
Gebruikershandleiding
MBP8

 
Babymonitor

De functies beschreven in deze
gebruikershandleiding kunnen zonder

kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
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We
dit i
Dank kamer slaapt.
Bewa ijs tonen om aanspraak 
te kun praak te maken op 
garan
Voor 

Dez g hebt om 
opti
Lee  de babymonitor 
te g
Is al
� 1 
� 1 
lkom...
s uw nieuwe Motorola Babymonitor!

 u voor de aanschaf van de MBP8. U kunt uw baby horen terwijl het in een andere 
ar het verkoopbewijs met verkoopdatum in uw administratie. U moet een verkoopbew
nen maken op garantie op uw Motorolaproduct. Registratie is niet vereist om aans
tie.
vragen over uw product kunt u bellen naar:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

e gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodi
maal van uw product gebruik te maken. 
s de Veiligheidsvoorschriften op pagina 6 door alvorens
ebruiken.
les aanwezig?
x Oudertoestel 
x Babytoestel 



tors
E LED's geven het 
ordt geregistreerd door de 
ytoestel. Hoe meer LED's 

 het geluid.
dan is het geluidsniveau in de 
niveau dat op het oudertoestel 

gebruikt om het geluidsvolume 
het oudertoestel aan te geven; 
ten hoe hoger de instelling van 

udertoestel is ingeschakeld en 
abytoestel.

toestel buiten bereik is van het 

et oudertoestel aan/uit te 

me van de luidspreker te 

me van de luidspreker te 
Overzicht van het Oudertoestel

5 4

3

2

1

1 Geluidsniveau indica
3 GROENE en 2 ROD
audioniveau aan dat w
microfoon van het bab
oplichten, hoe sterker
Als geen LED oplicht, 
babykamer onder het 
is ingesteld.
De LED's worden ook 
van de luidspreker op 
hoe meer LED's oplich
0 tot 5.

2 Verbindingindicator
Deze licht op als het o
is gekoppeld aan het b
Knippert als het ouder
babytoestel.

3 Voeding
Ingedrukt houden om h
zetten.

4 Volume +
Indrukken om het volu
verhogen.

5 Volume -
Indrukken om het volu
verlagen.



oor het installeren 

rtoestel samen te 
binding tussen beide 
het bereik is afhankelijk 

oals een koelkast, een 
 deuren of gewapend 
l en het oudertoestel kan 

orden beïnvloed door 
 muren, door radio's of 
tv's, computers, draadloze 
cerende verlichting of 

e producten zoals 
oth-systemen of 
 interferentie 
bymonitor uit de buurt 
et ze uit als ze storing 

t u proberen het ouder- of 

t babytoestel ongeveer 1 
eker te zijn dat geluid kan 
rd. 
ende ruimte is rondom het 
Overzicht van het babytoestel Belangrijke aanwijzingen v
van uw babymonitor
� Om het babytoestel en oude

gebruiken moet een radiover
toestellen worden gemaakt; 
van de omstandigheden.

� Grote metalen voorwerpen z
spiegel, archiefkast, metalen
beton tussen het babytoeste
het radiosignaal blokkeren.

� De signaalsterkte kan ook w
andere solide objecten zoals
elektrische apparatuur zoals 
en mobiele telefoons, fluores
dimmerschakelaars.

� Gebruik van andere draadloz
draadloze netwerken, Blueto
magnetronovens kunnen ook
veroorzaken, dus houd de ba
van dergelijke producten of z
veroorzaken.

� Als het signaal slecht is, kun
babytoestel te verplaatsen.

� Het wordt aanbevolen dat he
meter van de wieg staat om z
worden ontvangen en gehoo

� Het is essentieel dat er voldo
babytoestel.

1 Voedingsindicator 
Aan als het babytoestel is ingeschakeld. 

2 Voeding 0
Ingedrukt houden om het babytoestel aan/uit te 
zetten.

3 Nachtlicht 1
Indrukken om het nachtlicht aan/uit te schakelen.

4 Nachtlicht vermogen
Aan wanneer het nachtlicht is ingeschakeld. 
Uit wanneer het nachtlicht is uitgeschakeld.

1

4

3
2

0
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6 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. VE

Er zijn 
onderh
docum
Deze b
voor ele
mits be
Gebruik
Gebruik
appara
� Insta

toega
� Kies 

audio
� Plaa
� Het m

uitge
kinde

peelgoed. Voorkom dat kinderen 

geen vervanging voor 
 van volwassenen.
shandleiding bij de hand om later 
.

