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Niania elektroniczna

Elementy i funkcje opisane w tym
podręczniku użytkownika mogą ulec

zmianom bez uprzedzenia.
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Dzięk  innym pomieszczeniu.
Prosi akupu opatrzonego datą 
umoż cja nie stanowi warunku 
konie
Pytan

W n iezbędne 
info
Prze ytać instrukcje 
bez
Wsz
� Jed
� Jed
tamy...
wiecie nowej niani elektronicznej firmy Motorola!
ujemy za zakup urządzenia MBP8. Teraz możesz usłyszeć, jak twoje dziecko śpi w
my zachować oryginał dowodu zakupu urządzenia opatrzony datą. Kopia dowodu z
liwia potwierdzenie ważności gwarancji serwisowanego produktu Motorola. Rejestra
cznego do zachowania gwarancji.
ia dotyczące produktu prosimy kierować pod nr telefonu:

+49 (0) 1805 938 802 na terenie Europy
Email: motorola-mbp@tdm.de

iniejszym podręczniku użytkownika zawarto wszystkie n
rmacje wymagane do obsługi zakupionego produktu.
d instalacją i użyciem niani elektronicznej należy przecz

pieczeństwa na stronie 6.
ystko w komplecie?
nostka rodzica, 1 szt. 
nostka dziecka, 1 szt. 



źwięku
ONE diody LED wskazują 

ranego przez mikrofon 
m więcej diod LED się włącza, 
więk.
łączają się, oznacza to, że 
ieszczeniu dziecka nie 

tawionych w jednostce 

 podczas regulacji poziomu 
dnostce rodzica. Liczba 
 do 5) oznacza poziom 

 rodzica jest włączona 
ą dziecka.
dzica znajduje się poza 

ziecka.

aby włączyć lub wyłączyć 

ć poziom głośności.

yć poziom głośności.
Schemat jednostki rodzica

5 4

3

2

1

1 Wskaźniki poziomu d
3 ZIELONE i 2 CZERW
poziom dźwięku odbie
w jednostce dziecka. I
tym głośniejszy jest dź
Jeżeli diody LED nie w
poziom dźwięku w pom
przekracza progów us
rodzica.
Diody LED służą także
dźwięku głośnika w je
świecących diod (od 0
dźwięku.

2 Wskaźnik połączenia
Świeci, gdy jednostka
i połączona z jednostk
Miga, gdy jednostka ro
zasięgiem jednostki d

3 Zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj, 
jednostkę rodzica.

4 Głośność +
Naciśnij, aby zwiększy

5 Głośność �
Naciśnij, aby zmniejsz



ce instalacji niani 

 jednostki dziecka 
nowić połączenie radiowe 
asięg połączenia mogą 

wać dowolny, duży obiekt 
dówka, lustro, metalowa 
rojony beton, znajdujący 
ka i jednostką rodzica.
nież ograniczona przez 
ściany, jak również przez 
p. odbiorniki telewizyjne, 
odowe lub komórkowe, 
b ściemniacze.

czności bezprzewodowej, 
e, systemy Bluetooth lub 

owodować zakłócenia 
ej, należy więc ją trzymać 
 wyłączyć je, jeżeli okaże 

esunąć jednostkę rodzica 
miejsce w pomieszczeniu.
ierania i słuchania 
ie jednostki dziecka 
 łóżeczka dziecka.
ć wolną przestrzeń wokół 
Schemat jednostki dziecka Ważne wskazówki dotyczą
elektronicznej
� W celu jednoczesnego użycia

i jednostki rodzica należy usta
pomiędzy urządzeniami. Na z
wpływać warunki otoczenia.

� Sygnał radiowy może zabloko
wykonany z metalu, taki jak lo
szafka, metalowe drzwi lub zb
się pomiędzy jednostką dziec

� Siła sygnału może zostać rów
inne lite przedmioty, takie jak 
sprzęt radiowy i elektryczny, n
komputery, telefony bezprzew
oświetlenie fluorescencyjne lu

� Korzystanie z urządzeń do łą
takich jak sieci bezprzewodow
kuchenki mikrofalowe może p
w działaniu niani elektroniczn
z dala od takich urządzeń lub
się, że powodują zakłócenia.

