
Uživatelská příručka
Digitální audio dětská chůva

Vlastnosti popsané v této uživatelské příručce můžou podléhat změnám bez předchozího 
upozornění.

Modely:  MBP24, MBP24-2



Vítejte...
ve vaší nové Motorola dětské chůvě!
Děkujeme vám za zakoupení Motorola Video dětské chůvy. Nyní 
můžete slyšet a vidět vaše dítě, když spí v jiné místnosti,..

Ponechte si svůj originální datovaný doklad o prodeji pro vaše 
záznamy.

Pro záruční služby vašeho Motorola produktu budete potřebovat 
poskytnout kopii vašeho datovaného dokladu o prodeji pro 
potvrzení stavu záruky. Pro platnost záruky není nutná registrace.

Pro otázky týkající se produktu prosím zavolejte na:

+491808 938 802, mluvíme °esky 
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Tato uživatelská příručka vám poskytuje všechny informace, které 
potřebujete, abyste z vašeho produktu získali co nejvíce.

Předtím, než použijete vaši dětskou chůvu, doporučujeme, abyste 
vložili a plně nabili baterii do rodičovské jednotky, aby pracovala i 
tehdy, když ji odpojíte od zdroje napájení, abyste ji přenesli na jiné 
místo. Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny na stranách 7-9 ještě 
před instalací jednotek.

Máte vše?
• 1 x Rodičovská jednotka
• 1 x Dětská jednotka
• 1 x Nabíjecí Ni-MH sada baterií pro rodičovskou jednotku
• 1 x Dvířka baterie pro rodičovskou jednotku
• 1 x Napájecí adaptér pro rodičovskou jednotku
• 1 x Napájecí adaptér pro dětskou jednotku

V baleních s duálními rodičovskými jednotkami naleznete dodatečnou 
rodičovskou jednotku s napájecím adaptérem a dobíjecí NiMH sadou 
baterií.



Přehled rodičovské jednotky
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1. LCD Displej
2. Mikrofon
3. Tlačítko NAHORU +
 Stiskněte pro zvýšení  

hlasitosti reproduktoru.  
Když jste v menu, stiskněte 
pro skrolování nahoru.

4. Tlačítko VLEVO < / M

 Stiskněte pro přístup k 
hlavnímu menu. 
Když jste v menu, stiskněte 
pro přístup do pod-menu, 
nebo potvrďte nastavení.

5. Tlačítko DOLŮ -
 Stiskněte pro snížení hlasitosti 

reproduktoru. 
Když jste v menu, stiskněte 
pro posun dolů v seznamu 
menu.

6. Tlačítko VPRAVO > / T

 Stiskněte pro zrušení 
nastavení a návrat na 
předchozí úroveň.  
Podržte pro mluvení přes 
dětskou jednotku.

7. Stiskněte tlačítko 0
 Stiskněte a podržte pro 

zapnutí/vypnutí rodičovské 
jednotky.

8. Zapnutí/spojení indikátoru, 
když je rodičovská jednotka 
napájená a spojená s dětskou 
jednotkou

 Bliká, když rodičovská 
jednotka hledá dětskou 
jednotku, nebo mluví do 
dětské jednotky.

9. Reproduktor
10. Kryt baterie
11. Napájecí konektor



Přehled dětské jednotky

Důležité pokyny pro instalaci vaší digitální dětské chůvy
• Pro společné použití vaší dětské a rodičovské jednotky musíte mezi 

nimi vytvořit rádiové spojení. Poznámka - Rozsah může být ovlivněn 
podmínkami prostředí.

• Jakýkoliv velký kovový předmět, jako je lednička, zrcadlo, skříňka, 
kovové dveře nebo železobeton mezi oběma jednotkami, může 
zablokovat rádiový signál.

• Síla signálu může být snížena i jinými pevnými strukturami, jako jsou 
stěny nebo elektrické zařízení, jako jsou radiostanice, televizory, 
počítače, bezdrátové nebo mobilní telefony, zářivky nebo stmívače.

• Pokud je signál slabý, zkuste přesunout rodičovskou a/nebo dětskou 
jednotku na jiná místa v místnostech. 
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1. Mikrofon
2. Tlačítko napájení 0
 Stiskněte a podržte pro zapnutí/

vypnutí dětské jednotky.
3. Reproduktor

4. Indikátor napájení
 Zapnuté, když je dětská jednotka 

napájená.
5. Napájecí konektor
6. Senzor teploty
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1. Bezpečnostní pokyny
  UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí uškrcení: Děti se mohou kabely 
uškrtit. Tento kabel uchovávejte mimo dosah 
dětí (více než 1 metr). Neodstraňujte tuto 
značku. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely 
s AC adaptéry. Používejte pouze dodávané AC 
adaptéry.
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Bezpečnostní pokyny

ZOSTAVENÍ A POUŽITÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY:

• Určte místo pro dětskou jednotku, které poskytne nejlepší výhled 
na vaše dítě v jeho postýlce.

