač Wi-Fi sítě.
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Zobrazení
kamery

Video se ve 
„vzdáleném režimu“
po 5 minutách 
zastaví. Jak ho můžu 
sledovat déle?

Pokud zobrazujete obraz kamery
z jiné než domácí sítě 
(prostřednictvím internetu), 
platnost videa po 5 minutách vyprší.
Streamování videa můžete obnovit 
klepnutím na kameru v aplikaci v 
systému Android™/iOS.
Pokud sledujete obraz z webového 
prohlížeče, můžete streamování 
obrazu z kamery obnovit kliknutím 
na tlačítko Reload (Znovu načíst).

Problémy
s připojením

Aplikace v telefonu
zobrazuje hlášení: 
„Unable to connect 
to BMS server“ (Nelze 
se připojit k serveru 
BMS).

1. Zkontrolujte sílu sítě Wi-Fi®.
2. Zkontrolujte, zda jste připojeni 

na internet spuštěním prohlížeče 
v telefonu a přechodem na 
webovou stránku, jako například  
www.google.com.

3. Zkuste to znovu, pokud se 
úspěšně připojíte na internet.

4. Pokud není signál Wi-Fi® 
dostatečný, připojte kabel LAN 
přímo do zdířky RJ45 a vytvořte 
připojení k internetu.

Nastavení Když se snažím přidat
novou kameru k účtu, 
nemohu najít žádnou 
kameru.

Pokud se pokoušíte přidat kameru,
která již byla dříve přidána k vašemu 
účtu nebo k jinému účtu, musíte 
kameru nejdříve resetovat. To lze 
provést stisknutím a podržením tlačítka 
PÁROVÁNÍ na jednom z vodičů z 
kamerové jednotky po dobu 3 sekund.
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Obecné Jaké jsou
podporované 
prohlížeče pro přístup 
z počítače/MAC?

Z těchto zařízení doporučujeme
používat Google Chrome. 
Podporovány jsou nicméně i 
následující prohlížeče: Počítač: 
Internet Explorer® 9 a vyšší. Mac: 
Safari® 6.

Problémy
s připojením

Vyskytlo se rušení
způsobené jiným 
kamerovým 
zařízením.

Výkon vysílání videa souvisí se 
šířkou pásma připojení na internet, 
zejména pokud máte 2 či více 
zařízení vysílající video, které pracují 
přes stejný směrovač.

Obecné Jaký je
význam blikající 
kontrolky LED?

Blikající kontrolka LED 
indikuje následující stav:                                              
Rychlé blikání: 1. Kamera je
v režimu nastavení. V tomto režimu 
můžete přidat kameru
k účtu. Po prvním spuštění je 
kamera v režimu nastavení. Chcete-
li resetovat režim nastavení, 
stiskněte a podržte tlačítko 
PÁROVÁNÍ na jednom z vodičů z 
kamerové jednotky, dokud nezačne 
kontrolka LED rychle blikat.
Pomalé blikání: 2. Kamera se buď 
připojuje ke směrovači nebo 
ztratila spojení se směrovačem. 
Zkontrolujte prosím, zda je kamera 
v dosahu signálu Wi-Fi®.
Kontrolka svítí: Kamera je připojena 
k síti Wi-Fi®.
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Problémy
s připojením

Nemůžu se ke 
kameře připojit.

Zkontrolujte, zda je kamera
v dosahu sítě Wi-Fi®. Pokud 
kontrolka LED na kameře pomalu 
bliká, pokuste se posunout kameru 
blíže ke směrovači, a zlepšit tím 
signál Wi-Fi®, a pokus opakujte.

Nastavení Při nastavení na 
zařízení se systémem 
Android™ / iOS 
nemůžu v posledním 
kroku najít kameru 
a nastavení je 
neúspěšné.

Resetujte kameru do režimu 
nastavení a pokus opakujte. 
Stiskněte a podržte tlačítko 
PÁROVÁNÍ na jednom z vodičů 
z kamerové jednotky, dokud 
neuslyšíte pípnutí. Kontrolka LED 
začne rychle blikat, čímž signalizuje, 
že je kamera v režimu nastavení. 
Nyní znovu začněte s nastavením ve 
vašem chytrém telefonu.

Problémy
s připojením

Přestože ke kameře 
přistupuji ze stejné 
sítě Wi-Fi®, stále se 
mi kamera ukazuje 
jako vzdálená. Mohu k 
ní získat přístup pouze 
na 5 minut.

Zkontrolujte nastavení vaší 
bezdrátové sítě. Například u 
směrovačů značky Buffalo existuje 
možnost nazývaná Izolace 
bezdrátové sítě. Tuto funkci vypněte.

Kamera Když se pokouším 
zobrazit kameru, 
zobrazuje se mi výzva 
k upgradu firmwaru 
kamery. Co mám 
dělat?

Upgradujte firmware kamery. 
Upgrade bude trvat přibližně  
5 minut. Občas nabízíme upgrady 
pro vylepšení funkcí kamery.
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Obecné Jaké platformy
jsou podporovány k 
přístupu ke kameře?

Windows® 7*, Windows® 8*
* Nezbytný zásuvný modul Java v 
prohlížeči    Mac OS® verze 10.7 
nebo vyšší Internet Explorer® verze 
9 nebo vyšší Firefox® verze 18 nebo 
vyšší Chrome™ verze 24 nebo vyšší 
Safari® verze 6 nebo vyšší Java™ 
verze 7 nebo vyšší Android™ verze 
4.2 nebo vyšší iPhone®/iPad® iOS 
verze 7.0 nebo vyšší.