met een handdoek of deken 

t u vertrouwd bent met alle 
t apparaat in gebruik neemt.
in de buurt van water gebruiken.
in de buurt van warmtebronnen 

tellen aan water of vochtigheid 
d of elektrische schok te 
t nooit demonteren. Het openen 
aarlijk en doet de garantie 

ikt om het apparaat uit te 
ns gebruik aangesloten blijven. 
l uit te schakelen moet de stekker 
en verwijderd.
ILIGHEIDSINSTRUCTIES
Binnenin het toestel is niet-geïsoleerde 
�gevaarlijke spanning� aanwezig die sterk 
genoeg is om een elektrische schok te 
veroorzaken.

WAARSCHUWING:
belangrijke instructies voor gebruik en 
oud (service) instructies in de begeleidende 
entatie van dit apparaat.
abymonitor voldoet aan alle relevante normen 
ktromagnetische velden en is veilig in gebruik 

handeld volgens de aanwijzingen in de 
ershandleiding. Lees de aanwijzingen in de 
ershandleiding dus aandachtig door alvorens het 

at te gebruiken. 
lleer het apparaat in de nabijheid van een goed 
nkelijk stopcontact.

een plaats voor de babymonitor die de beste 
-ontvangst van uw baby in de wieg geeft.

ts de babymonitor of het snoer NOOIT in de wieg.
onteren moet door een volwassene worden 

voerd. Kleine onderdelen uit de buurt van 
ren houden.

� Dit apparaat is geen s
er mee spelen.

� Deze babymonitor is 
verantwoord toezicht

� Houd deze Gebruiker
te kunnen raadplegen

� De babymonitor niet 
afdekken.

� Test de monitor zoda
functies voordat u he

� De babymonitor niet 
� De babymonitor niet 

gebruiken.
OPGELET
Het apparaat niet bloots
om het gevaar van bran
vermijden. Het apparaa
van de behuizing is gev
vervallen.
De stekker wordt gebru
schakelen en moet tijde
Om het apparaat gehee
uit het stopcontact word
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2. IN
Voed

1. Kie
sto

2. He
ba
te 
ba

3. Ins
ba

N UW 
OR
ndachtig door en houdt er 
ymonitor alleen als hulpmiddel is 

rvanging voor verantwoord 
en.

estel in/uitschakelen
estel is uitgeschakeld, de toets 
 totdat de Verbindingsindicator 
stel is nu ingeschakeld en zoekt 
het babytoestel.
estel is ingeschakeld, de toets 
 totdat de Verbindingsindicator 
tel is nu uitgeschakeld.

stel in/uitschakelen
el is uitgeschakeld, de toets 0 
 de Voedingsindicator aan is. 
geschakeld.
stel is ingeschakeld, de toets 0 
t de Verbindingsindicator uit 
u uitgeschakeld.
BRUIK NEMEN

 GEBRUIK NEMEN
ing voor het babytoestel

s een passende plaats bij een goed toegankelijk 
pcontact.
t babytoestel aansluiten op het stopcontact in the 
bykamer. Zorg dat er voldoende ruimte is om geluid 
detecteren van ten hoogste 1 meter afstand van de 
by.
talleer het oudertoestel op de plaats van waar u de 
by wilt controleren.

3. GEBRUIK VA
BABYMONIT

Lees deze instructies aa
rekening mee dat de bab
bedoeld. Het is geen ve
toezicht van volwassen

3.1 Het ouderto
1. Wanneer het ouderto
0 ingedrukt houden
aan is. Het oudertoe
naar verbinding met 

2. Wanneer het ouderto
0 ingedrukt houden
uit is. Het oudertoes

3.2 Het babytoe
Wanneer het babytoest
ingedrukt houden totdat
Het babytoestel is nu in
Wanneer het oudertoe
ingedrukt houden totda
is. Het babytoestel is n

Stopcontact
EU-
stekker



8 REN VAN HET APPARAAT (MILIEU)

OPMER
Als het
staan, h
storing.
afstand
verschi

3.3
The na
hoevee
helder 
1. Wan

in te
2. Wan

uit t

3.4
Het oud
uit.
Druk op
volume
het gelu
volume
tot 5 (h

EN VAN HET 
MILIEU) 
t einde van zijn 
t het normale 

uct in bij een 
trische en 
oor recycling. Het 
andleiding en/of de verpakking 
cyclingsymbool.

an het product kunnen opnieuw 
e bij een inzamelpunt inlevert. 
len of grondstoffen van gebruikte 
vert u een belangrijke bijdrage 
n het milieu.
e plaatselijke overheid voor 
inzamelpunten in uw omgeving.
en milieuvriendelijke wijze en 
tselijke voorschriften.
VERWIJDE

KING
 oudertoestel en het babytoestel te dicht bij elkaar 
oort u een hoge geluidstoon. Dit duidt niet op een 
 De toestellen zijn ontworpen om op een bepaalde 
 van elkaar gebruikt te worden, d.w.z. in 
llende kamers. 