� Jeśli sygnał zanika, należy prz
i/lub jednostkę dziecka w inne 

� Aby zapewnić możliwość odb
dźwięku, zaleca się ustawian
w odległości około 1 metra od

� Koniecznie należy pozostawia
jednostki dziecka.

1 Wskaźnik zasilania 
Świeci, gdy jednostka dziecka jest włączona. 

2 Zasilanie 0
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć 
jednostkę dziecka.

3 Oświetlenie nocne 1
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie nocne.

4 Wyjście oświetlenia nocnego
Świeci się, kiedy oświetlenie nocne jest włączone. 
Nie świeci, kiedy oświetlenie nocne jest wyłączone.

1

4

3
2

0
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6 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. IN

Obec
obsłu
dokum
Niania e
dotyczą
całkowi
informa
rozpocz
zapozn
� Gnia

w po
� Nian

zape
w jeg

� NIE W
przew

ż przez osobę dorosłą. Podczas 
ty należy trzymać z dala od dzieci.
abawką. Nie można pozwalać 
urządzeniem.
nie zastępuje odpowiedzialnego 
u rodzicielskiego.
użytkownika należy zachować na 

ie wolno przykrywać ręcznikiem 

elektronicznej i wszystkich jej 
omić się z najważniejszymi 
ania.
ie wolno używać w pobliżu wody.
ie wolno instalować w pobliżu 

ka pożaru lub porażenia prądem 
ądzenia na działanie wody lub 
demontować urządzenia. Otwarcie 
zne i powoduje utratę gwarancji.
do odłączania urządzenia od 
 dostępna podczas użytkowania. 

 urządzenie od sieci zasilającej, 
ie wyjąć z gniazdka.
STRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Obecność nieizolowanego �niebezpiecznego 
napięcia� wewnątrz obudowy produktu, które to 
napięcie może być wystarczająco wysokie, by 
spowodować ryzyko porażenia elektrycznego.

OSTRZEŻENIE:
ność ważnych instrukcji dotyczących 
gi i konserwacji (serwisowania) w 

entach dołączonych do urządzenia.
lektroniczna jest zgodna ze wszystkimi standardami 
cymi pola elektromagnetycznego. Urządzenie jest 
cie bezpieczne, jeśli jest używane zgodnie z 
cjami podanymi w podręczniku użytkownika. Przed 
ęciem używania urządzenia należy zawsze uważnie 
ać się z podręcznikiem użytkownika.
zdko elektryczne powinno znajdować się 
bliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
ię elektroniczną należy umieścić w miejscu 
wniającym najlepszy odbiór odgłosów dziecka 
o łóżeczku.

OLNO umieszczać niani elektronicznej ani 
odów w obrębie łóżeczka dziecięcego.

� Wymagany jest monta
montażu małe elemen

� Ten produkt nie jest z
dzieciom na zabawę 

� Niania elektroniczna 
i poprawnego nadzor

� Niniejszy podręcznik 
przyszłość.

� Niani elektronicznej n
ani kocykiem.

� Przed użyciem niani 
funkcji należy zaznaj
zasadami jej użytkow

� Niani elektronicznej n
� Niani elektronicznej n
źródeł ciepła.

