
Gebruikershandleiding 

Digitale video babyfoon

Modellen: MBP55, MBP55-2, MBP55-3, MBP55-4

De functies die worden beschreven in deze gebruikershandleiding zijn onderhevig aan 
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Welkom...
dit is uw nieuwe Motorola Digitale Video Babyfoon!

Dank u voor de aankoop van deze nieuwe Motorola Digitale Video 
Babyfoon. Nu kunt u uw baby in een andere kamer horen en zien slapen of 
u kunt uw spelende oudere kinderen in het oog houden. 

Bewaar uw originele kassabon met datum voor uw administratie. 
Voor garantieservice voor uw Motorola-product moet u een kopie van uw 
kassabon met datum overleggen om de garantiestatus te bevestigen. 
Registratie is niet vereist om aanspraak te maken op garantie. 

Voor vragen over dit product kunt u bellen naar:

Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van 
uw product te profiteren.

Voordat u de babyfoon gebruikt, raden wij u aan om volledig opgeladen 
batterijen in het Oudertoestel te plaatsen, zodat het apparaat blijft werken 

als u de stekker uit het stopcontact haalt om het apparaat te verplaatsen. 

Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina 7-9 voordat u de toestellen 
installeert.

Is alles aanwezig?
• 1 x Oudertoestel

• 1 x Babytoestel (Camera)

• 1 x Voedingsadapter voor het Oudertoestel

• 1 x Voedingsadapter voor het Babytoestel

• 1 x Stargrip

In pakketten met meerdere camera's vindt u een of meer camera's met 
voedingsadapters.

+31 (0) 202621966 in Nederland
+32 (0) 25887046 in België

E-mail: motorola-mbp@tdm.de



Overzicht van het oudertoestel

1. Display (LCD-scherm) 

2. VIDEO AAN/UIT-knop V 
Indrukken om het LCD-scherm in te 

schakelen. AAN/UIT 

3. SPREEK knop T 
Ingedrukt houden om tegen uw 

baby te spreken. 

4. RESET knop (verzonken - gebruik  

een kleine pin) 
5. HOGER knop + 

Normale modus: Camera naar 

boven kantelen 
Menumodus: Hogere menu-opties 

6. LAGER knop - 

Normale modus: Camera naar 
beneden kantelen 

Menumodus: Lagere menu-opties 

7. MENU knop M 
Indrukken om de menu-opties te 

openen/sluiten 

8. OK-knop O
9. Micro-USB-ingang voedingsadapter 

10. LAGER knop < 

Normale modus: Camera naar links 
zwenken 

Menumodus: Naar links in menu-

opties 

11. RECHTS knop > 

Normale modus: Camera naar 
rechts zwenken 

Menumodus: Naar rechts in menu-

opties 
12. Oplaad-LED:

Is BLAUW als de netvoeding is 

aangesloten.

13. Oudertoestel AAN/UIT LED (Groen) 
14. Audioniveau LED's (Groen, Oranje, 

Rood, Rood) 

15. Volumeknoppen
Druk op -/+ om het volumeniveau 

op het Oudertoestel te verlagen/

verhogen 
16. Voedingsknop 0

De toets ingedrukt houden om het 

Oudertoestel AAN/UIT te 
schakelen. 

17. Microfoon 

18. Stand
19. Luidspreker
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Menu-symbolen Oudertoestel

Signaalniveau indicator (5 niveaus)

Nachtzichtmodus (Videobeeld wordt Zwart/Wit)

Spreekmodus Aan

Batterijniveau indicator (4 niveaus)

Camera naar links zwenken

Camera naar rechts zwenken

Camera naar boven kantelen

Camera naar beneden kantelen

Zoomniveau regelaar (1X, 2X)

Helderheidsniveau regelaar (8 niveaus)

Slaapliedje regelaar (keuze uit 5 liedjes)

Alarminstelling (6u, 4u, 2u, Uit)
Toont de alarminstelling op de statusbalk. Indien knipperend is de 
alarmtijd bereikt of verstreken.

