VODNIK ZA HITRI ZAČETEK

RÖVID KÉZIKÖNYV

EU SL

Za popolno razlago vseh funkcij in navodil glejte uporabniški priročnik (Na voljo
za prenos s www.motorolastore.com).
MODELS:
EASE44CONNECT,
EASE44CONNECT-2,
EASE44CONNECT-3,
EASE44CONNECT-4

Akumulatorska baterija (2000 mAh litij-ionska baterija) znotraj starševske enote vam omogoča,
da se z njo premikate, ne da bi pri tem izgubili povezavo in podobo otroške enote. Priporočamo
polnjenje vsaj 16 ur pred prvo uporabo in če starševska enota nakaže, da je baterija skoraj
prazna.

(available for download from www.motorolastore.com).

• Majhen vtič napajalnika priključite na
starševsko enoto, drugi konec pa v
električno vtičnico. Uporabljajte samo
priloženi adapter (5VDC / 1000mA).
• Pritisnite in držite 0, ko vklopite starševsko
enoto, sta starševska enota in enota za
dojenčka samodejno povezani in
pripravljeni za uporabo.

A. A Szülői Egység csatlakoztatása a tápegységhez

A Szülői Egységben található újratölthető elem (lítium-ion akkumulátor 2000mAh)
lehetővé az egység mozgatását anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatot a Baba
Egységgel, és az általa sugárzott kép továbbra is látható marad. Javasoljuk, hogy
az első használat előtt legalább 16 órán keresztül töltsd a készüléket, valamint ha a
Szülői Egység alacsony akkumulátor szintet jelez.

OPAZITI:
Nevarnost zadušitve: otroke lahko zadavijo kabli. Ta kabel shranjujte
nedosegljivo otrokom (več kot 1 meter). Te oznake ne odstranjujte. Nikoli ne
uporabljajte podaljškov z adapterji za izmenični tok. Uporabljajte samo
priložene adapterje za izmenični tok.

B. Namizno stojalo nadrejene enote

FIGYELMEZTETÉS:

C. Priključitev napajalnika za otroško enoto

OPOMBA:
Ko sta otroška enota in starševska enota znotraj in znotraj dosega, mora starševska enota prikazati barvno
sliko s kamere otroške enote, če pa je soba temna, bo slika črno-bela z ikono, ki jo bo prikazal dojenček
infrardeče sevanje enote.

2. Osnovne funkcije tipk
Nadrejena enota

B. Stolní stojan rodičovské jednotky
• A Szülői Egységhez jár az asztali állvány, a
Szülői Egység hátuljához csatolva.
• Ha a Szülői Egységet az asztalra szeretnéd
helyezni, egyszerűen húzd ki az állványt, az
ábra szerint.

Pritisnite, da odprete možnosti menija ali zaprete meni.

O

Gumb OK

Pritisnite, da potrdite izbiro.

V

Gumb VIDEO

Pritisnite za vklop / izklop LCD zaslona.

T

Gumb za pogovor

Pritisnite in držite, da se pogovorite z dojenčkom.

0

MENÜ gomb

Menü megnyitásához és bezárásához nyomd meg.

OK gomb

Kiválasztás megerősítéséhez nyomd meg.

V

VIDEÓ gomb

Nyomd meg az LCD kijelző BE/KI-kapcsolásához.

T

BESZÉLGETÉS
gomb

Nyomd meg, amikor a babádhoz beszélsz.

RESET gomb

Nyomd meg hosszan egy tű segítségével az egység gyári
állapotba való visszaállításához.

M

PÁROSÍTÁS gomb

Pritisnite in pridržite, da napravo seznanite s starševsko enoto ali
omrežjem Hubble Wi-Fi®.

A Babafigyelő Egységen asztali üzemmódban tartsa lenyomva a
gombot a Szülői Egységgel történő párosításhoz vagy használja
Hubble Wi-Fi® alkalmazást.

3.

A. Namestite aplikacijo Hubble Connect.
• S pametnim telefonom skenirajte kodo QR in prenesite
a
aplikacijo Hubble Connected iz trgovine App Store za
n
naprave iOS ali iz trgovine Google Play ™ Store za
naprave Android ™.
• V napravo namestite aplikacijo Hubble Connected.

A. Telepítsd a Hubble Connected alkalmazást.

B. Poiščite združljive pametne telefone, tablične računalnike in računalnike.

B. Megtekintés kompatibilis okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.

1. 1. Odprite aplikacijo Hubble Connected v združljivem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
2. 2. Sledite navodilom v aplikaciji, da ustvarite račun Hubble in se povežete z napravo.
3. 3. Prijavite se v svoj račun na združljivem pametnem telefonu, tabličnem računalniku ali prek https://
app.hubbleconnected.com/#login v računalniku za dostop do pretakanja videoposnetkov iz
kamere v živo.
Minimalne zahteve glede strojne opreme:
Pametni telefoni / tablični računalniki: iOS 10.0, Android ™ 7.0
Zahteve za Wi-Fi®:
Najmanj 0,6 Mb / s hitrosti nalaganja na Smart Monitoring Companion, preizkusite svojo internetno hitrost: http://
www.speedtest.net/

Stiskněte a podržte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ rodičovské
jednotky.

+-

Tlačítka
NAHORU/DOLŮ

Stisknutím vyberte úroveň jasu rodičovské jednotky.
Stisknutím tlačítka upravte nastavení menu, když je menu
aktivní.