Het nachtlicht inschakelen
chlicht-functie geeft de kamer een kleine 
lheid licht zodat u de baby kun observeren zonder 
verlichting.
neer het nachtlicht uit is, op 1 drukken om het 
 schakelen.
neer het nachtlicht aan is, op 1 drukken om het 

e schakelen.

Luidsprekervolume instellen
ertoestel heeft 6 volumeniveaus, inclusief volume 

 + om het volume te verhogen of - om het 
 van het oudertoestel te verlagen. De LED's van 
idsniveau lichten op tijdens het regelen van het 

 om het ingestelde niveau tussen 0 (uit), 1 (laag) 
oog) aan te geven.

4. VERWIJDER
APPARAAT (

Geef het product aan he
levensduur niet mee me
huisvuil. Lever het prod
inzamelplaats voor elek
elektrische apparatuur v
product, de gebruikersh
zijn voorzien van een re
Sommige onderdelen v
worden gebruikt als u z
Door sommige onderde
producten te recyclen le
aan de bescherming va
Neem contact op met d
nadere informatie over 
Verwijder batterijen op e
overeenkomstig de plaa
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5. R
Reinig
antist
schur

Rein
� Ge

che
pro
de 

� De
om
wo

� Alle
bet
Mo
om
me

N OPLOSSEN
r op het oudertoestel licht 

dertoestel is ingeschakeld.
r op het oudertoestel knippert

mogelijk buiten bereik van het 
ide apparaten dichter bij elkaar, 
stand van minder dan 1,5 meter.
ogelijk uitgeschakeld. De toets 0 

ngedrukt houden om het toestel in 

at een geluidstoon horen
ytoestel is verbroken. Zet beide 
ij elkaar, maar niet op een afstand 
 meter.
ogelijk uitgeschakeld. De toets 0 

ngedrukt houden om het toestel in 
GEN

EINIGEN 
 de MBP8 met een vochtige doek of met een 

atisch doekje. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of 
ende middelen. 

igen en onderhoud
bruik geen verdunner of andere oplosmiddelen of 
micaliën om het apparaat te reinigen - dit kan het 
duct permanent beschadigen en is niet gedekt door 
Garantie.
 MBP8 uit de buurt houden van warme, vochtige 
gevingen of direct zonlicht, en niet nat laten 
rden. 
s is in het werk gesteld om de hoge 
rouwbaarheidsnorm van uw MBP8 te verzekeren. 
chten er toch problemen optreden, probeer dan niet 
 het apparaat zelf te repareren - neem contact op 
t Klantenservice voor hulp.

6. PROBLEME
Verbindingsindicato
niet op
� Controleer of het ou
Verbindingsindicato
� Het oudertoestel is 

babytoestel. Zet be
maar niet op een af

� Het babytoestel is m
op het babytoestel i
te schakelen.

Het oudertoestel la
� Verbinding met bab

apparaten dichter b
van minder dan 1,5

� Het babytoestel is m
op het babytoestel i
te schakelen.



10 ALGEMENE INFORMATIE

Geluid
oudert
� Het v

te laa
oude
volum

� Het o
baby
maar

De bab
� Het o

dicht
minim

� Het l
zijn i

E INFORMATIE
t niet goed functioneert...
ershandleiding.
 met klantenservice op 
 802 in Europa
mbp@tdm.de

tie voor 
roduct en accessoires 

oop van dit onder Motorola-product, 
vervaardigd door Binatone 
onal LTD ("BINATONE").
 door deze garantie? 
ert onder voorbehoud van het 
roduct, verkocht onder de merknaam 
ct"), of de gecertificeerde accessoire 
cht voor gebruik met dit product, 
rtonen in materialen en productie bij 
edurende de hieronder beschreven 
tie is uw exclusieve garantie en is 

 exclusieve garantie en is niet 
 van de baby is niet te horen op het 
oestel
olumeniveau op het oudertoestel staat mogelijk 
g; verhoog het volumeniveau op het 
rtoestel. Zie sectie 3.4 voor instellingen van het 
eniveau.
udertoestel is mogelijk buiten bereik van het 
toestel. Zet beide apparaten dichter bij elkaar, 
 niet op een afstand van minder dan 1,5 meter.
ymonitor produceert een hoge geluidstoon
udertoestel en het babytoestel staan mogelijk te 

 bij elkaar. Zet het oudertoestel en het babytoestel 
aal 1,5 meter uit elkaar.