Temperatuurschaal instelling (oC / oF)
Aanduiding in BLAUW, maar wordt ROOD > 29ºC / 84ºF, of 
< 14ºC / 57ºF 

Toont HH oC / oF als >36oC / 97oF.

Toont LL oC / oF als < 1oC / 34oF.

Cameraregelaar (scan , weergave , toevoegen , wissen )

V Scherm Uit-timer instellen (Uit , 5 min, 30 min, 60 min)

Geeft aan dat de scherm-uit timer is ingesteld

Volumeniveau regelaar (8 niveaus)

Geen Babytoestel gevonden

Meerdere camera's op het display tonen. Alleen beschikbaar als u meer 
dan 1 Babytoestel (Camera) hebt.



Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw Babyfoon
• Om uw Video Babyfoon en Oudertoestel samen te gebruiken, moet een radioverbinding 

tot stand worden gebracht tussen beide toestellen. Het bereik is afhankelijk van 

omgevingsfactoren.

• Grote metalen voorwerpen zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, een 

metalen deur of gewapend beton tussen het Babytoestel en het Oudertoestel kunnen 

het radiosignaal blokkeren.

• De signaalsterkte kan ook gehinderd worden door andere vaste structuren zoals muren, 

of door radio- of elektrische apparatuur, zoals tv's, computers, draadloze of mobiele 

telefoons, tl-lampen of dimmers.

• Het gebruik van andere 2.4 GHz apparaten, zoals draadloze netwerken, (Wi-Fi® 

routers), Bluetooth™ systemen of magnetrons, kunnen interferentie met dit product 

veroorzaken, dus houd de babyfoon op tenminste 1 meter afstand van dergelijke 

apparaten of zet ze uit als ze storing lijken te veroorzaken.

• Als het signaal zwak is kunt u proberen het Oudertoestel en/of het Babytoestel te 

verplaatsen.

1.   Fotosensor (Nachtzichtmodus)

2.   Cameralens

3.   Infrarode LED's (x 8, voor nachtzicht)

4.   Voeding LED
• Aan wanneer gekoppeld met 

Oudertoestel
• Knippert tijdens het zoeken naar 

Oudertoestel
5.    Microfoon

6.   Camera-batterij LED
• Aan wanneer de netspanning op de cam-

era is aangesloten.
• Knippert wanneer het batterijniveau van 

de camera laag is.

7.   VOEDING AAN/UIT-schakelaar

8.   Temperatuursensor

9.   Voedingsadapteraansluiting

10. KOPPELING-knop

11. Luidspreker

12. Star Grip of Statief montageschroef

Overzicht van uw Babytoestel

ON / OFF

PAIR
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1. Veiligheidsinstructies

OPGELET:

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen door 
snoeren worden GEWURGD. Houd dit 
snoer buiten bereik van kinderen houden 
(meer dan 1 meter afstand). Gebruik 
nooit verlengsnoeren met AC Adapters. 
Gebruik alleen de bijgeleverde AC 
Adapters.
Veiligheidsinstructies 7



WAARSCHUWING
Deze digitale Babyfoon voldoet aan alle relevante normen voor 
elektromagnetische velden, en mits behandeld zoals beschreven in de 
Gebruikershandleiding, is veilig in gebruik. Lees daarom altijd de instructies in 
deze Gebruikershandleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
• Montage moet door een volwassene wordt uitgevoerd. Houd kleine 

onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens de montage.

• Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen met het apparaat 

spelen.

• Deze Babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht van een 

volwassene.

• Bewaar deze Gebruikershandleiding om later te kunnen raadplegen.

• Plaats het Babytoestel niet in de wieg of binnen het bereik van de baby (het 
apparaat en de snoeren moeten op een afstand van minimaal 1 meter zijn).

• De snoeren buiten bereik van kinderen houden.

• De Babyfoon niet met een doek of deken afdekken.

• Gebruik nooit verlengsnoeren met voedingsadapters. Gebruik alleen de 
bijgeleverde voedingsadapters.

OPSTELLEN & GEBRUIK VAN HET BABYTOESTEL:

● Bepaal een plaats voor het Babytoestel dat het beste zicht geeft op de 
baby in zijn/haar bedje.