<>

Tlačítka
VLEVO/VPRAVO

Stiskněte pro nastavení úrovně hlasitosti.
Stiskněte pro přístup k možnostem menu, když je menu
aktivní.

Tlačítko MENU

Stiskněte pro otevření možností menu nebo odchod z menu.

Tlačítko OK

Stiskněte pro potvrzení výběru.

V

Tlačítko VIDEO

Stiskněte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LCD obrazovky.

T

Tlačítko MLUVENÍ

Stiskněte a podržte pro mluvení ke svému dítěti.

Tlačítko RESET

Stiskněte a podržte pomocí malého špendlíku pro resetování
jednotky.

M

POZNÁMKA:

A Baba Egység beállítása Wi-Fi® internetes megtekintéshez
• Olvasd be a QR-kódot az okos eszközöddel, és töltsd le
a Hubble Connected alkalmazást az App Store-ból iOSeszközökre vagy a Google Play ™ Store-ból Android ™
-eszközökre..
• Telepítsd a Hubble Connected alkalmazást az
eszközödön.

Wi-Fi® kamera

Csatlakozás az internethez
Wi-Fi® kapcsolaton
keresztül

Kompatibilis Eszközök
megtekintése

Tlačidlo
ZAPNUTÉ/
VYPNUTÉ

Stlačte a podržte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE rodičovskej
jednotky.

+-

Tlačidlá HORE/
DOLU

Stlačením vyberte úroveň jasu rodičovskej jednotky. Stlačením
tlačidla upravte nastavenie menu, keď je menu aktívne.

<>

Tlačidlá VĽAVO/
VPRAVO

Stlačte pre nastavenie úrovne hlasitosti.
Stlačte pre prístup k možnostiam menu, keď je menu aktívne.

Tlačidlo MENU

Stlačte pre otvorenie možností menu alebo odchod z menu.

Tlačidlo OK

Stlačte pre potvrdenie výberu.

V

Tlačidlo VIDEO

Stlačte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE LCD obrazovky.

T

Tlačidlo
HOVORENIE

Stlačte a podržte pre hovorenie k svojmu dieťaťu.

Tlačidlo RESET

Stlačte a podržte pomocou malého špendlíku pre resetovanie
jednotky.

0

M
O

Detská jednotka

Dětská jednotka
Tlačítko PÁROVÁNÍ

3. Konfiguriranje otroške enote za prikaz slike prek Wi-Fi®

Preverite združljive
naprave

Používajte iba dodaný adaptér napájania
(DC5V/1000mA).

Rodičovská jednotka

Tlačítko
ZAPNUTO/
VYPNUTO

0

O

Baba Egység

Otroška enota

Povežite se z Wi-Fi®

Používejte pouze dodaný adaptér napájení
(DC5V/1000mA).

Rodičovská jednotka

Gumb MENU

Kamera Wi-Fi®

POZNÁMKA

POZNÁMKA

2. Základné funkcie kľúčov

<>

Gumb za seznanjanje

• Vložte zástrčku DC napájacieho adaptéra do
zásuvky DC na zadnej strane detskej jednotky.
• Pripojte druhý koniec sieťového adaptéra do
vhodnej sieťovej zásuvky.
• Detská jednotka sa zapne a indikátor
napájania sa rozsvieti v modrej farbe.

2. Základní funkce klíčů

Pritisnite, da prilagodite glasnost.
Pritisnite, da odprete možnosti menija, ko je meni aktiven.

Pritisnite in držite z majhnim zatičem, da ponastavite
napravo.

Pripojenie zdroja napájania k detskej jednotke.

2. A gombok alapvető működése

Hangerő módosításhoz nyomd meg.
A Menüben, nyomd meg a menü opciók eléréséhez.

Gumb RESET

Umiestnite rodičovskú jednotku na rovný,
plochý povrch.

Keď sú detská a rodičovská jednotka obe zapnuté a v dosahu, rodičovská jednotka
by mala ukázať farebný obraz z kamery detskej jednotky, no ak je miestnosť tmavá,
vyžarovaniu
obraz bude čierno-biely, s ikonou, zobrazenou vďaka infra-červenému
detskej jednotky.

BAL/JOBB
gombok

O

POZNÁMKA

Když jsou dětská a rodičovská jednotka obě zapnuté a v dosahu, rodičovská jednotka by
měla ukázat barevný obraz z kamery dětské jednotky, no pokud je místnost tmavá, obraz
ikonou, zobrazenou díky infra-červenému vyzařování dětské jednotky.
bude černo-bílý, s

Nyomd meg a Szülői Egység fényerő beállításához. A
Menüben, nyomd meg a menü beállítások módosításához.

M

• Rodičovská jednotka je dodávaná so
stolným stojanom, ktorý je pripojený k
zadnej časti rodičovskej jednotky.
• Pre umiestnenie rodičovskej jednotky na
stôl jednoducho vysuňte stojan ako na
obrázku.

POZNÁMKA:

FEL/LE gombok

Levi / Desni gumbi

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA: DETI SA MÔŽU KÁBLAMI UŠKRTIŤ.
TENTO KÁBEL UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ (VIAC AKO 1 METER).
NEODSTRAŇUJTE TÚTO ZNAČKU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACIE
KÁBLE S AC ADAPTÉRMI. POUŽÍVAJTE LEN DODÁVANÉ AC ADAPTÉRY.