PRZESTROGA
W celu ograniczenia ryzy
nie wolno wystawiać urz
wilgoci. Nigdy nie wolno 
obudowy jest niebezpiec
Wtyczka sieciowa służy 
zasilania i musi być łatwo
Aby całkowicie odłączyć
wtyczkę należy całkowic
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2. IN
Zasi

1. W
gn

2. W
w 
prz
urz

3. W
bę

IE Z NIANI 
ZNEJ

ać się z niniejszymi instrukcjami 
ktroniczna pełni wyłącznie rolę 

ktroniczna nie zastępuje 
rawnego nadzoru rodzicielskiego.

 wyłączanie jednostki 

ca jest wyłączona, naciśnij 
k 0 do momentu włączenia 
nia. Po włączeniu zasilania 
szuka jednostkę dziecka 

ca jest włączona, naciśnij 
k 0 do momentu zgaśnięcia 
nia. Jednostka rodzica jest teraz 

 wyłączanie jednostki 

st wyłączona, naciśnij i przytrzymaj 
 włączenia wskaźnika zasilania. 
raz włączona.
MACJE WSTĘPNE

FORMACJE WSTĘPNE
lanie niani elektronicznej

ybierz właściwe miejsce z łatwym dostępem do 
iazdka sieciowego.
łącz jednostkę dziecka do gniazdka sieciowego 
pokoju dziecka. Zapewniając wystarczającą wolną 
estrzeń do wykrywania dźwięków, umieść 
ądzenie nie dalej niż 1 metr od łóżeczka dziecka.
łącz jednostkę rodzica w pomieszczeniu, z którego 
dziesz nadzorować dziecko.

3. KORZYSTAN
ELEKTRONIC

Należy uważnie zapozn
i pamiętać, że niania ele
pomocniczą. Niania ele
odpowiedzialnego i pop

3.1 Włączanie i
rodzica

1. Jeśli jednostka rodzi
i przytrzymaj przycis
wskaźnika połącze
jednostka rodzica wy
i połączy się z nią.

2. Jeśli jednostka rodzi
i przytrzymaj przycis
wskaźnika połącze
wyłączona.

3.2 Włączanie i
dziecka

Jeśli jednostka dziecka je
przycisk 0 do momentu
Jednostka dziecka jest te

Gniazdko 
ścienne

Wtyczka 
WE



8 NIA (DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO)

Jeśli jed
przycisk
Jednos

UWAG
Jeśli jed
rozlegn
Urządze
w pewn

3.3
Oświet
pokoju 
przeszk
1. Gdy

przy
2. Gdy

przy

3.4
Jednos
w tym w
Naciśn
zmniejs
dźwięk
w ilości
wyłączo

UŻYTEGO 
 (DBAŁOŚĆ O 
O) 
ploatacji, tego 
ucać go wraz z 
omowymi. Należy 
ego punktu 
znego 
owiązek został określony 
m na produkcie i opisany 
ługi oraz/lub na opakowaniu.
we produktu można 
śli zostanie on zwrócony do 
iając możliwość ponownego 
 surowców ze zużytych 
ny udział w działaniach na rzecz 

at punktów zbiórki w okolicy 
żna uzyskać w lokalnym 

posób przyjazny dla środowiska 
lacjami prawnymi.
USUWANIE ZUŻYTEGO URZĄDZE

nostka dziecka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj 
 0 do momentu zgaśnięcia wskaźnika zasilania. 

tka dziecka jest teraz wyłączona.

A
nostka dziecka i rodzica znajdą się zbyt blisko siebie, 
ie się wysoki dźwięk. Jest to zjawisko normalne. 
nia zostały zaprojektowane z myślą o pracy 

ej odległości od siebie, np. w oddzielnych pokojach.

Ustawienie oświetlenia nocnego
lenie nocne służy do delikatnego rozświetlania 
tak, by można było obserwować dziecko bez 
adzania mu jasnym światłem.
  oświetlenie nocne jest wyłączone, naciśnij 
cisk 1, aby je włączyć.
 oświetlenie nocne jest wyłączone naciśnij 
cisk 1, aby je wyłączyć.

Regulacja poziomu głośności
tka rodzica dysponuje 6 poziomami głośności, 
yciszeniem.

ij przycisk +, aby zwiększyć lub -, aby 
zyć poziom głośności jednostki rodzica. Poziom 

u sygnalizowany jest włączeniem się diod LED 
 odpowiadającej poziomowi dźwięku, od 0 (dźwięk 
ny), 1 (cicho) do 5 (głośno).