● Plaats het Babytoestel op een vlakke ondergrond, zoals een dressoir, 

bureau of plank, of bevestig het toestel aan een muur met behulp van 
de opening aan de onderkant van de stand.

● Plaats het Babytoestel NOOIT in de wieg of binnen het bereik van de 

baby (het apparaat en de snoeren moeten op een afstand van 
minimaal 1 meter zijn). 
8 Veiligheidsinstructies
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• Test het toestel en alle functies, zodat u bekend bent met het apparaat 

alvorens in gebruikname.

• Gebruik de Babymonitor niet in de buurt van water.

• Plaats het Babytoestel niet in de buurt van een warmtebron.

• Gebruik alleen de bijgeleverde opladers en voedingsadapters. Gebruik van 
andere opladers of voedingsadapters kan het apparaat of de batterij 

beschadigen.

• De stekkercontacten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken.

OPGELET
Het Oudertoestel is voorzien van een ingebouwde, oplaadbare lithium-ion 
batterij, die niet voor de gebruiker toegankelijke is. Als u denkt dat de batterij 
vervangen moet worden, neem dan contact op met de hulplijn. Probeer niet om 
de batterij zelf te vervangen.
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
Gebruikte batterijen weggooien volgens de voorschriften.
Het toestel moet zodanig opgesteld en gebruikt worden dat de afstand tussen 

gebruiker, behalve de handen, en het apparaat minimaal 20 cm is.
Veiligheidsinstructies 9



2. Beginnen
2.1 Voeding voor Babytoestel

1. Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het Babytoestel (de 

camera) en het andere aan op een geschikt stopcontact.

OPMERKING
Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter (5V DC / 1000mA).
2. Schuif de AAN/UITknop naar de AAN-stand. De LED-indicator licht rood 

op.

3. Verschuif de AAN/UIT-schakelaar naar de UIT-stand om het Babytoestel uit te 
schakelen.

BELANGRIJK:
Het babytoestel werkt zonder netvoeding maximaal 3 uur op de ingebouwde 
oplaadbare batterij (Ni-MH batterij 2.4V, 900mAh). Laad het apparaat 
tenminste 16 uur op voor ingebruikname.
10 Beginnen
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2.2 Voeding voor Oudertoestel

BELANGRIJK
Het Oudertoestel beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij (Lithium-
ion batterij 1880mAh voor maximaal 5 uur gebruik). 16 uur opladen voordat u 
het toestel in gebruik neemt. De batterij is niet toegankelijk voor de gebruiker. 
Als u denkt dat de batterij vervangen moet worden, neem dan contact op met 
de hulplijn.
1. Sluit de micro-USB-stekker van de voedingsadapter aan op de Oudertel en 

het andere uiteinde op een geschikt stopcontact. Gebruik uitsluitend de 
meegeleverde adapter (5V DC / 1000mA) met de micro-USB stekker.

2. De knop 0 VOEDING AAN/UIT 3 seconden ingedrukt houden s om het 
Oudertoestel in te schakelen.

3. Zodra het Baby- en Oudertoestel zijn ingeschakeld, toont het display van 
het Oudertoestel het beeld het Babytoestelin kleur. Als de babykamer 
donker is, wordt het beeld getoond in zwart-wit. Het pictogram  
verschijnt om aan te geven dat het Babytoestel infrarood licht gebruikt.

4. Als er geen verbinding is of u buiten bereik bent, gaat het display uit. Het 
 symbool verschijnt op het scherm en het Oudertoestel laat een 

constante geluidstoon horen. Plaats het Oudertoestel dichter bij het 
Babytoestel totdat de verbinding is hersteld.

5. De knop 0 VOEDING AAN/UIT ingedrukt houden totdat de 
voortgangsbalk stopt met scrollen om het Oudertoestel UIT te zetten.

OPMERKING

De batterij-icoon wordt ROOD om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. 
Het Oudertoestel zal elke 15 seconden een geluidstoon laten horen. De batterij 
moet worden opgeladen. Het duurt 16 uur op de batterij volledig op te laden.
Beginnen 11



Tijdens het opladen

1. Als het Oudertoestel is uitgeschakeld en de adapter aangesloten, verschijnt 
een 2-polig stekkersymboolop het scherm voor ongeveer 5 seconden. 
Vervolgens knippert het batterijsymbool 15 seconden. DeBlauwe LED 
bovenaan gaat branden om aan te geven dat de adapter aangesloten is en 
bezig is met opladen.