Ha a Baba- és a Szülői Egységek be vannak kapcsolva és hatótávolságon belül vannak,
akkor a Szülői Egységnek színesben kell mutatnia a Baba Egység által sugárzott
képet, de ha a szoba sötét, a kép fekete-fehérre vált, a Baba Egység infravörös
ikon jelzi.
megvilágításának köszönhetően, ezt a

+-

<>

UPOZORNENIE:

• Vložte zástrčku DC napájecího adaptéru do
zásuvky DC na zadní straně dětské jednotky.
• Připojte druhý konec síťového adaptéru do
vhodné síťové zásuvky.
• Dětská jednotka se zapne a indikátor
napájení se rozsvítí v modré barvě.

Csak a mellékelt hálózati adaptereket használd
(DC5V/1000mA)

• Pripojte malú zástrčku napájacieho
adaptéra k rodičovskej jednotke a
druhý koniec k elektrickej zásuvke.
Používajte iba priložený adaptér
(5VDC / 1000mA).
• Stlačením a podržaním tlačidla
0 zapnete rodičovskú jednotku,
rodičovská jednotka a detská
jednotka sú automaticky prepojené a
pripravené na použitie.

B. Stolný stojan rodičovskej jednotky.

C. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

MEGJEGYZÉS

Szülői Egység

Pritisnite, da izberete raven svetlosti starševske enote. Pritisnite
gumb, da prilagodite nastavitve menija, ko je meni aktiven.

Dobíjacia batéria (lítium-iónová batéria 2000mAh) vnútri rodičovskej jednotky vám
umožňuje pohybovať s ňou bez toho, aby ste stratili pripojenie a obraz z detskej
jednotky. Odporúčame nabíjať aspoň 16 hodín pred prvým použitím a ak rodičovská
jednotka signalizuje, že je batéria takmer vybitá.

Umístěte rodičovskou jednotku na rovný,
plochý povrch.

C. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

Gumb za vklop / izklop Pritisnite in držite, da vklopite / izklopite starševsko enoto.

Gumbi GOR / DOL

A. Pripojenie zdroja napájania rodičovskej jednotky.

POZNÁMKA

A Szülői Egységet sima és egyenletes felületen
használd.

MEGJEGYZÉS:

MODELY:
EASE44CONNECT,
EASE44CONNECT-2,
EASE44CONNECT-3,
EASE44CONNECT-4

Zostavenie vašej digitálnej audio detskej pestúnky

• Rodičovská jednotka je dodávaná se
stolním stojanem, který je připojený k
zadní části rodičovské jednotky.
• Pro umístění rodičovské jednotky na stůl
jednoduše vysuňte stojan jako na obrázku.

MEGJEGYZÉS

Tartsd hosszan lenyomva a Szülői Egység BE/KIkapcsolásához.

+-

UPOZORNĚNÍ:

B. A Szülői Egység asztali állványa

• Csatlakoztasd a hálózati adapter DC
csatlakozóját a Baba Egység hátulján található
DC aljzathoz.
• A hálózati adapter másik végét csatlakoztasd
egy kompatibilis konnektorhoz.
• A Baba Egység bekapcsol és a tápellátás jelző
kék színben kezd világítani.

1.

• Připojte malou zástrčku napájecího
adaptéru k rodičovské jednotce a
druhý konec k elektrické zásuvce.
Používejte pouze přiložený adaptér
(5VDC/1000mA).
• Stisknutím a podržením tlačítka
0 zapnete rodičovskou jednotku,
rodičovská jednotka a dětská jednotka
jsou automaticky propojeny a
připraveny k použití.

• Csatlakoztasd a hálózati adapter kis
csatlakozóját a Szülői Egységhez,
a másik végét pedig az elektromos
aljzathoz. Csak a mellékelt adaptert
használd (5 VDC / 1000 mA).
• Nyomd le hosszan az 0 gombot a
bekapcsoláshoz, a Szülői Egység
és a Baba Egység automatikusan
összekapcsolódnak és használatra
készek.

BE/Ki gomb

0

Dobíjecí baterie (lithium-iontová baterie 2000mAh) uvnitř rodičovské jednotky vám
umožňuje pohybovat s ní, aniž byste ztratili připojení a obraz z dětské jednotky.
Doporučujeme nabíjet alespoň 16 hodin před prvním použitím a pokud rodičovská
jednotka signalizuje, že je baterie téměř vybitá.

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.

• Vstavite enosmerni vtič napajalnika v enosmerno
vtičnico na zadnji strani otroške enote.
• Drugi konec napajalnika vtaknite v ustrezno
vtičnico.
• Otroška enota se vklopi in indikator vklopa zasveti
modro.
OPOMBA
Uporabljajte samo priloženi napajalnik (DC5V /
1000mA).

A. Připojení zdroje napájení rodičovské jednotky

FULLADÁSVESZÉLY. A KÁBEL A GYERMEK FULLADÁSÁT OKOZHATJA.
TARTSD EZT A KÁBELT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA (LEGALÁBB 1 MÉTER
TÁVOLSÁGRA). SOHA NE HASZNÁLJ HOSSZABBÍTÓ KÁBELEKET AZ AC
ADAPTEREKHEZ. CSAK A MELLÉKELT HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLD.

