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Voor uw veiligheid
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of 
onwettig zijn. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding.

 Schakel de camera niet in op plaatsen waar het gebruik van mobiele 
telefoons is verboden of op plaatsen waar dit storingen of gevaar kan 
veroorzaken.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Installeer de camera niet in 
een auto. Gebruik de camera niet terwijl u een auto bestuurt. Gebruik 
ook niet uw mobiele telefoon om de camera tijdens het rijden te 
besturen of te configureren. Parkeer de auto eerst.

STORING Alle draadloze apparatuur is gevoelig voor storing. Dit kan de 
werking beïnvloeden.

SCHAKEL DE CAMERA UIT IN ZIEKENHUIZEN Volg alle regels en 
aanwijzingen op. Schakel de camera uit in de nabijheid van medische 
apparatuur.

SCHAKEL DE CAMERA UIT IN VLIEGTUIGEN Draadloze apparatuur kan 
storingen veroorzaken.

SCHAKEL DE CAMERA UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de camera 
niet in een benzinestation. Gebruik de camera niet in de nabijheid van 
benzine of chemicaliën.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Gebruik 
de camera niet op plaatsen waar explosieven worden gebruikt. Houd u 
aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.

GEBRUIK DE CAMERA VERSTANDIG Gebruik de camera alleen zoals 
het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.

DESKUNDIG ONDERHOUD Laat alleen bevoegd personeel het apparaat 
installeren of repareren.

ACCESSOIRES EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde 
accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.

MAAK BACK-UPS Vergeet niet om een back-up te maken van alle 
belangrijke gegevens.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op 
een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat 
apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen 
ongeschikte producten aan.

WATERBESTENDIGHEID De camera is niet waterbestendig. Houd het 
apparaat droog.

De camera in gebruik nemen
Opmerking: Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding. 
Gebruik deze verkorte handleiding niet in plaats van de volledige 
handleiding. De volledige handleiding bevat belangrijke 
veiligheids- en onderhoudsinformatie.

Voor het gebruik van de Nokia Observation Camera hebt u het 
volgende nodig:
• Twee SIM-kaarten: één voor uw telefoon en één voor de camera. 

Op beide kaarten moet Multimedia Service (MMS) ingeschakeld 
zijn. Zie ook ‘4. Verplichte instellingen configureren’ verderop.

• Een compatibele mobiele telefoon met MMS-functie en een 
kleurendisplay

• Ontvangst van een GSM-netwerk in de omgeving van de telefoon 
en de camera

U kunt de camera-instellingen configureren met tekstberichten of met 
de PC Suite-software die op de cd-rom staat. 

Opmerking: Als u tekstberichten gebruikt, kan maar één gebruiker 
(de hoofdgebruiker) de functies voor bewegingsdetectie en 
getimede opnamen gebruiken. Met PC Suite zijn deze functies 
beschikbaar voor maximaal 20 gebruikers. 
Waarschuwing: Om te voldoen aan de eisen voor blootstelling 
aan radiogolven voor mobiele verzendapparatuur, dient een 
minimumafstand van 20 cm tussen de camera en elk individu in 
acht te worden genomen.
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1. De functies van de SIM-kaarten controleren
Plaats de SIM-kaart van de Nokia Observation Camera in uw mobiele 
telefoon en controleer of het gebruik van de PIN-code is uitgeschakeld.

Tip: Als u wilt controleren of MMS is ingeschakeld op de SIM-kaart, 
stuurt u een MMS-bericht van uw mobiele telefoon naar de mobiele 
telefoon zelf.

Opmerking: De uit de camera verzonden berichten en afbeeldingen 
komen ten laste van het abonnement dat aan de SIM-kaart in de 
camera is verbonden.

Haal de SIM-kaart van de camera uit uw mobiele telefoon. Plaats de 
SIM-kaart van uw mobiele telefoon terug in de telefoon.

Opmerking: Controleer hoe groot de MMS-berichten mogen zijn die 
uw mobiele telefoon kan ontvangen. Uw netwerkexploitant kan de 
grootte van MMS-berichten ook beperken. Vraag de 
netwerkexploitant naar bijzonderheden.

2. De SIM-kaart in de camera plaatsen
Plaats de SIM-kaart van de Nokia Observation Camera in de camera. 
Zorg ervoor dat de schuine hoek van de SIM-kaart aan de linkerkant zit 
en duw de kaart volledig in de sleuf. 

Opmerking: Houd de kleine SIM-kaartjes altijd buiten het bereik 
van kleine kinderen.

3. De camera inschakelen
Verbind de kabel voor de netvoeding met het aansluitpunt voor stroom 
op de camera en steek de stekker in het stopcontact. 

Wacht totdat de LED's oplichten. Als LED's 1 en 3 groen zijn, is de camera 
klaar voor gebruik. 

Opmerking: Als LED 2 rood knippert, is het gebruik van de PIN-code 
ingeschakeld. Geef de PIN-code op met PC Suite of schakel de 
camera uit, haal de SIM-kaart uit de camera, plaats deze in uw 
mobiele telefoon en schakel de PIN-code uit. 

4. Verplichte instellingen configureren
Als u de camera wilt gebruiken, moet u eerst de hoofdgebruiker, de 
MMS-instellingen en de gebruikte taal configureren. Zie hierna. 

U kunt de instellingen configureren met tekstberichten of met de PC 
Suite-software die op de bijgeleverde cd-rom staat. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor meer informatie over PC Suite.
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De hoofdgebruiker opgeven
U kunt de hoofdgebruiker opgeven op de pagina Gebruikers van de PC 
Suite-software of door het volgende tekstbericht naar de camera te 
sturen: 

Opmerking: De spaties tussen de onderdelen van het tekstbericht 
worden weergegeven met een underscore (_). 