2. Terwijl het toestel is ingeschakeld, en de adapter op het stopcontact is 
aangesloten, geeft het batterijsymbool in derechterbovenhoek van het 
display aan dat de batterij wordt opgeladen. De Oplaad-LED linksboven 
gaat branden om aan te geven dat de adapter is aangesloten.
12 Beginnen
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2.3 Aanmelden (Koppelen)

Het Babytoestel is van tevoren al gekoppeld met het Oudertoestel. U hoeft de 
apparaten niet opnieuw te koppelen tenzij het Babytoestel de verbinding met 
het Oudertoestel verliest.

Ga als volgt te werk om het Babytoestel te koppelen of om een nieuwe 
Babytoestel aan te melden:

1. Druk op 0 op het Oudertoestel om de menubalk te activeren.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd. 

Het  wissen/  toevoegen/  weergave/  scan menu gaat open.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer toevoegen, 

en druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera verschijnt. Druk op de + HOGER-knop of - 

LAGER-knop en selecteer de gewenste Camera. Druk op de O knop 
om te zoeken naar de camera. "Druk op KOPPELEN op cam" is getoond.
Let op: Als een camera momenteel is gekoppeld aan het Oudertoestel, 
kan de cameralocatie (aangegeven met een *) niet worden geselecteerd 
voor een nieuwe aanmelding.

5. De knop KOPPELEN onder het Babytoestel ingedrukt houden totdat het 
Oudertoestel de camera vindt, een geluidstoon laat horen en KOPPELEN 
OK op het display wordt getoond. Het videobeeld van de camera wordt 
getoond.

OPMERKING
Als een bepaald Babytoestel eerder was aangemeld, wordt de eerdere 
aanmelding van het Babytoestel  overschreven.

/      /      /
Beginnen 13



3. Uw Babyfoon gebruiken
3.1 Instellen

• Plaats het Babytoestel op een geschikte plaatst (bijvoorbeeld op een tafel) 
en richt de cameralens op de omgeving die u wilt zien.

• De hoek van de camera van het Babytoestel instellen met de zwenk- en 

kantelfunctie van het Oudertoestel om het beeld dat op het Oudertoestel 

wordt getoond omhoog, omlaag, naar links en rechts te bewegen totdat u 

tevreden bent met het beeld weergegeven op het Oudertoestel.

OPMERKING
Plaatst het Babytoestel niet binnen bereik van de baby! Als er storing met het 
beeld of geluid is, de toestellen op andere plaatsen installeren om er voor te 
zorgen dat ze niet in de buurt staan van andere elektrische apparatuur.

3.2 Zwenken en kantelen

De camera kan in de camera-weergavemodus op afstand worden bediend met 

het Oudertoestel.

1. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop naar boven of beneden te 
kantelen.

2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop om naar links of rechts te 
zwenken.

3.3 Nachtzichtmodus

Het babytoestel heeft 8 hooggevoelige infrarode LED's om beelden in het 

donker te registreren. Wanneer de ingebouwde lichtsensor aan de voorkant 

van het apparaat een laag niveau van omgevingslicht detecteert, worden de 
LED's automatisch geactiveerd en op het scherm van het Oudertoestel 

weergegeven in zwart-wit. Het  pictogram verschijnt bovenaan in het 

scherm.

3.4 Spreekmodus

De knop T SPREKEN op het Oudertoestel ingedrukt houden om tegen uw 
baby via de luidspreker van het Babytoestel te spreken. Het T pictogram 

verschijnt bovenaan in het LCD-scherm.
14 Uw Babyfoon gebruiken
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3.5 Video AAN/UIT

Druk op de VVIDEO AAN/UIT-knop om het LCD-scherm aan of uit te 
schakelen en de geluidsmonitor ingeschakeld te houden.