• Nadrejena enota ima namizno stojalo, ki je
pritrjeno na zadnji strani nadrejene enote.
• Če želite starševsko enoto postaviti na mizo,
preprosto potisnite stojalo, kot je prikazano.

OPOMBA
Starševsko enoto postavite na ravno,
ravno površino.

MODELY:
EASE44CONNECT,
EASE44CONNECT-2,
EASE44CONNECT-3,
EASE44CONNECT-4

EU SK

Pre úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa prosím obráťte na užívateľskú
príručku. (Dostupné k stiahnutiu z www.motorolastore.com).

1. Sestavení vaší digitální audio dětské chůvy

1. A Digitális Videó Baba Monitor üzembe helyezése
MODELLEK:
EASE44CONNECT,
EASE44CONNECT-2,
EASE44CONNECT-3,
EASE44CONNECT-4

RÝCHLA UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EU CZ

Pro úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů se prosím obraťte na uživatelskou příručku.
(Dostupné ke stažení z www.motorolastore.com).

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User’s Guide.

1. Izdelajte svoj digitalni avdio otroški monitor
A. Priključitev napajanja starševske enote

RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EU HU

Tlačidlo PÁROVANIE

Stiskněte a podržte pro spárování s rodičovskou jednotkou
nebo sestavení Hubble Wi-Fi®.

Stlačte a podržte pre spárovanie s rodičovskou jednotkou
alebo zostavenie Hubble Wi-Fi®.

3. Nastavení dětské jednotky pro prohlížení internetu Wi-Fi®

3.

A. Instalace aplikace Hubble Connected.

A. Inštalácia aplikácie Hubble Connected.

Nastavenie detskej jednotky pre prehliadanie internetu Wi-Fi®
• Naskenujte QR kód pomocou svojho chytrého zariadenia
a stiahnite si aplikáciu Hubble Connected z App Store pre
zariadenie iOS alebo z Google Play ™ Store pre Android ™.
• Nainštalujte si aplikáciu Hubble Connected na svoje
zariadenie.

• Naskenujte QR kód pomocí svého chytrého zařízení a
stáhněte si aplikaci Hubble Connected z App Store pro
zařízení iOS nebo z Google Play ™ Store pro Android ™.
• Nainstalujte si aplikaci Hubble Connected na své zařízení.

B. Sledujte na kompatibilních smartfonech, tabletech a počítačích.

Wi-Fi® kamera

Připojte k Internetu
přes Wi-Fi®

Kompatibilní sledovací
zařízení

B. Sledujte na kompatibilných smartfónoch, tabletoch a počítačoch.

Wi-Fi® kamera

Pripojenie na internet cez
Wi-Fi®

Kompatibilné Zariadenia na
sledovanie

1. Nyisd meg a Hubble Connecte alkalmazást a kompatibilis okostelefonodon vagy tableteden.
2. Kövesd az alkalmazás utasításait és hozd létre a Hubble fiókod és csatlakoztasd az eszközödet.
3. Lépj be a fiókodba kompatibilis okostelefonodon, tableteden, vagy a számítógépeden a következő
linkre kattintva https://app.hubbleconnected.com/#login és máris megjelenik az élő közvetítés.

1. Otevřete aplikaci Hubble Connected na kompatibilním smartfonu nebo tabletu.
2. Podle pokynů v aplikaci vytvořte svůj účet Hubble a připojte se k zařízení.
3. Přihlaste se ke svému účtu pomocí kompatibilního smartfonu, tabletu nebo
prostřednictvím https://app.hubbleconnected.com/#login na vašem PC pro přístup k
vašemu live streamu kamery.

1. Otvorte aplikáciu Hubble Connected na kompatibilnom smartfóne alebo tablete.
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte svoj účet Hubble a pripojte sa k zariadeniu.
3. Prihláste sa k svojmu účtu pomocou kompatibilného smartfónu, tabletu alebo
prostredníctvom https://app.hubbleconnected.com/#login na vašom PC pre prístup k
vášmu live streamu kamery.

Kérjük, vedd figyelembe az alábbi minimum rendszerkövetelményeket:
Okostelefon/Tablet: iOS 10.0, Android™ 7.0

Prosím, berte v potaz následující minimální systémové požadavky:
Smartfony/Tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Prosím, berte do úvahy nasledujúce minimálne systémové požiadavky:
Smartfóny/Tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® követelmény:
Legalább 0,6 Mbps feltöltési sávszélesség Smart Monitoring Companiononként, az internet sebességét
teszteld a következő címen: http://www.speedtest.net/

Wi-Fi® požadavky:
Rychlost přenosu alespoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rychlost
internetu na: http://www.speedtest.net/

Wi-Fi® požiadavky:
Rýchlosť prenosu aspoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rýchlosť
internetu na: http://www.speedtest.net/

4. Splošne informacije

Če izdelek ne deluje pravilno, glejte ta hitri vodnik ali uporabniški priročnik za enega od modelov, navedenih
na strani 1.