• Umístěte dětskou jednotku na plochý povrch jako skříňka či 
polička nebo bezpečně přimontujte jednotku na stěnu použitím 
slotů na klíčovou dírku ve spodní straně stojanu.

• NIKDY neumísťujte dětskou jednotku nebo kabely do postýlky.

UPOZORNĚNÍ
Tato dětská chůva je v souladu se všemi relevantními standardy 
v oblasti elektromagnetického pole a její používání je, když je s 
ní zacházeno, jak je popsáno v uživatelské příručce, bezpečné. 
Přečtěte si tedy vždy pokyny v této uživatelské příručce předtím, než 
použijete zařízení.
• Je vyžadováno sestavení dospělým. Udržujte malé části mimo 

dosah dětí, když chůvu sestavujete.
• Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hráli.
• Tato dětská chůvička není náhradou za odpovědný dohled 

dospělého.
• Uchovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucnost.
• Udržujte kabely mimo dosah dítěte.
• Nezakrývejte dětskou chůvu osuškou nebo dekou.
• Otestujte tuto chůvu a všechny její funkce, abyste se s ní seznámili 

předtím, než ji použijete.
• Nepoužívejte dětskou chůvu na vlhkých místech nebo v blízkosti 

vody.
• Používejte pouze přiložené nabíječky a napájecí adaptéry. 

Nepoužívejte jiné nabíječky nebo napájecí adaptéry, protože to 
může poškodit zařízení a baterie.

• Vkládejte pouze baterie stejného typu.
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• Neinstalujte dětskou chůvu v extrémním chladu nebo teple, na 
přímém slunci nebo blízko zdroje tepla.

• Připojte napájecí adaptéry pro snadno dostupné síťové napájení.
• Nedotýkejte se zástrčkových kontaktů ostrými nebo kovovými 

předměty.

UPOZORNĚNÍ
Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazená neschváleným 
typem baterie. Odstraňte použité baterie podle instrukcí.
Používejte pouze nabíjecí sady baterií s hodnocením: 2.4V 750mAh.
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Začínáme

2. Začínáme
2.1 Napájení dětské jednotky

• Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boku 
dětské jednotky, jak je znázorněno.

• Druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky.
• Indikátor napájení se rozsvítí.

POZNÁMKA
Používejte jen dodaný adaptér napájení (DC6/400mA).
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2.2 Instalace baterie rodičovské jednotky
Dodaná dobíjecí baterie by měla být nainstalována tak, aby se 
rodičovská jednotka mohla pohybovat bez ztráty spojení s dětskou 
jednotkou. Před prvním použitím a když rodičovská jednotka 
naznačuje, že je baterie vybitá, nabijte rodičovskou jednotku.
• Otevřete a zvedněte dvířka baterie, jak je zobrazeno v čísle. (č.b1) 

(č.b1)

(č.b2)

(č.b3)

• Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř a vložte baterii 
do přihrádky. (č.b2)

(č.b1)

(č.b2)

(č.b3)• Zasuňte západky do horní části dvířek baterie a zavřete dvířka 
podle obrázku. (č.b3)

(č.b1)

(č.b2)

(č.b3)

POZNÁMKA
Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC6 / 400mA).
Doporučujeme vám nainstalovat a plně nabít baterii v rodičovské 
jednotce, aby i nadále fungovala, pokud ji odpojíte od napájení a 
přenesete na jiné místo.
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2.3 Napájení rodičovské jednotky

• Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boční 
straně rodičovské jednotky.

• Připojte druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky,
• Rodičovská jednotka se zapne.

POZNÁMKA
Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC6/400mA).
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3. Použití vaší digitální dětské chůvy
Pozorně si přečtěte tyto pokyny a buďte si vědomi toho, že tato 
dětská chůvička je určena pouze jako pomoc. Není to náhrada za 
zodpovědný dohled dospělé osoby.

3.1 Zapnutí nebo vypnutí dětské jednotky
• Stiskněte a podržte 0 pro zapnutí dětské jednotky. Indikátor 

napájení se rozsvítí.
• Stiskněte a podržte opět 0 pro vypnutí dětské jednotky. Indikátor 

napájení zhasne.