3.6 Temperatuurdisplay (HH°C/°F of LL°C/°F)

De gemeten temperatuur van de temperatuursensor aan de achterzijde van het 

Babytoestel verschijnt bovenin het LCD-scherm in °C of °F (zie 4.7 

Temperatuur om de aanduiding te wijzigen). De aanduiding wordt ROOD als 

de temperatuur boven 29°C/84°F of onder 14°C/57° F komt. De aanduiding 
verandert naar HH°C/°F als de temperatuur boven 36°C/97°F komt. De 

aanduiding verandert naar LL°C/°F als de temperatuur onder 1°C/34°F komt.
Uw Babyfoon gebruiken 15



4. Menuopties Oudertoestel
4.1 Volume

1. Druk op de Volume-knop - of + om het volumeniveau bij te stellen. Het  
pictogram verschijnt en u kunt het gewenste volume tussen 0~8 
selecteren. (De standaard volume-instelling is niveau 5 en niveau 0 is 
UIT .)

4.2 Helderheid

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer het 

helderheidsniveau tussen niveau 1~8. (De standaard helderheidsinstelling is 4.)

4.3 Slaapliedjes

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop om uit de 5 beschikbare 

liedjes te selecteren. Als een liedje is geselecteerd, wordt het herhaald 
totdat het wordt uitgeschakeld op de SPREEK-knop wordt ingedrukt. (De 
standaardinstelling is slaapliedje UIT.)

4.4 Zoom

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen  is  gemarkeerd is.
2. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer de 1X of 2X 

Zoom. (De standaardinstelling 1X.) 

4.5 Alarm

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer de alarmtijd 

(6h, 4h, 2h). De  gaat uit. (De standaardinstelling van het alarm is UIT.)
4. Als een alarmtijd is ingesteld, laat het Oudertoestel ongeveer 1 minuut na 

elke periode van 6, 4 of 2 uur een geluidstoon horen en  gaat knipperen. 
Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.
16 Menuopties Oudertoestel
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4.6 Bediening van de camera

4.6.1 Een camera toevoegen (koppelen)
1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd 

en het  wissen/  toevoegen/  weergave/  scan menu opent.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop, selecteer  toevoegen, en 

druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera  verschijnt. Druk op de + HOGER-knop of - 

LAGER-knop en selecteer de gewenste Camera. Druk op de O knop 
om de camera te zoeken. 
Let op: Als een camera momenteel is gekoppeld aan het Oudertoestel, 
kan de cameralocatie (aangegeven met een *) niet worden geselecteerd 
voor een nieuwe aanmelding.

5. De KOPPELEN KNOP onder het Babytoestel ingedrukt houden totdat het 
Oudertoestel de camera vindt, een geluidstoon laat horen en KOPPELEN 
OK op het display wordt getoond. Het videobeeld van de camera wordt 
getoond.

OPMERKING
Een camera gelijktijdig bij slechts een Oudertoestel worden aangemeld.

4.6.2 Camerabeeld weergeven
1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd. 

Het  wissen/  toevoegen/  weergave/  scan menu opent.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer  weergave . 

Druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera  opent. Druk op de + HOGER-knop of - 

LAGER-knop om de gewenste camera te selecteren. Druk vervolgens op 
de O knop om het beeld van die camera weer te geven.
Let op: Alleen cameralocaties met een * kunnen worden geselecteerd.

TIP
Snelle methode om camera's snel in te schakelen zonder de menubalk.
Druk herhaaldelijk op de Oknopen selecteer de beschikbare Camera-opties 

, , , , .

/      /      /

/      /      /
Menuopties Oudertoestel 17



4.6.3 Een camera verwijderen
1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd. 

Het  wissen/  toevoegen/  weergave/  scan menu opent.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop, selecteer  wissen, en 

druk op de O knop om te bevestigen.
4. Camera  opent. Druk op de + HOGER-knop of - 

LAGER-knop om de gewenste camera te selecteren. Druk op de O 
knop.

5. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer . Druk 
vervolgens op  deO knop om die aanmelding te verwijderen.

Let op:
Het is niet mogelijk een camera te verwijderen als slecht een camera bij het 
oudertoestel is aangemeld.