Pokličite službo za pomoč uporabnikom:
+491808 938 802 v Sloveniji

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Potrošniški izdelki in dodatki Omejena garancija (garancija)
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka z blagovno znamko Motorola, ki ga proizvaja Binatone
Electronics International LTD ("BINATONE").
Kaj pokriva garancija?
Ob upoštevanju naslednjih omejitev odgovornosti BINATONE jamči, da na izdelku z blagovno
znamko Motorola ("izdelek") ali certificirani dodatki ("dodatek"), ki se prodaja skupaj z izdelkom, ne
bo prišlo do napak pri namestitvi. Ta garancija je garancija, ki je na voljo samo vam in ni prenosljiva.
TA GARANCIJA VAM DARUJE POSEBNE PRAVICE IN LAHKO IMATE DRUGE PRAVICE, KI SE
RAZLIČIJO OD DRŽAVE DO DRŽAVE ALI DRŽAVE DO DRŽAVE. V ABBANU
DRŽAVA, ZAŠČITENA Z NAKUPOM, ALI ČE RAZLIČNA, DRŽAVA PREBIVALSTVA ZAKONI O
VARSTVU POTROŠNIKOV ALI PREDPISI ZA POTROŠNIŠKE POSTAVKE V TEM OMEJENEM
GARANCIJSKEM ZAKONU IN PREDPISI V ZVEZI Z ZASLOVANIMI PRAVICAMI IN PRAVICAMI.
DA V celoti razumete svoje pravice, preberite zakone svoje države, province ali države.
Koga krije garancija?
Ta garancija velja samo za prvega kupca in ni prenosljiva.
Kaj počne BINATONE?
BINATONE ali pooblaščeni distributer BINATONE, če je na voljo, bo brezplačno popravil ali zamenjal
izdelke ali dodatke, ki niso v skladu s to garancijo. V ta namen lahko BINATONE uporablja
prenovljene / popravljene / rabljene in nove izdelke, dodatke ali dele. Pridržujemo si pravico do
uporabe enakovredno popravljenih / popravljenih / predhodno v lasti ali novih izdelkov, dodatkov ali
delov.

Druge omejitve?
VSE IMPLICIRANE GARANCIJE, VKLJUČNO, A NE OMEJENE NA IMPLICIRANE JAMSTVA
PRODAJNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN, VELJAJO SAMO
V ČASU TE OMEJENE GARANCIJE. POPRAVILA
ALI ZAMENJAVE, NAVEDENE V SKLADU Z OVO OMEJENO GARANCIJO, SO SAMO PRAVICO
ZA NAROČNIKE IN V LICI KATERIH KOLI DRUGIH GARANCIJ, IZRIČNIH ALI NASLEDNJIH.
MOTOROLA IN BINATONE ODGOVARJAJO PO POGODBI ALI ODŠKODNINI (VKLJUČNO S
PRIMERI NEMOGLJIVOSTI) ZA ŠKODO, KATERA VREDNOST PREVIŠA CENO IZDELKA ALI
PRIPOMOČKA ALI KATERIH POSREDNIH, NAKLJUČNIH, POSEBNIH ALI POSLEDIČNIH
IZGUBIH PRIHODKA INFORMACIJE NITI KATERIH DRUGIH FINANČNIH ŠKOD, KI SO
POVZROČENI Z UPORABO IZDELKOV IN PRIPOMOČKOV ALI NEUPORABO NJIHOVIH
IZDELKOV, KOT KOLIKO ZAKONITO LAHKO PREKINIJO TAKO ODGOVORNOST
Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve ali izključitve odgovornosti
za naključne ali posledične škode ali omejitev, kako dolgo traja implicitna garancija, zato zgornje
omejitve in izključitve za vas morda ne bodo veljale. Ta garancija vam daje posebne zakonske
pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od lokacije do lokacije.
Izdelki, za katere velja garancija
Potrošniški izdelki

Trajanje garancijske zaščite
Dve (2) leti od datuma, ko je izdelek kupil prvi uporabnik.

Dodatki za potrošniške
izdelke
Potrošniški izdelki in
dodatki, ki se popravijo ali
zamenjajo

Devetdeset (90) dni od datuma, ko je prvotni uporabnik kupil
dodatno opremo.
Preostali čas do izteka prvotne garancije ali devetdeset (90) dni od
datuma, ko je izdelek vrnjen kupcu, kar koli je daljše.

Izključitve
Standardna obraba. Garancija ne zajema: rednega vzdrževanja, popravila in zamenjave delov,
povezanih z normalno obrabo izdelka.

