
LÜHIKE KASUTUSJUHEND 

Kõigi funktsioonide põhjaliku kirjelduse ja kasutusjuhised leiate selle seadme kasutusjuhendist.  
(saab alla laadida www.motorolastore.com). 
 
MUDELID:  
EASE34,  
EASE34-2,  
EASE34-3,  
EASE34-4 
 

1. Seadistage digitaalne beebi videomonitor   
A. Beebiseadme toiteallika ühendamine   

 

 

 

 

 

 

 

• Sisestage toiteadapteri alalisvoolupistik beebiseadme tagaküljel olevasse DC pesasse. 
• Teine toiteadapteri ots ühendage sobiva elektrivõrgu ühenduspesaga.  
• Beebiseade lülitub sisse ja süttib sinine toiteindikaator.  

 

MÄRKUS 

Kasutage ainult seadme juurde kuuluvat toiteadapterit (DC5V / 600mA). 
 

HOIATUS! 

Kägistamisoht. Lapsed võivad end juhtmetega kägistada. Hoidke seda juhet lastele kättesaamatus 
kohas (vähemalt 1 meetri kaugusel). Ärge kasutage kunagi pikendusjuhtmeid 
vahelduvvooluadapteritega. Kasutage ainult selle seadme juurde kuuluvaid 
vahelduvvooluadaptereid. 

B. Lapsevanemate seadme toiteallika ühendamine  

Lapsevanemate  seadmes  olev  mitmekordselt  laetav  aku  (liitiumioonaku  1200mAh)  võimaldab 
seadet transportida, katkestamata sidet beebiseadmega. Enne aku esmakordset kasutamist ja kui 
lapsevanemate  seade  näitab,  et  aku  hakkab  tühjenema  on  soovitatav  seda  laadida  vähemalt  16 
tundi.  

 

 

 

 



 

• Ühendage toiteadapteri väike otsik põhiseadmega, teine aga elektrivõrgu pistikupesaga. 
Kasutage ainult seadme juurde kuuluvat adapterit (5VDC/600mA). 

• Lapsevanemate seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all sisselülitamisnuppu, 
lapsevanemate seade ja beebiseade on automaatselt ühendatud ja kasutusvalmis.   

MÄRKUS: 

Kui  beebiseade  ja  lapsevanemate  seade  on  sisselülitatud  ja  ühendatud,  peab  lapsevanemate 
seade kuvama beebiseadme kaamerast värvilist pilti, kuid kui toas on pime, on pilt mustvalge. 

C. Lapsevanemate seadme lauaalus   

• Lapsevanemate seadme tagaküljele on kinnitatud tugijalg.   
• Lapsevanemate seadme lauale panemiseks suunake jalg, nagu on pildil näidatud.   

 

 

 

 

 

 

 

MÄRKUS 

Asetage lapsevanemate seade sirgele ja siledale pinnale  

2. Nuppudega juhtimine 

Lapsevanemate seade 

 Sisse-
/väljalülitamisnupp 

Vajutage ja hoidke all, kui soovite lapsevanemate seadet sisse / välja 
lülitada. 

 ÜLES / ALLA 
liikumise nupud  

Vajutage, et valida lapsevanemate seadme eredustaset. Vajutage menüü 
seadistuste reguleerimiseks, kui menüü on aktiivne.  

 VASAKULE / 
PAREMALE liikumise 
nupud  

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.  

Vajutage menüüvalikuteni pääsemiseks, kui menüü on aktiivne.   

 Menüünupp Vajutage menüüvalikute avamiseks või väljumiseks.  

 OK nupp (hästi) Vajutage valiku kinnitamiseks.  

 
 

Videokaamera nupp  Vajutage LCD ekraani sisse- / väljalülitamiseks.  

 TALK nupp – vajutage 
rääkimiseks 

Vajutage ja hoidke all lapsega rääkimiseks.  

 RESET nupp Vajutage ja hoidke all seadme taaskäivitamiseks.  Vajutage ja hoidke all 



(taaskäivitamine) väikese nööpnõelaga. 

Beebiseade 

Ühendusnupp  Vajutage ja hoidke all, kui soovite ühendada beebiseadet lapsevanemate 
seadmega.  

 

3. Üldine teave  
 

Kui Teie toode ei tööta sobivalt, lugege käesolevat Lühikest kasutusjuhendit või ühte 1. 
leheküljel nimetatud mudelite kasutusjuhendit.   
Võtke ühendust klienditeeninduse osakonnaga:   

Otsekõne: motorolastore.support/en 
e-post: support@motorolastore.com  
 
 
Toodete ja nende lisatarvikute lõppkasutaja piiratud garantii (Garantii) 
Täname, et ostsite selle Motorola kaubamärgi toote, mis on toodetud vastavalt Binatone 
Electronics International LTD (edaspidi tekstis – BINATONE) litsentsile. 
 
Mida käesolev garantii hõlmab? 
 