4.6.4 Scan camera
Deze functie is alleen beschikbaar als u beschikt over meer dan 1 Babytoestel 

(Camera).

1. Druk op de M knop. De menubalk opent.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd. 

Het menu  wissen/  toevoegen/  weergave/  scan opent.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer  scan. Druk 

op de O knop om te bevestigen.
4. Het display toont afwisselende beelden van verschillende aangemelde 

camera's. . De beelden veranderen ongeveer elke 12 
seconden.

TIP
Snelle methode om camera's snel in te schakelen zonder de menubalk.
Druk herhaaldelijke op OK en selecteer de beschikbare Camera-opties , 

, , , .

4.7 Temperatuur

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat  is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer °C of °F.

/      /      /

/      /      /
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4.8 Stroombesparingsmodus

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat V is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop of - LAGER-knop en selecteer video uit na  

5 mins, 30 mins of 60 mins als het toestel alleen op batterijen werkt.
Let op:

De audio blijft aan en u kunt op een willekeurige knop drukken om de video 
weer in te schakelen. 

4.9 Meerdere camera's op het display tonen

Deze functie is alleen beschikbaar als u beschikt over meer dan 1 Babytoestel 
(Camera).

Als de "Split Screen"-functie is ingeschakeld, kunt u beelden van meerdere 

camera's op het display weergeven. U hoort alleen audio van een van de 

beelden.

1. Druk op de M knop om de menubalk te openen.
2. Druk op de < LINKS-knop of > RECHTS-knop totdat is gemarkeerd.
3. Druk op de + HOGER-knop  of - LAGER knop en selecteer Split Screen 

Aan  / Uit .
4. Als de Split Screen-functie is ingeschakeld, op de < LINKS-knop/> 

RECHTS-knop/+ HOGER-knop/- LAGER-knop drukken om te 
schakelen tussen camera's om het geluid van de geselecteerde camera, 
aangegeven door het rode kader, weer te geven.

Let op:

In de multi-screen modus werkt de SPREEK-knop met de geselecteerde 
camera.
Als u een slaapliedje via de camera wilt afspelen, moet dit ingesteld worden 
voordat de multi-screen modus wordt geselecteerd.
Zoom werkt niet in de multi-screen modus.
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5. Uw apparaat verwijderen (milieu)
Aan het einde van de levenscyclus van het product moet u het 

apparaat niet weggooien met het gewone huishoudelijke afval. 
Breng het product naar een inzamelpunt voor de recycling van 

elektrische en elektronische apparatuur. Zie het symbool op 

het product, de handleiding en/of de verpakking. 

Sommige materialen van het product kunnen worden 

hergebruikt als u het apparaat naar een inzamelpunt brengt. Door hergebruik 
van onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten maakt u een 

belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. 

Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie over de 

inzamelpunten in uw omgeving. 

De interne batterij op een milieuvriendelijke wijze en volgens de plaatselijke 
regelgeving verwijderen.
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6. Reinigen 
Reinig de Babyfoon met een licht bevochtigde doek of met een antistatisch 

doekje. 
Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Reiniging en onderhoud
• Geen onderdelen van het apparaat reinigen met thinner of andere 

oplosmiddelen en chemicaliën - dit kan blijvende schade aan het product 
veroorzaken en wordt niet gedekt door de garantie.

• Houd uw Babyfoon uit de buurt van warme, vochtige omgevingen of fel 

zonlicht, en laat het niet nat worden.

• Alle inspanningen werden geleverd om een hoog niveau van 

betrouwbaarheid van uw babyfoon te garanderen. Als er toch iets mis gaat, 
niet proberen om het apparaat zelf te repareren - raadpleeg onze 

klantenservice voor hulp.
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7. Help

Scherm

Geen beeld
• Het apparaat opladen en een keer op de RESET-knop drukken.

• De toestellen resetten. Op de RESET-knop op het Oudertoestel drukken en 

de netspanning van beide apparaten loskoppen. Vervolgens weer 

aansluiten.

• Is het apparaat ingeschakeld (brandt de groene AAN/UIT LED)?