4. USUWANIE Z
URZĄDZENIA
ŚRODOWISK

Po zakończeniu jego eks
produktu nie można wyrz
normalnymi odpadkami d
go dostarczyć do właściw
utylizacji sprzętu elektryc
i elektronicznego. Ten ob
symbolem zamieszczony
w niniejszej instrukcji obs
Niektóre materiały składo
wykorzystać ponownie, je
punktu utylizacji. Zapewn
wykorzystania części lub
produktów, bierzesz czyn
ochrony środowiska.
Więcej informacji na tem
miejsca zamieszkania mo
urzędzie miasta.
Zutylizuj akumulatory w s
zgodnie z lokalnymi regu
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5. C
Urząd
antys
środk

Czys
� Nie

roz
to s
gw

� Nie
w n
w m
sło
od 

� Do
był
aw
syt
klie

WANIE PROBLEMÓW
 jednostce rodzica nie świeci się
stka rodzica jest włączona.
a jednostce rodzica miga
 jednostka dziecka mogą być poza 
ej komunikacji. Zmniejsz odległość 
i do minimalnie 1,5 metra.

może być wyłączona. Naciśnij 
sk 0 na jednostce dziecka, aby ją 

emituje dźwięki
e z jednostką dziecka. Zmniejsz 
dnostką rodzica i jednostką 
nie 1,5 metra.
może być wyłączona. Naciśnij 
sk 0 na jednostce dziecka, aby ją 
ZCZENIE URZĄDZENIA

ZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
zenie MBP8 należy czyścić lekko wilgotną lub 
tatyczną ściereczką. Nie wolno używać do tego celu 
ów czyszczących ani ściernych.

zczenie i konserwacja urządzenia
 wolno czyścić elementów produktu przy użyciu 
puszczalników lub innych chemikaliów � mogłoby 
kutkować trwałym uszkodzeniem podlegającym 

arancji.
 wolno umieszczać urządzenia MBP8 
admiernie gorących lub wilgotnych miejscach ani 
iejscach narażonych na działanie promieni 

necznych. Urządzenie należy przechowywać z dala 
wody.
łożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenie MBP8 
o niezawodne. Jeśli mimo to urządzenie ulegnie 
arii, nie wolno naprawiać go samodzielnie. W takiej 
uacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi 
nta w celu uzyskania pomocy.

6. ROZWIĄZY
Dioda połączenia na
� Sprawdź, czy jedno
Dioda połączenia n
� Jednostka rodzica i

zasięgiem wzajemn
między urządzeniam

� Jednostka dziecka 
i przytrzymaj przyci
włączyć.

Jednostka rodzica 
� Utracono połączeni

odległość między je
dziecka do minimal

� Jednostka dziecka 
i przytrzymaj przyci
włączyć.



10 INFORMACJE OGÓLNE

W jedn
płaczu
� Pozio

ustaw
jedno
zoba

� Jedn
zasię
międ

Niania
� Jedn

ustaw
rodzi
przyn

� Pozio
wyso

ACJE OGÓLNE
t nie działa prawidłowo...
dręcznik użytkownika.
 z działem obsługi klienta pod nr tel.: 
938 802 na obszarze Europy.
la-mbp@tdm.de

 gwarancja dla produktów oraz 
onsumenckich (�Gwarancja�)

akup markowego produktu firmy 
ukowanego na licencji firmy Binatone 
ational LTD (�BINATONE�).

warancja? 
 gwarantuje z zachowaniem poniższych 
n produkt marki Motorola (zwany dalej 
 certyfikowane akcesorium (zwane dalej 
zeznaczone do użytku z tym Produktem 
 od wad materiałowych i wad wykonania 
runkach użytkowania, przez okres 
 w treści tego dokumentu. Niniejsza 
rzyznawana na wyłączność i nie podlega 
ostce rodzica nie słychać odgłosów ani 
 dziecka
m głośności w jednostce rodzica może być 
iony zbyt nisko. Zwiększ pozom głośności 
stki rodzica. Ustawienia poziomu głośności: 
cz sekcja 3.4.
ostka rodzica i jednostka dziecka mogą być poza 
giem wzajemnej komunikacji. Zmniejsz odległość 
zy urządzeniami do minimalnie 1,5 metra.
 elektroniczna emituje wysoki dźwięk
ostka rodzica i jednostka dziecka mogą być 
ione za blisko siebie. Upewnij się, że jednostka 

ca i jednostka dziecka znajdują się w odległości 
ajmniej 1,5 metra.
m głośności w jednostce rodzica może być zbyt 
ki. Zmniejsz głośność dźwięku w jednostce rodzica.