Obecné Co znamená
„místní kamera“ a 
„vzdálená kamera“?

Když ke kameře přistupujete ze 
stejné bezdrátové sítě (domácí), 
v níž je konfigurovaná, jedná se o 
místní kameru. Když ke kameře 
přistupujete z místa mimo váš 
domov, jedná se o vzdálenou 
kameru. Mimo domov můžete 
využívat připojení 3G, 4G nebo 4G 
LTE nebo Wi-Fi®.

30 H
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Obecné Jak si mohu stáhnout
aplikaci pro zařízení se 
systémem Android™ a 
iOS?

Android™:
 – Otevřete aplikaci Google Play v 
zařízení Android™

 – Vyberte vyhledávání
 – Zadejte „Hubble for Motorola 
Monitors“

 – Mezi výsledky se objeví Hubble 
for Motorola Monitors od 
Binatone

 – Vyberte ji k instalaci

Zařízení iOS:
 – Otevřete iOS APP Store™
 – Vyberte vyhledávání
 – Zadejte „Hubble for Motorola 
Monitors“

 – Mezi výsledky se objeví Hubble 
for Motorola Monitors od 
Binatone

 – Vyberte ji k instalaci
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Nastavení Když je přerušeno 
video, aplikace 
se pokusí obnovit 
připojení a výsledkem 
je trhané video.

Vypněte funkci automatického 
zamykání chytrého zařízení, 
aby nebylo streamování videa 
přerušováno.

Funkce Kolik uživatelů může
najednou využívat 
přístup ke kameře?

Pokud využíváte kameru v místním 
režimu,  jsou podporováni dva 
uživatelé, v případě většího počtu 
se veškeré streamování přepne 
na vzdálený server. Ten umožňuje 
současný přístup k jedné kameře 
pro neomezený počet uživatelů.

32 
Nápověda



33

Č
EŠ

TI
N

A

Obecné informace

7. Obecné informace
Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění 
nebo uživatelskou příručku k některému z modelů uvedených na straně 1. 

Kontaktujte náš zákaznický servis: 
+491805 938 802, mluvíme česky     Email: motorola-mbp@tdm.de    

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na 
základě licence společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE“).

Na co se tato záruka vztahuje?
Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek 
značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“), 
prodávané k použití s tímto výrobkem, jsou vyrobeny bez vad materiálu a zpracování 
při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a 
není přenosná.
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ 
PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCIE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, 
NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ 
VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU 
PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM 
PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ 
PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI 
SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

Na koho se vztahuje?
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenosná. 

Co společnost BINATONE udělá?
Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor, na základě vlastního 
uvážení a v obchodně přiměřené době, bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli 
výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme 
použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, 
příslušenství či díly.
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Jaká další omezení existují?  
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO 
OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI 
OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ 
ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, 
VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST 
BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ 
ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ 
KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, 
NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, 
ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO 
JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI 
POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A 
TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA 
PODLE ZÁKONA.
Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo 
následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení 
nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná 
práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka 
vztahuje

Délka platnosti záruky

Spotřební výrobky Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku 
prvním spotřebitelem výrobku.

Spotřební příslušenství Devadesát (90) dní od data původního zakoupení 
příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.

Spotřební produkty a 
příslušenství po opravě 
nebo výměně

Zbývající doba trvání původní záruky nebo 
devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli 
podle toho, která doba je delší.

Výjimky 

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného 
opotřebení jsou ze záruky vyloučeny.
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití 
klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.

Obecné informace
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Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, 
skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako 
například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku 
nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti 
nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) 
používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku 
či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které 
nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.
Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody, 
způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných 
značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi, jsou ze záruky vyloučeny.  
Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, 
testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná osoba 
než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.
Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými 
štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými 
plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s 
nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou 
ze záruky vyloučeny.
Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku 
komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou 
ze záruky vyloučeny. 

Jak získat záruční servis nebo další informace?  
Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:
+491805 938 802, mluvíme česky     Email: motorola-mbp@tdm.de

Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do 
autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE. Chcete-li získat servis, 
je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s 
uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl 
záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; 
(d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo. 
Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností 
BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli 
předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli 
publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a 
prohlášení, učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti 
BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna. 

Obecné informace
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Likvidace zařízení (životní prostředí)                                                                  
Na konci životnosti výrobku byste jej neměli likvidovat s běžným 
domácím odpadem. Odevzdejte výrobek na sběrné místo k recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na 
výrobku, v uživatelské příručce a na krabici. 
Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na 
recyklačním místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých 
výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí. 
Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na 
místní úřady. 
Akumulátor likvidujte ekologicky v souladu smístními nařízeními.

Prohlášení o shodě EU (DoC)  
Společnost Binatone Telecom PLC tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
digitálního baby videomonitoru FOCUS72 je v souladu se směrnicí RE 2014/53/
EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.
motorolastore.com/support.

Stáhněte si uživatelskou příručku z webu: www.motorolastore.com

Obecné informace
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8. Technické údaje
Kamerová jednotka

Wi-Fi® 802.11 b/g/n

Snímač obrazu barevný CMOS 1M pixelů

Objektiv f = 2,6 mm , F = 2,2

Infračervená LED 
dioda

24 ks

Napájecí adaptér: Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd. 
Název modelu: HNBG120100WE
Vstup: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,45 A MAX 
Výstup: 12,0 V DC, 1,0 A 

Ochrana proti vodě IP66

Frekvenční rozsah 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní 
výkon RF

20 dBm

Technické údaje
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