Välja arvatud  edaspidi loetletud erandid, garanteerib BINATONE,  et käesolev Motorola toode  
(edaspidi  tekstis  –  toode)  või  kinnitatud  lisatarvikud  (edaspidi  tekstis  –  lisatarvikud),  mis  on 
mõeldud kasutamiseks koos käesoleva tootega, on toodetud nii, et need ei sisaldaks kahjulikke 
materjale ja neil ei oleks tootmisdefekte juhul, kui neid kasutatakse otstarbekohaselt alljärgnevalt 
näidatud aja jooksul. Käesolev garantii on Teie isiklik garantii ja seda ei saa edasi anda.   

 

KÄESOLEV  GARANTII  ANNAB  TEILE  ERIÕIGUSED.  TEIL  VÕIB  OLLA  KA  TEISI 
ÕIGUSI,  MIS  ON  KÕIKIDES  RIIKIDES,  PROVINTSIDES  VÕI  MAADES  ERINEVAD. 
TARBIJAD, KELLE RIIGIS RAKENDATAV TARBIJAKAITSESEADUS VÕI 
REGULATSIOONID ERINEVAD KÄESOLEVA PIIRANTUD GARANTII ÕIGUSTEST, ON 
NEIL  EELIS  KÄESOLEVA  PIIRATUD  GARANTII  EES.  ENDA  ÕIGUSTE  TÄIELIKUKS 
MÕISTMISEKS PEAKSITE TUTVUMA ENDA RIIGI, PROVINTSI VÕI MAA 
SEADUSTEGA. 
 
Mida garantii hõlmab? 
Käesolev garantii on kohaldatav ainult esmasele ostjale – lõpptarbijale ja seda ei saa edasi anda.  

 

Mida BINATONE teeb? 
BINATONE või tema volitatud edasimüüja parandab või vahetab tasuta välja enda äranägemise 
järgi  ja  mõistliku  aja  jooksul  mistahes  tooted  või  lisatarvikud,  mis  ei  vasta  käesoleva  garantii 
tingimustele. Me võime kasutada funktsionaalsest seisukohast võrdväärseid remonditud / 
restaureeritud / kasutatud või uusi tooteid, lisatarvikuid või detaile.  

 



Millised on muud piirangud? 
MISTAHES VÕIMALIKUD GARANTIID, SEALHULGAS, PIIRAMATU, KAUPLEMISEKS 
SOBILIK  JA  SIHTOTSTARBELISEKS  KASUTAMISEKS  MÕELDUD  TOOTE  GARANTII 
ON  PIIRATUD  KÄESOLEVA  GARANTII  TÄHTAJAGA.  VASTAVALT  KÄESOLEVALE 
PIIRATUD GARANTIILE ON TOOTE REMONTIMINE VÕI VÄLJAVAHETAMINE AINUS 
TARBIJA ÕIGUSLIKU KAITSE VIIS JA SELLINE GARANTII ANTAKSE KÕIGI TEISTE 
VÕIMALIKE  GARANTIIDE  ASEMEL.  MOTOROLA  VÕI  BINATONE  EI  OLE  MINGIL 
JUHUL  VASTUTAV  VASTAVALT  LEPINGULE  VÕI  LEPINGUVÄLISELT  (KA  SEOSES 
HOOLETUSEGA) TEKITATUD KAHJU EEST, MIS ÜLETAB TOOTE VÕI SELLE 
LISATARVIKUTE OSTUHINDA, VÕI MINGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, 
VÕI  MIS  TAHES  KAHJU,  TULU  VÕI  KASUMI  SAAMATAJÄÄMISE,  ÄRI  KAOTUSE, 
INFORMATSIOONI KAOTUSE VÕI MUUDE RAHALISTE KAOTUSTE EEST, MIS 
VÕISID  TEKKIDA  SEOSES  TOODETE  VÕI  LISATARVIKUTE  KASUTAMISEGA  VÕI 
NENDE  KASUTAMISE  VÕIMATUSEGA  TÄIES  MAHUS  JA  VASTUTUSEST  SELLISTE 
KAHJUDE EEST SAAB KEELDUDA VASTAVALT SEADUSELE.   
 
Mõningates  jurisdiktsioonides  ei  ole  lubatud  piirata  või  eristada  juhuslikke  või  tagajärgedest 
tingitud  kahjusid  või  piirata  garantiiaega,  seepärast  ei  pruugi  ülaltoodud piirangud  või  erandid 
Teie  suhtes  kehtida.  Käesolev  garantii  annab  Teile  konkreetsed  juriidilised  õigused,  Teil  võib 
samuti olla ka teisi õigusi, mis on erinevates jurisdiktsioonides erinevad.  

 

Tooted, millele garantii kehtib 

Lõpptarbijale mõeldud tooted Üks (1) aasta esmatarbija poolt toote ostmise päevast.   

Lõpptarbijale mõeldud 
lisatarvikud, toote lisad 

Üheksakümmend (90) päeva esmatarbija poolt toote 
lisatarvikute ostmise päevast.     