Baterije. Garancija zajema samo tiste baterije, katerih polnost je manj kot 80% nominalne kapacitete,
in baterije, ki puščajo.
Nepravilna uporaba. Poškodbe in napake, ki so posledica: (a) neustreznega ravnanja, skladiščenja,
uporabe, nesreče ali zanemarjanja, kot so fizične poškodbe (razpoke, praske) na površini izdelka, ki
nastanejo zaradi nepravilne uporabe (b) stik s tekočinami, vodo, dežjem , prekomerna vlaga ali hlapi,
pesek, umazanija itd., prekomerna vročina ali hrana (c) komercialna uporaba ali zloraba izdelkov in
dodatkov ali uporaba, ki ni v skladu z navodili, in (d) druga dejanja, ki jih ne povzroča MOTOROLA ali
BINATONE ni zajeto v garancijo.
Uporaba izdelkov in dodatne opreme, ki niso znamke Motorola. Garancija ne krije škode in okvar, ki so
posledica uporabe izdelkov in dodatne opreme, ki niso blagovne znamke Motorola, ali certificiranih
izdelkov ter uporabe drugih zunanjih naprav.
Nepooblaščeni servis in spremembe. Napake ali poškodbe, ki so posledica servisiranja, preizkušanja,
nastavitve, namestitve, vzdrževanja, sprememb ali predelave s strani drugih, razen MOTOROLA,
BINATONE ali njihovih pooblaščenih servisnih centrov, so izključene iz garancije.
Spremenjeni izdelki. Izdelki in dodatki z (a) serijskimi številkami in datumskimi žigi, ki so bili
odstranjeni, spremenjeni ali poškodovani; (b) so bila tesnila poškodovana ali kažejo znake
nedovoljenega posega; (c) se serijske številke ne ujemajo; ali (d) ohišja ali deli niso blagovne znamke
Motorola ali se ne ujemajo, so izključeni iz kritja garancije.
Komunikacijske storitve Škoda, okvare ali okvare na izdelkih in dodatkih, ki jih povzroči delovanje
komunikacijskih storitev, ki jih uporabljate, niso zajete v garanciji.
Kje lahko najdem informacije o garanciji in drugem kritju?
Če želite naročiti storitev ali pridobiti informacije, pokličite:
+491808 938 802,

e-mail: motorola-mbp@tdm.de

Informacije o tem, kako izdelke in dodatke na lastne stroške in tveganje vrnete v pooblaščeni servisni
center BINATONE. Če želite zahtevati storitev, morate poslati: (a) izdelek ali dodatno opremo; (b)
originalno potrdilo o nakupu (potrdilo) z navedbo kraja in datuma nakupa ter imenom prodajalca; (c) če
je bila v paketu garancijska kartica - izpolnjena garancijska kartica s serijsko številko izdelka; (d) pisni
opis težave in predvsem (e) vaš naslov in telefonsko številko.

Ti pogoji predstavljajo celotno garancijsko pogodbo med vami in BINATONE za izdelke ali dodatke, ki jih
kupite, in nadomeščajo predhodne dogovore ali izjave, vključno z izjavami v vseh publikacijah ali promocijskem
gradivu, ki jih je izdal BINATONE, in izjavami katerega koli agenta ali zaposlenega v BINATONE. v zvezi z
določenim nakupom.
Odstranjevanje opreme (okolje)
Po koncu življenjske dobe izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke.
Izdelek zavrzite na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
To zahtevo označuje simbol na izdelku, v uporabniškem priročniku in na škatli.
Nekatere materiale izdelkov lahko ponovno uporabite, če jih vrnete na mesto za recikliranje. Z večkratno
uporabo nekaterih delov ali surovin iz rabljenih izdelkov pomembno prispevate k varovanju okolja.
Za več informacij o zbirnih mestih na vašem območju se obrnite na lokalne oblasti.
Izjava EU o skladnosti (DoC)
Družba Binatone Telecom PLC izjavlja, da je vrsta radijske opreme v skladu z direktivo RE 2014/53 / EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na: https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-ofconformity
Uporabniški priročnik lahko prenesete s spletne strani:
www.motorolastore.com/support

Za proizvodnjo, distribucijo in prodajo skrbi Binatone Electronics International LTD., Uradni imetnik licence tega
izdelka. MOTOROLA in logotip Stylized M sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Motorola
Trademark Holdings, LLC. in se uporabljajo pod licenco. Logotip Apple in Safari sta blagovni znamki družbe Apple
Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. App Store je zaščitna znamka družbe Apple Inc. Google Play, Android
in Chrome so blagovne znamke podjetja Google Inc. Wi-Fi je blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance. Vse
druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. © 2020 Motorola Mobility LLC. Vse pravice pridržane.
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4. Všeobecné informácie

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1.
oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.

Pokud váš výrobek nefunguje správně, přečtěte si tento stručný návod k použití nebo návod k
použití některého z modelů na straně 1.

Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so stručným návodom alebo
používateľskú príručku k niektorému z modelov uvedených na strane 1.

Hívja fel az Ügyfélszolgálatot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia "Garancia")
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Binatone Electronics International LTD ("BINATONE") által
gyártott, Motorola márkanévvel ellátott terméket.
Mire vonatkozik a garancia?
Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a Motorola védjeggyel
ellátott termék, ("Termék") vagy a termékkel együtt eladott tanúsított kiegészítő ("Kiegészítő"),
rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyagés szerelési hibáktól mentes. Ez a Jótállás kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem
ruházható.
EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETVE LEHETNEK MÁS,
ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN
AZ ORSZÁGÁBAN, AHOL A VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI
ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT
FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK
EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT
JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE
ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK
JOGSZABÁLYAIT.
Kire vonatkozik a garancia?
Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem átruházható.
Mi a BINATONE teendője?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben lehetősége van rá,
kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket
vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat
felújított/megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket. Jogunkban áll
funkcionálisan egyenértékű kijavított/megjavított/előzetesen tulajdonba adott vagy új termékeket,
tartozákokat vagy alkatrészeket használni.

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.
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.