7. INFORM
Jeśli produk
1. Przeczytaj po
2. Skontaktuj się

+49 (0) 1805 
Email: motoro

Ograniczona
akcesoriów k
Dziękujemy za z
Motorola, wyprod
Electronics Intern
Co obejmuje g
Firma BINATONE
zastrzeżeń, że te
�Produktem�) lub
�Akcesorium�) pr
pozostanie wolne
w normalnych wa
wyszczególniony
Gwarancja jest p
przeniesieniu.



INFOR 11

P
O

LS
K

I

Kogo
Niniej
nabyw
Jakie
z gwa
Firma
własn
termin
Akces
napra
równo
Akces
Jakie
DOMN
DOMN
I PRZ
OGRA
NINIE
PRZY
WZGL
KTÓR
WYRA
PRZY
NIE P
ODPO
(W TY

H WARTOŚĆ CENY ZAKUPU 
ESORIUM, BĄDY Z TYTUŁU 
DKOWYCH, NADZWYCZAJNYCH 
SZKÓD WSZELKIEGO RODZAJU, 

W LUB ZYSKÓW, UTRATY 
ŁALNOŚCI, UTRATY DANYCH, 
CH SZKÓD FINANSOWYCH 
YTKOWANIA LUB BRAKU 

OWANIA PRODUKTÓW LUB 
 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
IĄ INACZEJ.
 niektórych jurysdykcjach nie 

nie lub wyłączenie szkód 
dkowych, bądź ograniczenia 
j gwarancji. Tak więc powyższe 
nia mogą nie dotyczyć 

urysdykcjach. Niniejsza Gwarancja 
reślone prawa, jednak klient może 
wa, stosownie do jurysdykcji 
MACJE OGÓLNE

 obejmuje Gwarancja?
sza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego 
cę i nie jest przenoszalna.
 są obowiązki firmy BINATONE wynikające 
rancji?

 BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor wedle 
ego uznania i w ekonomicznie uzasadnionym 
ie bezpłatnie naprawią bądź wymienią Produkty lub 
oria niezgodne z niniejszą Gwarancją. W toku 
wy firma może również dostarczyć funkcjonalnie 
ważne, odnowione, używane lub nowe Produkty, 
oria albo części.
 są pozostałe ograniczenia gwarancji?
IEMANE GWARANCJE, W SZCZEGÓLNOŚCI 
IEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ 

YDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ 
NICZONE WYŁĄCZNIE DO OKRESU TRWANIA 

JSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W INNYCH 
PADKACH JEDYNYMI ŚRODKAMI NAPRAWCZYMI 
ĘDEM KLIENTA JEST NAPRAWA LUB WYMIANA, 
E SĄ UDZIELANE ZAMIAST INNYCH GWARANCJI 
ŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH. W ŻADNYM 

PADKU ZARÓWNO MOTOROLA, JAK I BINATONE 
ONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 
WIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ LUB DELIKTOWEJ 
M ZANIEDBANIA), BĄDY SZKÓD 