De AAN/UIT-knop 0 op het Oudertoestel ingedrukt houden om het toestel 
in te schakelen.

• Is de juiste camera geselecteerd?

Verander het cameranummer indien nodig.

• Is het videodisplay ingeschakeld?

De VIDEO AAN/UIT-knop V ingedrukt houden om het apparaat in te 
schakelen.

• Als het apparaat alleen voeding van batterijen heeft, gaat het display uit na 

5 minuten, 30 minuten of 60 minuten, om stroom te besparen (afhankelijk 

van de video-instellingen). Het apparaat blijft ingeschakeld en geeft audio-
waarschuwingen. U kunt het display weer inschakelen door op een 

willekeurige toets te drukken. 

Registratie

Het Babytoestel heeft de verbinding met het Oudertoestel verloren
• Het apparaat opladen en een keer op de RESET-knop op het Oudertoestel 

drukken.

• Als het Babytoestel te ver weg staat, kan het buiten bereik zijn. Plaats het 

Babytoestel dichter bij het Oudertoestel.
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• De apparaten resetten door het Babytoestel los te koppelen van de 

netspanning. Druk een keer op de RESET-knop op het Oudertoestel. Wacht 
ongeveer 15 seconden en dan opnieuw aansluiten. Het kan tot één minuut 

duren voordat het Babytoestel is gesynchroniseerd met het Oudertoestel.

• Zie 2.3 Aanmelden (Koppelen) als het nodig is de toestellen opnieuw aan te 

melden. 

Interferentie

Storende geluiden op uw Oudertoestel
• Uw Babytoestel en Oudertoestel staan mogelijk te dicht bij elkaar. Zet ze 

verder uit elkaar.

• Zorg ervoor dat er tenminste 1 tot 2 meter afstand is tussen de beide 

toestellen om audiofeedback te voorkomen.
• Als het Babytoestel te ver weg staat, kan het buiten bereik zijn. Plaats het 

Babytoestel dichter bij het Oudertoestel.

• Zorg ervoor dat het Babytoestel en het Oudertoestel niet in de buurt staan 
van andere elektrische apparatuur, zoals een televisie, computer of 

draadloze/mobiele telefoon. 

• Het gebruik van andere 2.5 GHz apparaten, zoals draadloze netwerken, (Wi-
Fi® routers), Bluetooth™ systemen of magnetrons, kunnen interferentie met 

dit product veroorzaken, dus houd de babyfoon uit de buurt van dergelijke 

apparaten of zet ze uit als ze storing lijken te veroorzaken.
• Als het signaal zwak is kunt u proberen het Oudertoestel en/of Babytoestel te 

verplaatsen.
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8. Algemene informatie
Als uw product niet goed functioneert....

1. Lees deze Gebruikershandleiding.

2. Contact opnemen met Klantenservice:

+31 (0) 202621966 in Nederland

+32 (0) 25887046 in België

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Neem contact op met Klantenservice om een nieuwe batterij voor het 

oudertoestel te bestellen.

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires 
("Garantie")
Dank u voor de aankoop van dit onder Motorola-product, dat onder licentie is 

vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie? 
BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product, 

verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde 
accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen 

defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik 

gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve 
garantie en is niet overdraagbaar.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT 

ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR 

CONSUMENTEN DIE GEDEKT ZIJN ONDER WETGEVING VOOR 
CONSUMENTENBESCHERMING IN HUN LAND VAN AANKOOP OF HUN LAND 

VAN VERBLIJF, KUNNEN DE DOOR DEZE GARANTIE GEBODEN VOORDELEN 

EEN AANVULLING ZIJN OP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE 
DEZE WET- EN REGELGEVING VOOR CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN 

BIEDT. RAADPLEEG DE WETTELIJKE RECHTEN IN UW LAND VOOR EEN 

VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN.
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Wie is gedekt?
Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?
BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen 
een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze 

garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente soortgelijke / 

gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?
ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING 

DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID 

VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE 
BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP 

GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE 

OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN 
ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN 

GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN, 

CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID) 
VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF 

EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE, 

BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF 
VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN 

INFORMATIE OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN 

VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN 
OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE 

KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of 

gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet 
toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u 

van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt 

ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.
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Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van 

onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.