uidsprekervolume op het oudertoestel kan te hoog 
ngesteld. Verlaag het volume op het oudertoestel.

7. ALGEMEN
Als het produc
1. Lees de Gebruik
2. Neem contact op

+49 (0) 1805 938
E-mail: motorola-

Beperkte garan
consumentenp
("Garantie")
Dank u voor de aank
dat onder licentie is 
Electronics Internati
Wat wordt gedekt
BINATONE garande
navolgende dat dit p
van Motorola ("Produ
("Accessoire") verko
geen defecten zal ve
consumentgebruik g
periode. Deze Garan
niet overdraagbaar.
Wie is gedekt?
Deze Garantie is uw
overdraagbaar.
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Wat z
BINA
eigen
termij
deze 
functi
gebru
onder

Welk
ALLE
ZOND
VERK
BEPA
DEZE
REPA
UITDR
OPLO
GEGE
UITDR
GEEN
AANS
ONRE
SCHA

EN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE 
IDENTELE, BIJZONDERE OF 
E VAN WELKE AARD DAN OOK, OF 
KOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN 
S VAN INFORMATIE OF ANDER 

LIES ALS GEVOLG VAN OF IN 
ET VERMOGEN OF ONVERMOGEN 

TEN OF ACCESSOIRES TE KUNNEN 
OR ZOVER DEZE SCHADE KAN 
WEZEN DOOR DE WET.
tsgebieden is de beperking of uitsluiting 
f gevolgschade, of beperking van de 
liciete garantie niet toegestaan, zodat de 
perkingen en uitsluitingen mogelijk niet 

ing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke 
, en u kunt ook andere rechten hebben 
ken in verschillende jurisdictie.
MENE INFORMATIE

al BINATONE doen?
TONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar 
 goeddunken en binnen een zakelijk redelijke 
n, elk product of accessoire die niet voldoet aan 
garantie repareren of vervangen. Wij kunnen 
oneel equivalente soortgelijke / gereviseerde / 
ikte of nieuwe producten, accessoires of 
delen gebruiken.

e andere beperkingen zijn van toepassing?
 GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER 
ER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN 
OOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN 
ALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN 
 BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE 
RATIE OF VERVANGING OP GROND VAN DEZE 
UKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE 
SSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT 
VEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE 
UKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN 
 GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE 
PRAKELIJK ZIJN, CONTRACTUEEL OF IN 
CHT (INCLUSIEF ONACTZAAMHEID) VOOR 
DE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET 

PRODUCT OF E
INDIRECTE, INC
GEVOLGSCHAD
VERLIES VAN IN
OMZET, VERLIE
FINANCIËLE VER
VERBAND MET H
OM DE PRODUC
GEBRUIKEN VO
WORDEN AFGE
In sommige rech
van incidentele o
duur van een imp
bovenstaande be
op u van toepass
wettelijke rechten
die af kunnen wij
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Uitslu
Norma
vervang
slijtage
Batteri
nomina
en lekk

cten of schade als gevolg van: 
 verkeerde opslag, misbruik, 
g zoals fysieke schade (barsten, 
itenkant van het product als 
ruik; (b) contact met vloeistof, 

ochtigheid of overmatige 
n dergelijke, extreme hitte, of 
 producten of accessoires voor 
 of het blootstellen van het 
n abnormale gebruik of 

andere handelingen die niet de 
OLA of BINATONE, vallen niet 

 en accessoires die niet van 
rola. Defecten of schade als 
producten of accessoires of 
ie niet van het merk Motorola of 

tificeerd, vallen niet onder 

Gedek
Consu
produc

Consu
access

Consu
produc
access
worde
of verv
itingen
le slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of 
ing van onderdelen als gevolg van normale 

 worden niet gedekt. 
jen. Alleen batterijen die onder 80% van hun 
le vermogen vallen als ze volledig zijn opgeladen 
ende batterijen vallen onder deze garantie.