PRZEKRACZAJĄCYC
PRODUKTU LUB AKC
POŚREDNICH, WYPA
LUB NASTĘPCZYCH 
UTRATY PRZYCHODÓ
PROWADZONEJ DZIA
BĄDY Z TYTUŁU INNY
WYNIKAJĄCYCH Z UŻ
MOŻLIWOŚCI UŻYTK
AKCESORIÓW, O ILE
PRAWA NIE STANOW
Prawo obowiązujące w
zezwala na ogranicze
następczych lub wypa
długości domniemane
ograniczenia i wyłącze
konsumentów w tych j
przyznaje klientom ok
mieć również inne pra
zamieszkania.
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Wyłąc
Norma
okresow
lub wym
zużycia
Baterie
pojemn
baterie

anie lub nieodpowiednie 
 nie obejmuje defektów lub 
skutek: (a) niepoprawnego 
wania, nieprawidłowego lub 
wania, wypadku, zaniedbania 
cznego (pęknięcia, zadrapania 
uktu wynikającego 
tkowania; (b) kontaktu Produktu 
i, wodą, deszczem, wysoką 
i ilościami potu, piaskiem, 
stancjami, a także wysoką 
; (c) korzystania z Produktów lub 
ndlowych, lub korzystania 
um w nieodpowiednich 
owiedni sposób lub; (d) innych 
 nie stanowiących winy lub 

rm MOTOROLA lub BINATONE. 
w i akcesoriów markowych 
szkodzenia wynikające 

lub certyfikowanych produktów 
rm lub innego wyposażenia 
ęte Gwarancją. 

Produk
gwaran
Produk
powsz
użytku
Akces
powsz
użytku
Produk
konsu
i akces
są nap
lub wy
zenia
lne użytkowanie. Gwarancja nie obejmuje 
ych czynności konserwacyjnych, naprawczych 
iany części będących skutkiem normalnego 

 podczas użytkowania urządzenia. 
. Tylko baterie, które w pełni naładowane mają 
ość poniżej 80% pojemności znamionowej oraz 
, których wycieki obejmuje niniejsza Gwarancja.

Nieprawidłowe użytkow
traktowanie. Gwarancja
uszkodzeń powstałych w
użytkowania, przechowy
nieodpowiedniego trakto
lub np. uszkodzenia fizy
i inne) powierzchni prod
z nieodpowiedniego uży
lub Akcesorium z płynam
wilgocią lub nadmiernym
brudem i podobnymi sub
temperaturą i żywnością
Akcesoriów do celów ha
z Produktu lub Akcesori
warunkach lub w nieodp
czynności lub zaniedbań
zaniedbania ze strony fi
Korzystanie z produktó
innych firm. Wady lub u
z używania markowych 
lub akcesoriów innych fi
peryferyjnego nie są obj

ty objęte 
cją

Długość okresu gwarancyjnego

ty 
echnego 

2 (słownie: dwa) lata od daty 
zakupu produktu przez pierwszego 
nabywcę produktu.

oria 
echnego 
 

90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni 
od daty zakupu produktu przez 
pierwszego nabywcę produktu.

ty 
menckie 
oria, które 
rawiane 
mieniane

Pozostały termin pierwotnej 
gwarancji lub 90 (słownie: 
dziewięćdziesiąt) dni (stosowany 
jest dłuższy termin) od daty zwrotu 
do konsumenta.
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Nieau
uszko
instala
przez
autory
Produ
Produ
zmod
lub et
plomb
nume
bądź 
marki
Usług
defek
pows
komu
subsk
z Pro

ługi gwarancyjnej lub 
cje?
u lub uzyskać informacje, należy 

a terenie Europy
tdm.de 

 sposobu przesłania Produktu 
ny koszt do autoryzowanego 
rmy BINATONE.  
wisową, należy dołączyć: 
ium; (b) oryginał rachunku, 
 równoważnego dowodu zakupu 
atą i miejscem zakupu oraz 

c) wypełnioną kartę gwarancyjną, 
oduktu, jeżeli taka karta została 
(d) pisemny opis problemu oraz, 
res i numer telefonu Klienta.