Batterijen. Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen 
als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.

Incorrect gebruik. Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of 

verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade 

(barsten, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van 
verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid 

of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c) 

gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het 
blootstellen van het product of accessoire aan abnormaal gebruik of 

omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van 

MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking. 

Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van 
Motorola. Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of 

accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door 

Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking. 

Gedekte producten Duur van de dekking

Consumentenproducten Twee (2) jaar vanaf de datum waarop de 

producten oorspronkelijk werden gekocht 
door de eerste koper van het product.

Consumentenaccessoires Negentig (90) dagen vanaf de datum 

waarop de accessoires oorspronkelijk 

werden gekocht door de eerste koper van 

het product.

Consumentenproducten en 
accessoires die worden 

gerepareerd of vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke garantie of 
gedurende negentig (90) dagen vanaf de 

retourdatum naar de consument, 

afhankelijk van welke langer.
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Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van 

service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op 
enigerlei wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn 

erkende service centers, zijn uitgesloten van dekking.

Gemodificeerde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers 

of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken 
zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet passende board serienummers, of 

(d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten 

van dekking. 

Communicatiediensten. Defecten, schade, of het storing van producten of 

accessoires als gevolg van communicatiediensten of signaal waarop u bent 

geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de 

dekking. 

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?
Voor service of informatie kunt u bellen naar:

+31 (0) 202621966 in Nederland

+32 (0) 25887046 in België

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen 

risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE. 

Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de accessoire, 

(b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats en verkoper van 
het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de doos, een ingevulde 

garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving 

van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en 
BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en 

vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van 

verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of 
verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE 

mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.
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Radio Spectrum:

EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)

EMC:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

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:

Model Name:
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 /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. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of

hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for

Energy-Related Products (ErP).

 
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:

Electrical Safety:

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed

modification of the product voids this Declaration.

Manufacturer / Importer

(Signature of authori ed person)   

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer Place & Date

RF Safety:

London, 11 October, 2016

Digital Video Baby Monitor

MBP36XL, MBP36XL-2, MBP36XL-3, MBP36XL-4

EN300328 V1.9.1:2012
EN301489-17 V2.2.1 

EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)

LED Measurement: EN62471:2008

ErP: IM1275 with Amd 801/2013
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Specificaties

Babytoestel 

Frequentie 2.4 GHz tot 2.48 GHz

Beeldsensor kleuren CMOS 1M Pixels

Bedrijfstemperatuur 0oC - 45oC

IR LED 8 stks

Voedingsadapter Ten Pao International Ltd.

S005ANB0500100
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA; 

Output: 5.0V DC, 1000mA

WAARSCHUWING

Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter.

Batterij (ingebouwd) GPI INTERNATIONAL LTD.
2.4V, 900mAh Ni-MH, oplaadbare batterij (voldoende 

voor maximaal 3 uur gebruik)

WAARSCHUWING

Probeer niet om de batterij te vervangen, maar 
contact op met de klantenservice als het moet worden 
vervangen.
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Oudertoestel 

Frequentie 2.4 GHz tot 2.48 GHz

Scherm 5" diagonaal TFT LCD

Display-kleuren 16.7M kleuren LCD

Bedrijfstemperatuur 0oC - 45oC

Helderheidcontrole 8 stappen

Volumeregelaar 8 stappen + Uit

Voedingsadapter Ten Pao International Ltd.

S005ANB0500100
Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA;

Output: 5.0V DC, 1000mA

WAARSCHUWING

Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter.

Batterij (ingebouwd) LG Chemical Limited (Motorola BF6X)
3.7V, 1880mAh Lithium-Ion Polymeer, oplaadbare 

batterij (voldoende voor maximaal 5 uur gebruik)

WAARSCHUWING

Probeer niet om de batterij te vervangen, maar 
contact op met de klantenservice als het moet worden 
vervangen.
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Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics 
International LTD., officiële licentiehouder voor dit product. 
MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, 
LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken 
zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2016 Motorola 
Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

NL_EU Version 1.0

Gedrukt in China
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