EU CZ

NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ
Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Nastavení digitální audio dětské chůvičky
MODELY:
MBP161TIMER
MBP161TIMER-2

A. Napájení dětské jednotky

STEJNOSM. ZÁSUVKA

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

B. Instalace baterie rodičovské jednotky a napájení

1. Vložte zástrčku
stejnosm. proudu
napájecího adaptéru
s větší zástrčkou
stejnosm. proudu do
stejnosm. zásuvky na
zadní straně
rodičovské jednotky,
jak je uvedeno na
obrázku.
2. Druhý konec
napájecího adaptéru
zapojte do vhodné
zásuvky elektrické
sítě.

THIS SIDE UP

STEJNOSM.
ZÁSTRČKA

STEJNOSM.
ZÁSUVKA

VAROVÁNÍ:
Nebezpečí uškrcení: Děti se
mohou kabelem ZAŠKRTIT. Tento
kabel udržujte mimo dosah dětí
(více než 1 metr). Nikdy
nepoužívejte prodlužovací kabely
s AC adaptéry. Používejte pouze
dodávané AC adaptéry.

K jednotce se dodává nabíjecí baterie a měla by být
namontována tak, aby bylo možné jednotku rodiče přesouvat beze ztráty spojení s dětskou jednotkou (jednotkami). Před prvním použitím nebo když rodičovská
jednotka ukazuje, že je baterie málo nabitá, rodičovskou
jednotku nabijte.
1. Odtáhněte kryt prostoru pro baterie.
2. Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř
prostoru pro baterii.
3. Baterii vložte do prostoru pro baterii nápisem THIS
SIDE UP (TOUTO STRANOU NAHORU) otočeným
nahoru.
4. Nasuňte kryt prostoru baterie, až zapadne na své
místo.
5. Vložte zástrčku stejnosm. proudu napájecího
adaptéru s menší zástrčkou stejnosm. proudu do
stejnosm. zásuvky na boku rodičovské jednotky.
6. Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné

C. Stojánek na jednotce rodiče
Jednotka rodiče se dodává se stojánkem připojeným k zadní straně jednotky. Chcete-li
rodičovskou jednotku umístit na stůl, stojánek jednoduše vysuňte, jak je zobrazeno na
obrázku.
POZNÁMKA
Rodičovskou jednotku pokládejte na rovný povrch.

2. Základní vysvětlení ikon displeje
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Jednotka rodiče

Stav zapojení

– Zobrazuje se, když je jednotka rodiče spojena s jednotkou dítěte.
– Bliká, když se spojení mezi jednotkou dítěte a rodiče ztratí nebo když je jednotka rodiče mimo
dosah dětské jednotky.

Stav baterie

–
–
–
–

Zvukové upozornění

– Zobrazuje se, když je zvukové upozornění ZAPNUTO.
– Bliká, když se zvukové upozornění spustí.

Vypnutí zvuku

– Zobrazuje se, když je zvuk reproduktoru vypnutý.

Noční osvětlení

– Zobrazuje se, když je noční osvětlení ZAPNUTO.

Ukolébavka

– Zobrazuje se, když hraje ukolébavka.

roluje, když se baterie nabíjí.
zobrazuje se, když je baterie plně nabitá.
zobrazuje se, když je baterie téměř vybitá a je nutno ji dobít.
zobrazuje se, když je baterie vybitá a je nutno ji dobít.

3. Obecné informace

Pokud váš výrobek nefunguje správně...
1.
2.
3.

Přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku.
Navštivte naši webovou stránku: www.motorola.com
Obraťte se na oddělení péče o zákazníky:
+49 (0) 1805 938 802 v Evropě
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
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