Incorrect gebruik. Defe
(a) onjuiste bediening of
ongeval of verwaarlozin
krassen, enz.) op het bu
gevolg van verkeerd geb
water, regen, extreme v
transpiratie, zand, vuil e
voedsel, (c) gebruik van
commerciële doeleinden
product of accessoire aa
omstandigheden, of (d) 
schuld zijn van MOTOR
onder de dekking. 
Gebruik van producten
het merk zijn van Moto
gevolg van gebruik van 
andere randapparatuur d
door Motorola zijn gecer
dekking. 

te producten Duur van de dekking
menten-
ten 

Twee (2) jaar vanaf de datum 
waarop de producten 
oorspronkelijk werden gekocht 
door de eerste koper van het 
product.

menten-
oires 

Negentig (90) dagen vanaf de 
datum waarop de accessoires 
oorspronkelijk werden gekocht 
door de eerste koper van het 
product.

menten-
ten en 
oires die 

n gerepareerd 
angen

Het saldo van de 
oorspronkelijke garantie of 
gedurende negentig (90) dagen 
vanaf de retourdatum naar de 
consument, afhankelijk van welke 
langer is.
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Niet-g
schad
instal
wijze 
MOTO
servic
Gewi
(a) se
gewijz
aanw
serien
behui
Comm
storin
comm
geabo
vallen

Hoe k
Voor 
+49 (0
E-ma
U krijg
op eig

center van Binatone. Voor service 
rden overlegd: (a) het product of de 
rspronkelijke aankoopbewijs 
 plaats en verkoper van het 
 garantiekaart is bijgesloten in de 

arantiekaart met het volgnummer 
en schriftelijke beschrijving van het 
ngrijkste; (e) uw adres en 

rmen de volledige garantie-
u en BINATONE ten aanzien van 
soires gekocht door u, en 

eerdere overeenkomst of 
grip van verklaringen in publicaties 
itgegeven door BINATONE of 

een vertegenwoordiger of 
TONE mogelijk gemaakt zijn in 
mde aankoop.
MENE INFORMATIE

eautoriseerde service of wijziging. Defecten of 
e als gevolg van service, testen, afstelling, 

latie, onderhoud, wijziging of modificaties op welke 
dan ook door iemand die niet geautoriseerd is door 
ROLA, BINATONE of haar geautoriseerde 

ecenters, vallen niet onder de dekking. 
jzigde producten. Producten of accessoires met 
rienummers of datumplaatjes die zijn verwijderd, 
igd of vernietigd, (b) verbroken zegels of 

ijzingen van geknoei, (c) niet-passende board 
ummers, of (d) niet-conforme of niet-Motorola 
zingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking. 

unicatiediensten. Defecten, schade, of het 
g van producten of accessoires als gevolg van een 
unicatiediensten of signaal waarop u bent 
nneerd of gebruikt met de producten of accessoires 
 niet onder de dekking.

rijgt u garantieservice of andere informatie?
service of informatie kunt u bellen naar:
) 1805 938 802 in Europa

il: motorola-mbp@tdm.de
t instructies over hoe u de producten of accessoires 
en rekening en eigen risico kunt versturen naar een 

geautoriseerd service
moet het volgende wo
accessoire, (b) het oo
(rekening) met datum,
Product; (c) indien een
doos, een ingevulde g
van het Product; (d) e
probleem, en, het bela
telefoonnummer.
Deze voorwaarden vo
overeenkomst tussen 
de producten of acces
vervangen eventuele 
verklaringen, met inbe
of promotiemateriaal u
verklaringen die door 
medewerker van BINA
verband met de genoe
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8. TE
RF-freq
Kanale
Bedrijfs
Voltage
(Adapte

Voltage
(Adapte
CHNISCHE GEGEVENS
uentiebereik 1881.792 MHz - 1897.344 MHz
n 10
temperatuur 5ºC - 45ºC
 babytoestel 
r spanning)

Voeding: 100-240V AC, 50/60Hz, 
150mA; Vermogen: 6V DC, 
450mA

 oudertoestel 
r spanning)

Voeding: 100-240V AC, 50/60Hz, 
150mA; Vermogen: 6V DC, 
450mA
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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 

1. 



Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door 
Binatone Electronics International LTD., 
officieel 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 respectievelijke eigenaars.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten 
voorbehouden.

Versie 1.0

Gedrukt in China