Obráťte sa na zákaznícky servis:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie
spoločnosťou Binatone Electronics International LTD („BINATONE“).
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky
Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie
v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a
dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytýčenej lehoty. Táto
Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ
PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINCIE ALEBO KRAJINY. PRI
ZÁKAZNÍKOCH, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV ALEBO
NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AK SA ODLIŠUJÚ, V KRAJINE ICH
TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE LEN
DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA
OCHRANU SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO
POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ
KRAJINE, PROVINCII ALEBO V ŠTÁTE.
Na koho sa vzťahuje?
Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého zákazníka a je neprenosná.
Čo urobí spoločnosť BINATONE?
Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne
primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v
súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred
vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Milyen egyéb korlátozások vannak?
BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ
ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS
IDEJÉRE SZÓL, EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK VAGY
CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ JELEN JÓTÁLLÁS
KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDÕ, MELY HELYETTESÍT BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, BÁRMELY
AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ
VÉLETLENSZERÛ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGÛ KÁRÉRT,
BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY
EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY
ANNAK NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN, VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT
FEL.
Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen vagy következményes károk iránti felelősség
kizárását vagy korlátozását illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért lehet,
hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia speciális jogokat
ad Önnek, amin felül joghatóságonként különböző más jogokat is kaphat.

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.

Az érintett termékek
Fogyasztói termékek

Výrobky, na které se záruka Délka platnosti záruky
vztahuje
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
Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od
příslušenství po opravě
data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.
nebo výměně

Sú nejaké ďalšie obmedzenia?
AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA
PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE
PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ
PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM
PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI
ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA
(VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU
ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI
NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK,
STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU
VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ
PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO
ODŠKODNÉHO ZRIECŤ PODĽA LITERY ZÁKONA.
Niektoré právne systémy nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie náhodných alebo následných
škôd alebo obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo
vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete
mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od právnych systémov.

Fogyasztói tartozékok
Javított vagy cserélt
fogyasztói termékek és
tartozékok

A garancia hossza
Két (2) év a termék első felhasználója által történt eredeti
megvásárlásától számítva.
Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított
kilencven (90) nap.
Az eredeti garancia időtartama vagy kilencven (90) nap az ügyfél
részére történő visszaadástól számítva (amelyik hosszabb).

Kizárások
Normál elhasználódás és kopás. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódás és kopás
miatti rendszeres karbantartásra, javításra és alkatrészcserére.

Výjimky
Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze
záruky vyloučena.

Príslušenstvo
Spotrebné produkty a
príslušenstvo, ktoré sa
opravia alebo vymenia

Dĺžka záruky
Dva (2) roky odo dňa pôvodnej kúpy produktu prvým kupujúcim
produktu.
Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva
prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Zvyšná časť pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa
vrátenia zákazníkovi, podľa toho, čo je dlhšie.

Výnimky
Bežné opotrebenie. Na pravidelnú údržbu, opravu a výmenu častí v dôsledku bežného opotrebenia sa
nevzťahuje záruka.

Akkumulátorok. A garancia csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyek szivárognak illetve
melyek teljesen feltöltött kapacitása az eredeti kapactás kevesebb mint 80%-a.
Visszaélés és helytelen használat. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a hibák és sérülések,
melyek (a) a termék helytelen használata és tárolása, visszaélés, baleset vagy hanyagság miatt
következtek be, pl. a helytelen használat miatti fizikai sérülések (repedések karcolások stb.) a
termék felületén; (b) folyadékkal, vízzel esővel, extrém nedvességgel vagy erős izzadtsággal,
homokkal, kosszal vagy hasonlókkal, extrém hővel vagy étellel történő érintkezés miatt
következtek be; (c) a termék vagy tartozék kereskedelmi célra történő felhasználása illetve
abnormális használat vagy abnormális feltételek között történő használat miatt keletkeztek; illetve
(d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy a BINATONE hibájára visszavezethető okból következtek be.
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A nem Motorola
márkájú vagy nem tanúsított termékek vagy tartozékok miatt bekövetkező károkra a garancia nem
vonatkozik.
Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE illetve azok felhatalmazott
szervizközpontján kívüli, mások által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás, telepítés, karbantartás,
változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy károkra a garancia nem vonatkozik.
Manipulált termékek vagy tartozékok. Az olyan termékekre vagy tartozékokra, melyek (a)
sorozatszáma vagy dátumcímkéje el lett távolítva, módosítva lett vagy elmosódott; (b)
feltört pecsétjei vagy egyéb alkatrészei bizonyítják az illetéktelen felnyitás tényét; (c) alaplapi
sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelő vagy nem Motorola márkájú burkolattal vagy
alkatrészekkel rendelkeznek, a garancia nem vonatkozik.
Kommunikációs szolgáltatások. A termék vagy szolgáltatás Ön által előfizetett vagy használt
kommunikációs szolgáltatás miatti hibái, sérülései vagy meghibásodása nem tartozik a jelen
garancia hatálya alá.
Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?
Szerviz vagy információk igényléséhez hívja az alábbi telefonszámot:
+491808 938 802 Magyarországon
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Utasításokat fog kapni arra vonatkozóan, miként tudja visszaküldeni a termékeket és tartozékokat
saját kockázatára és költségén a BIATONE felhatalmazott szervizközpontjába. Szerviz igénybe
vételéhez mellékelnie kell: (a) a terméket vagy tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot
(nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumot, helyét és a kereskedő nevét; (c) ha a termékhez
garancialevél volt mellékelve, akkor a kitöltött garancialevelet, amely tartalmazza a termék
sorozatszámát; (d) a probléma írásos leírását; és a legfontosabb részleteket; (e) címmét és
telefonszámát.