wią pełną treści umowy 
Klientem a BINATONE 
 przez niego Produktów lub 
poprzednie uzgodnienia oraz 
iekolwiek oświadczenia podane 
 promocyjnych publikowanych 
że oświadczenia sprzedawców 
TONE dotyczące niniejszego 
MACJE OGÓLNE

toryzowany serwis lub modyfikacje. Wady lub 
dzenia wynikające z serwisu, testowania, regulacji, 
cji, konserwacji, zmian lub modyfikacji dokonanych 

 firmy inne niż MOTOROLA, BINATONE lub ich 
zowane centra serwisowe, nie są objęte Gwarancją. 
kty modyfikowane. Gwarancja nie obejmuje 
któw i Akcesoriów z (a) usuniętymi, 
yfikowanymi lub zniszczonymi numerami seryjnymi 
ykietami z datą; (b) zerwanymi plombami lub 
ami z oznakami zdejmowania; (c) nieprawidłowymi 
rami seryjnymi płyty głównej; lub (d) obudowami 
częściami niezgodnymi z danym modelem lub innej 
 niż Motorola. 
i komunikacyjne. Gwarancja nie obejmuje 

tów lub uszkodzeń Produktów lub Akcesoriów 
tałych wskutek korzystania z sygnału 
nikacyjnego lub usługi komunikacyjnej 
rybowanych lub użytkowanych w połączeniu 
duktami lub Akcesoriami. 

Jak skorzystać z obs
uzyskać inne informa
Aby skorzystać z serwis
zadzwonić na numer:
+49 (0) 1805 938 802 n
E-mail: motorola-mbp@
Klient otrzyma instrukcje
lub Akcesorium na włas
centrum serwisowego fi
Aby uzyskać pomoc ser
(a) Produkt lub Akcesor
paragonu sprzedaży lub
Produktów z widoczną d
nazwą sprzedającego; (
z numerem seryjnym Pr
dołączona do zestawu; 
co najważniejsze; (e) ad

Niniejsze warunki stano
gwarancyjnej pomiędzy 
dotyczącej zakupionych
Akcesoriów i zastępują 
oświadczenia, w tym jak
w prasie lub materiałach
przez BINATONE, a tak
bądź pracowników BINA
zakupu.
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8. DA
Często
pasma 
Kanały
Tempe
Napięc
jednost
(klasyfi
zasilac
Napięc
jednost
(klasyfi
zasilac
NE TECHNICZNE
tliwość 
radiowego

od 1881,792 MHz do 1897,344 MHz

10
ratura pracy 5ºC - 45ºC
ie w 
ce dziecka 
kacja 
za)

Wejście: prąd zmienny 100�240 V; 
50/60Hz; 150mA; Wyjście: prąd 
stały 6 V, 450 mA

ie w 
ce rodzica 
kacja 
za)

Wejście: prąd zmienny 100�240 V; 
50/60Hz; 150mA; Wyjście: prąd 
stały 6 V, 450 mA
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1. BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700   Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk
________________________________________        .

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer  :    Binatone Telecom Plc 
1 Apsley Way London 

NW2 7HF, United Kingdom. 

Declare under our sole responsibility that the following product 

Type of equipment:                            Digital Baby Monitor

Model Name:                                    MBP 8

Country of Origin:                             China

Brand:                                           Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE 
Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member 

States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 

2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States 

relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European 
Community Directive 2006/95/EC relating to Electrical Safety. 
Assessment of compliance of the product with the requirements 
relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE 
was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following
standard: 

Radio Spectrum: EN301406 V2.1.1 (2009-07)

EMC: EN301489-6 V1.3.1 (2008-08)
EN301489-1 V1.8.1 (2008-04) 

Electrical Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as 
show. Any Unauthorized modification of the product voids this
Declaration. 

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)     

Signature: (Paul Tsui/ Product Operation   Place & Date : 

                  Director)  

London, 25 Jun 11 



Produkcja, dystrybucja i sprzedaż: Binatone 
Electronics International LTD., oficjalny 
licencjobiorca produktu. MOTOROLA 
i stylizowane logo M są znakami handlowymi lub 
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy 
Motorola Trademark Holdings, LLC. 
i zostały użyte na licencji. Wszystkie inne znaki 
handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Wersja 1.0

Wydrukowano w Chinach