8_beveiligingscode_uw naam_uw mobiele 
telefoonnummer_uw e-mailadres
De standaardbeveiligingscode is 1234.

Bijvoorbeeld: 

Opmerking: Het is niet verplicht het e-mailadres op te nemen in 
het bericht. Als u het wel opneemt, kunt u vastgelegde 
afbeeldingen naar uw e-mailadres sturen.

Wacht totdat u een bevestigingsbericht van de camera hebt 
ontvangen. Hoe lang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid 
verkeer op het GSM-netwerk.

De MMS-instellingen verkrijgen
De eenvoudigste manieren om de noodzakelijke MMS-
verbindingsinstellingen te verkrijgen zijn:

• Ga naar www.nokia.com/phonesettings en stuur de MMS-
instellingen naar uw mobiele telefoon.

• Vraag Club Nokia, Nokia Careline of uw serviceprovider om de 
MMS-instellingen naar uw mobiele telefoon te sturen.

Tip: De MMS-instellingen van de Nokia Observation Camera zijn 
dezelfde als voor de Nokia 7650-telefoon.

Als u de MMS-verbindingsinstellingen handmatig wilt configureren, 
raadpleegt u de gebruikershandleiding.

De taal van de camera instellen
De standaardtaal van de Nokia Observation Camera is Engels. Als u de 
taal wilt wijzigen, gaat u naar de pagina Instellingen van de PC Suite-
software of stuurt u het volgende tekstbericht naar de camera:

Opmerking: De spaties tussen de onderdelen van het tekstbericht 
worden weergegeven met een underscore (_). 

21_1234_nummer van de taal
Selecteer het nummer van uw taal uit deze lijst: Deens 1, Nederlands 
2, Engels 3, Fins 4, Frans 5, Duits 6, Italiaans 7, Noors 8, Pools 9, 
Portugees 10, Spaans 11, Zweeds 12, Vereenvoudigd Chinees 13, 
Traditioneel Chinees (Hong Kong) 14, Traditioneel Chinees (Taiwan) 
15, Tsjechisch 16, Canadees Frans 17, Grieks 18, Hongaars 19, 
Braziliaans Portugees 20, Russisch 21, Latijns Spaans 22, Thais 23.

Bijvoorbeeld: 

Opmerking: Als u de taal wijzigt, accepteert de camera alleen nog 
maar tekstberichten in die taal. 

De Nokia Observation Camera is nu klaar voor gebruik.
Andere opdrachten die u via tekstberichten kunt sturen, vindt u op de 
handleidingkaart op de omslag van de gebruikershandleiding. Knip de 
kaart uit en plaats deze in de plastic houder die u in de verpakking van 
de camera vindt, zodat u de kaart eenvoudig mee kunt nemen. 

8 1234 Jane 
5678910 
jane@work.com

21 1234 7
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Tip: Als u het gebruik van de PIN-code wilt inschakelen nadat u de 
camera hebt geconfigureerd, stuurt u het tekstbericht 22_PIN 
code_aan naar de camera. Vervang de underscore (_) door een 
spatie en PIN-code door uw PIN-code.

Een afbeelding vastleggen
Als u een afbeelding wilt vastleggen en deze vervolgens naar uw mobiele 
telefoon wilt sturen, stuurt u het volgende tekstbericht naar de camera:

1
Opmerking: In nationale wetten en reguleringen kunnen 
beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van het vastleggen van 
afbeeldingen en de verdere verwerking en het gebruik van dergelijke 
gegevens. Gebruik deze functie niet onrechtmatig. Respecteer de 
privacy en de overige legitieme rechten van anderen en voldoe aan 
elke wettelijke regeling op het gebied van bijvoorbeeld 
gegevensbescherming, privacy en openbaarheid. 

Bewegingsdetectie gebruiken
Als u bewegingsdetectie wilt inschakelen, stuurt u het volgende 
tekstbericht naar de camera:

Opmerking: De spaties tussen de onderdelen van het tekstbericht 
worden weergegeven met een underscore (_).

2_aan_aantal berichten (0-10)

Bijvoorbeeld: 

Bewegingsdetectie blijft nu ingeschakeld totdat de camera vier keer 
beweging heeft gesignaleerd.

Opmerking:  Wanneer u 0 instelt bij het aantal afbeeldingsberichten, 
blijft de bewegingsdetectie ingeschakeld totdat u deze uitschakelt.

Als u bewegingsdetectie wilt uitschakelen, stuurt u het volgende 
tekstbericht naar de camera:

2 uit

Getimede opnamen gebruiken
Als u wilt dat de camera afbeeldingen vastlegt met bepaalde 
tussenpozen, stuurt u het volgende tekstbericht naar de camera:

Opmerking: De spaties tussen de onderdelen van het tekstbericht 
worden weergegeven met een underscore (_).

4_aan_gewenste pauze_aantal berichten (0-10)

Bijvoorbeeld:  

De camera stuurt nu zes afbeeldingsberichten met tussenpozen van 
een kwartier.

De temperatuur controleren
Als u de actuele temperatuur (bij benadering) in de omgeving van de 
camera wilt controleren, stuurt u het volgende tekstbericht naar de 
camera: 

3

2 aan 4

4 aan 00:15 6
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Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven 
kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke 
eigenaren zijn.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie 
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen 
enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk 
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot 
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde 
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te 
wijzigen of te herroepen.