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.
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.

Batérie. Táto záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita plného nabitia klesne pod 80 % ich
menovitej kapacity a na batérie, ktoré vytekajú.
Zneužívanie a nesprávne používanie. Závady alebo škody, ktoré vyplývajú z: (a) nesprávnej
prevádzky, skladovania, nesprávneho používania alebo zneužívania, nehody či nedbanlivosti,
ako napríklad fyzické poškodenie (praskliny, škrabance, atď.) povrchu produktu v dôsledku
nesprávneho používania, (b) kontaktu s kvapalinou, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou
alebo silným potením, pieskom, hlinou alebo podobnými látkami, extrémnymi teplotami alebo
potravinami, (c) použitia produktov a príslušenstva na komerčné účely alebo vystavenia produktov
a príslušenstva neobvyklému použitiu alebo podmienkam, alebo (d) iné konanie, ktoré nezavinila
spoločnosť MOTOROLA ani spoločnosť BINATONE, sú vylúčené zo záruky.
Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Závady alebo škody, ktoré vzniknú
z použitia iných ako certifikovaných produktov a príslušenstva alebo produktov, príslušenstva a iných
periférnych zariadení iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.
Neautorizovaný servis alebo úprava. Závady alebo škody vyplývajúce z použitia, skúšania, nastavenia,
montáže, údržby, zmeny alebo úpravy akýmkoľvek spôsobom, ktoré vykoná ktokoľvek iný než spoločnosť
MOTOROLA, spoločnosť BINATONE alebo ich autorizované servisné strediská, sú vylúčené zo záruky.
Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstránenými, zmenenými alebo zahladenými
sériovými číslami, (b) porušenými uzávermi alebo vykazujúcimi známky nedovoleného zasahovania,
(c) nezodpovedajúcimi sériovými číslami základných dosiek alebo (d) nezodpovedajúcimi krytmi alebo
krytmi a časťami iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.
Komunikačné služby. Závady, škody alebo poruchy produktov a príslušenstva v dôsledku akejkoľvek
komunikačnej služby alebo signálu, ktoré môžete odoberať, alebo používať s produktami alebo
príslušenstvom, sú vylúčené zo záruky.
Ako získať záručný servis alebo iné informácie?
Ak chcete získať servis alebo informácie zavolajte:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko autorizovanej
opravovni spoločnosti BINATONE. Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť: (a) produkt alebo
príslušenstvo, (b) originál dokladu o kúpe (bloček), ktorý obsahuje dátum, miesto a predajcu produktu,
(c) ak bol v balení záručný list, vyplnený záručný list, ktorý zobrazuje sériové číslo produktu, (d) písomný
opis problému a najmä (e) vašu adresu a telefónne číslo.

Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt Termékekkel
vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és
hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által
kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke
vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.
A termék ártalmatlanítása (Környezetvédelem)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket az
élettartama végén tilos háztartási hulladékként kezelni. Vigye a terméket elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. A terméken, a
használati útmutatóban és/vagy a dobozon levő szimbólum ezt jelzi.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását. Az anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését segíti.

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.
Likvidace zařízení (Životní prostředí)

Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou
BINATONE v súvislosti s Produktmi a Príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek
predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných
publikáciách alebo propagačných materiáloch vydaných spoločnosťou BINATONE či vyhlásení
vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či členom personálu spoločnosti BINATONE,
ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.
Likvidácia zariadenia (životné prostredie)
Po skončení životnosti sa tento produkt nesmie likvidovať ako súčasť bežného
komunálneho odpadu. Výrobok odovzdajte na zberné miesto pre recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Signalizuje to symbol na produkte, používateľskej príručke a
škatuli.
Ak produkt odovzdáte na recyklačnom mieste, niektoré z materiálov použitých na výrobu
produktu je možné opakovane použiť. Opakovaným používaním surových materiálov z použitých
produktov významným spôsobom prispievate k ochrane životného prostredia.

A lakóhelyéhez közeli gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa megfelel az RE
2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el: https://
hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity
Felhasználói útmutató letöltése a webhelyről:
www.motorolastore.com/support

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.
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
Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webové stránky:
www.motorolastore.com/support

Natisnjeno na Kitajskem
Različica EU_SL 1.0

Produkty, na ktoré sa
vzťahuje záruka
Spotrebné produkty

Gyártja, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a termék hivatalos
licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a Motorola Trademark Holdings, LLC
védjegyei vagy jegyzett védjegyei és használatuk a licenc részét képezi. Az Apple logó és
a Safari az Apple Inc. az USA-bán és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatás védjegye, az Android, a Google Play és a Chrome a Google Inc
védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye. Minden egyéb védjegy az illetékes tulajdonos
tulajdona. © 2020 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva
EU_HU Version 1.0

Výrobu, distribuci a prodej zajišťuje společnost Binatone Electronics International LTD., oficiální
držitel 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 je 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.Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2020
Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

Ak potrebujete viac informácií o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.
Prehlásenie o zhode s EÚ (DoC)
Týmto spoločnosť Binatone Telecom PLC prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so
smernicou RE 2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na webovej
stránke: https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity
Používateľskú príručku si stiahnite na adrese:
www.motorolastore.com/support

Vytištěno v Číně
EU_CZ Version 1.0

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť Binatone Electronics International LTD., ktorá je
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