3.2 Zapnutí nebo vypnutí rodičovské jednotky
• Stiskněte a podržte 0 pro zapnutí rodičovské jednotky. Indikátor 

napájení / spojení se rozsvítí.
• Stiskněte a podržte opět 0 pro vypnutí rodičovské jednotky. 

Indikátor napájení / spojení zhasne.

POZNÁMKA
Pokud umístíte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku příliš blízko 
k sobě, můžete slyšet vysoký zvuk. Toto není chyba. Jednotky jsou 
navrženy tak, aby se daly provozovat v určité vzdálenosti od sebe. 
Přesuňte jednotky dál od sebe.
Pokud indikátor napájení / spojení na rodičovské jednotce bliká, 
nejsou spojeny. Ujistěte se, že jsou obě jednotky zapojeny a omezte 
vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

3.3 Hlasitost reproduktoru
Můžete nastavit hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky z 
Hlasitosti 1 na Hlasitost 5 nebo ji vypnout.
• Stiskněte + nebo - na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
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Použití vaší digitální dětské chůvy

3.4 Vyberte jazyk na displeji pro rodičovskou 
jednotku

Vyberte si ze 6 jazyků.
• Dvakrát stiskněte < / M na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
• Stiskněte + nebo - pro výběr ANGLIČTINY, FRANCOUZŠTINY, 

ŠPANĚLŠTINY, NEMČINY, ITALŠTINY nebo PORTUGALŠTINY.
• Stiskněte < / M pro potvrzení vašeho výběru.

3.5 Zapnutí nebo vypnutí zvukového upozornění
Můžete zapnout zvukové upozornění, aby rodičovská jednotka 

zapípala, když je dětskou jednotkou detekovaný hlasitý zvuk.  se 

zobrazí, když je umožněno zvukové upozornění.
• Stiskněte < / M na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
• Stiskněte + nebo - pro skrolování na ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ a 

pak stiskněte tlačítko DOLEVA.
• Stiskněte < / M pro výběr ZAPNUTÉ? když je současné nastavení 

vypnuté nebo VYPNUTÉ? když je současné nastavení zapnuté.

3.6 Resetujte nastavení na výchozí
• Stiskněte < / M na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
• Stiskněte + nebo - pro skrolování na RESET a pak stiskněte < / M.
• Stiskněte < / M pro potvrzení.
Všechna nastavení budou resetovány na výchozí.

3.7 Obousměrné mluvení
Můžete použít funkci Zpětného mluvení pro uklidnění vašeho dítěte.
Při používání Zpětného mluvení neuslyšíte vaše dítě, než uvolníte 
tlačítko.
• Stiskněte a podržte > / T na rodičovské jednotce pro mluvení k 

vašemu dítěti.
• Uvolněte tlačítko, abyste opět slyšeli své dítě.
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4. Likvidace zařízení (životní prostředí) 
Na konci životnosti výrobku byste ho neměli likvidovat s 
běžným domácím odpadem. Předejte výrobek na sběrné 
místo pro 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.

Baterii zlikvidujte ekologickým způsobem v souladu s místními 
předpisy.
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Čištění

5. Čištění
Čistěte dětskou chůvu s jemně vlhkou utěrkou nebo anti-statickou 
utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní 
rozpouštědla.

Čištění a péče
• Nečistěte žádnou část výrobku ředidly nebo jinými rozpouštědly 

a chemikáliemi - může to způsobit trvalé poškození výrobku, na 
které se nevztahuje záruka.

• Udržujte vaši dětskou chůvu mimo teplých, vlhkých míst nebo 
silného slunečního záření a nenechte ji zvlhnout.

• Bylo vynaloženo maximální úsilí k zajištění vysokého standardu 
spolehlivosti vaší dětské chůvy. Pokud se však něco pokazí, 
nepokoušejte se to sami opravit - kontaktujte oddělení péče o 
zákazníky.

Důležité
Vždy vypněte a odpojte napájecí adaptér předtím, než vyčistíte vaši 
dětskou chůvu.
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6. Řešení problémů
Indikátor napájení na rodičovské jednotce se nerozsvítí
• Zkontrolujte, jestli je rodičovská jednotka zapnutá
• Zkontrolujte, jestli je dodávaná baterie správně nainstalovaná a 

jestli není vybitá 
• Opět nabijte jednotku připojením ke zdroji napájení.