Remonditud või väljavahetatud 
lõpptarbijale mõeldud seadmed ja 
nende lisatarvikud   

Järelejäänud originaalgarantii aeg või üheksakümmend (90) 
päeva tarbijale toote tagastamise päevast, sõltuvalt, kumb 
ajavahemik on pikem.   

 

Erandid 
Loomulik  kulumine.  Perioodiline  hooldus,  remont  ja  detailide  vahetamine  seoses  loomuliku 
kulumisega garantii alla ei kuulu.  
Kuritarvitamine ja ebasobiv kasutamine. Defektid või kahjustused, mis on tekkinud seoses: 
(a) ebasobiva kasutamise või kuritarvitamise, õnnetusjuhtumi või hooletusega, nt füüsilised toote 
pinna  kahjustused  (mõrad,  kriimustused  jms);  b)  kokkupuude  vedeliku,  vee,  vihma,  suure 
niiskuse või higi, liiva, mustusega jms, kõrge kuumuse või toiduga; c) toodete või lisatarvikute 
kasutamine  kommertslikel  eesmärkidel  või  toote  või  lisatarvikute  kasutamine  ebanormaalsetes 
tingimustes;  
või  d)  d)  muude  tegevuste  tagajärjel  tekkinud  rikked,  mis  ei  ole  tingitud  MOTOROLA  või 
BINATONE süüst, ei ole garantiiga kaetavad.  
Mitte Motorola toodete või lisatarvikute kasutamine. Defektid või kahju, mille on 
põhjustanud  mitte  Motorola  või  sertifitseeritud  toodete  ja  lisatarvikute  või  muude  seadmete 
kasutamine, ei ole garantiiga kaetavad.  



Sobimatu hooldus või muutmine. Defektid või rikked, mis on tekkinud hooldamisest, 
kontrollimisest, reguleerimisest, monteerimisest, toote hooldamisest, muutmisest või 
modifitseerimisest  kellegi  teise  kui  MOTOROLA,  BINATONE  või  nende  volitatud  tehnilise 
hoolduse keskuste poolt, ei ole garantiiga kaetavad.  
Muudetud tooted. Toodetele või lisatarvikutele, mille: a) seerianumber või kuupäevamärgid on 
eemaldatud, muudetud või kustutatud; b) plommid on kahjustatud, millel on ilmselged 
lõhkumistunnused; c) ei ühti plaadi seerianumbrid või d) korpused ja detailid ei ole vastavuses 
või need ei ole Motorola tooted, ei ole garantii rakendatav. 
Sideteenused.  Defektid,  rikked  või  toodete  ja  lisatarvikute  rikked,  mis  on  tekkinud  seoses 
mistahes  side-  või  signaali  edastamise  teenustega,  mida  saate  tellida  või  kasutada  seadmete  ja 
lisatarvikutega, ei ole garantiiga kaetavad.  

 

Kuidas garantiiteenuseid kasutada ja saada muud teavet?   
Teenuste kasutamiseks ja teabe saamiseks pöörduge:  

Otsekõne: motorolastore.support/en 

e-post: support@motorolastore.com  

Teile  antakse  juhised,  kuidas  saata  tooteid  või  lisatarvikuid  Teie  kulul  ja  riskil  BINATONE 
volitatud teeninduskeskusesse.  
Teenuse kasutamiseks peate esitama: (a) toote või lisatarviku; b) originaalse ostukviitungi, millel 
on näidatud toote ostukuupäev, ostukoht ja müüja;  
(b) kui tootekarbis oli garantiikaart, peate esitama täidetud garantiikaardi, millel on näidatud 
toote  seerianumber;  d)  kirjaliku  probleemikirjelduse;  ja  kõige  tähtsam;  e)  Teie  aadressi  ja 
telefoninumbri.  
 
Nendest tingimustest koosneb kogu garantiikokkulepe Teie ja BINATONE vahel, mis on seotud 
Teie ostetud toodete või lisatarvikutega ja muudab mistahes varasemat lepingut või kindlustust, 
kaasa arvatud  BINATONE poolseid avaldusi, mis on avaldatud mistahes trükises või 
reklaammaterjalis,  või  üldistes  mistahes  BINATONE  agendi  või  töötaja  infoteatistes  ja  mis 
võisid olla nimetatud tootega seotud.   
  

Laadige kasutusjuhend alla veebilehelt: www.motorolastore.com 

 

Tootja,  edasimüüja  või  müüja  on  selle  Binatone  Electronics  International  Ltd.,  toote  ametliku 
litsentsi omanik. MOTOROLA ja stiliseeritud M logo on Motorola Trademark Holdings, LLC. 
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja kasutatavad litsentsipõhiselt. Kõik teised 
kaubamärgid  on  vastavate  omanike  omand.  ©  2019  Motorola  Mobility  LLC.  Kõik  õigused 
kaitstud.  
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