Indikátor napájení/spojení na rodičovské jednotce bliká
• Rodičovská jednotka a dětská jednotka mohou být spolu mimo 

dosah. Zkraťte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne blíže než 1 metr
• Dětská jednotka může být vypnutá. Stisknutím a podržením 0 

zapnete dětskou jednotku.

  ikona na rodičovské jednotce bliká
• Sada baterií v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte 

rodičovskou jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení 
pro opětovné nabití.

Rodičovská jednotka se vypne
• Může to být tím, že je rodičovská jednotka v pohotovostním 

režimu. Zkontrolujte, zda bylo video na časovači vybrané v menu a 
pokud je to nutné, tak jej deaktivujte.

Z rodičovské jednotky není slyšet zvuk nebo dětský pláč
• Úroveň hlasitosti v rodičovské jednotce může být nastavena příliš 

nízko. Podívejte se do sekce 4.1 pro nastavení úrovně hlasitosti.
• Rodičovská jednotka a monitorovací dětská jednotka mohou být 

mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, 
ale ne na méně než 1 metr.
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Rodičovská jednotka opakovaně pípá
Rodičovská jednotka a dětská jednotka mohou být mimo 
vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na 
méně než 1 metr.
• Dětská jednotka může být vypnuta. Posuňte vypínač ZAPNUTÍ / 

VYPNUTÍ dětské jednotky 0 do polohy zapnutá.
• Baterie v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte rodičovskou 

jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení pro opětovné 
nabití.

Z rodičovské jednotky není slyšet zvuk nebo dětský pláč
• Úroveň hlasitosti v rodičovské jednotce může být nastavena příliš 

nízko. Podívejte se do sekce 3.3 pro nastavení úrovně hlasitosti.
• Rodičovská jednotka a monitorovací dětská jednotka mohou být 

mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, 
ale ne na méně než 1 metr.

Systém digitální audio dětské chůvy produkuje vysoký zvuk
• Rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou příliš blízko sebe. 

Ujistěte se, že rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou od sebe 
vzdáleny alespoň 1 metr.

• Hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky může být nastavena 
příliš vysoko. Snižte hlasitost rodičovské jednotky. Podívejte se do 
sekce 3.3 pro nastavení úrovně hlasitosti. 
Sada baterií v rodičovské jednotce se rychle vybíjí

• Úroveň hlasitosti rodičovské jednotky může být nastavena 
příliš vysoko, což spotřebovává energii. Snižte úroveň hlasitosti 
rodičovské jednotky. Podívejte se do sekce 3.2 pro nastavení 
úrovně hlasitosti.
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7. Všeobecné informace
Pokud váš výrobek nefunguje správně, přečtěte si tento stručný 
návod k použití nebo návod k použití některého z modelů na straně 1.
Obraťte se na oddělení péče o zákazníky:
+491808 938 802, mluvíme česky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Omezená záruka na spotřební zboží 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 
je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání 
po níže Uvedenou dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není 
přenositelná.
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 
nepřenositelná.
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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.

Jaká další omezení existují?
JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE 
OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE 
VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA 
POSKYTOVANÁ 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.
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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 je ze záruky vyloučena.
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita 
při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, 
které vytékají.
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. 
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Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození 
způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, 
úpravou či změnou, jež 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:
+491808 938 802, mluvíme česky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
testováním 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.
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Prohlášení o shodě EU (DoC)
Společnost Binatone Telecom PLC tímto prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení je v souladu se směrnicí RE 2014/53/EU. 
Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese:  
https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity
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8. Technické specifikace
DĚTSKÁ JEDNOTKA
Frekvence 1881.792 - 1897.344 MHz 

Kanály 10

Provozní teplota 10°C - 40°C

Hodnocení adaptéru 
napájení

Vstup 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Výstup 6VDC, 400mA

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA
Frekvence 1881.792 - 1897.344 MHz 

Kanály 10

Provozní teplota 10°C - 40°C

Hodnocení baterie 2.4V 750mAh Ni-MH sada baterií

Hodnocení adaptéru 
napájení

Vstup 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA
Výstup 6VDC, 400mA

Specifikace sw můžou změnit bez předchozího upozornění.



Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics 
International LTD., oficiální držitel licence tohoto výrobku. 
MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo 
registrované obchodní známky společnosti Motorola Trademark 
Holdings, LLC. a používají se na základě licence. Všechny ostatní 
obchodní známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.  
© 2020 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

EU_CZ Version 1.0
Vytištěno v Číně
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