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Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi zaleceniami. Nieprzestrzeganie zaleceñ 
mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje 
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Nie w³±czaj kamery w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione lub mo¿e powodowaæ zak³ócenia 
radiowe b±d¼ inne zagro¿enia.

BEZPIECZEÑSTWO NA DRODZE JEST NAJWA¯NIEJSZE Nie instaluj 
kamery w poje¼dzie. Nie u¿ywaj kamery ani telefonu komórkowego do 
sterowania kamer± lub jej konfigurowania podczas prowadzenia 
pojazdu; najpierw zaparkuj pojazd.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe s± 
czu³e na zak³ócenia radiowe, które mog± wp³ywaæ na jako¶æ dzia³ania 
urz±dzeñ.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA NA TERENIE SZPITALA Stosuj siê do 
obowi±zuj±cych przepisów lub zasad. Nie w³±czaj kamery w pobli¿u 
aparatury medycznej.

NIE W£¡CZAJ URZ¡DZENIA NA POK£ADZIE SAMOLOTU Urz±dzenia 
bezprzewodowe mog± zak³ócaæ dzia³anie systemów pok³adowych.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD Nie u¿ywaj 
kamery na stacjach benzynowych ani w pobli¿u sk³adów paliw lub 
chemikaliów.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA 
WYBUCHÓW Nie u¿ywaj kamery w rejonie odpalania ³adunków 
wybuchowych. Zwróæ baczn± uwagê na wszystkie ograniczenia i stosuj 
siê do obowi±zuj±cych przepisów.

U¯YWAJ URZ¡DZENIA Z ROZWAG¡ U¿ywaj kamery tylko 
w jej normalnych pozycjach roboczych. Unikaj dotykania anteny.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW Instalacje i naprawy zlecaj 
wy³±cznie wykwalifikowanym specjalistom.

BATERIE I AKCESORIA U¿ywaj wy³±cznie baterii i akcesoriów 
zatwierdzonych przez producenta urz±dzenia. Nie pod³±czaj 
urz±dzeñ nie przeznaczonych do wspó³pracy z tym urz±dzeniem.

KOPIE ZAPASOWE Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii zapasowych 
wszystkich wa¿nych danych.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ Zanim pod³±czysz dodatkowe 
urz±dzenie, zapoznaj siê z jego instrukcj± obs³ugi i przepisami 
bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do 
wspó³pracy z tym urz±dzeniem.

WODOODPORNO¦Æ Kamera nie jest wodoodporna. Chroñ j± przed 
wilgoci±.

Uruchamianie kamery 
Uwaga: Szczegó³owe informacje znajduj± siê w oddzielnej 
instrukcji obs³ugi. Ta instrukcja „Szybki start" nie zastêpuje pe³nej 
instrukcji obs³ugi, zawieraj±cej wa¿ne informacje o 
bezpieczeñstwie i konserwacji.

Do u¿ywania kamery obserwacyjnej Nokia niezbêdne s±:

• dwie karty SIM – jedna dla telefonu i jedna dla kamery, obydwie 
z uruchomionymi us³ugami multimedialnymi (MMS), zobacz „4. 
Konfigurowanie obowi±zkowych ustawieñ” poni¿ej; 

• zgodny telefon komórkowy z kolorowym wy¶wietlaczem i funkcj± 
MMS; 

• zasiêg sieci GSM zarówno w miejscu u¿ywania telefonu, 
jak i w miejscu instalacji kamery.

Ustawienia kamery mo¿na skonfigurowaæ, u¿ywaj±c wiadomo¶ci 
tekstowych lub oprogramowania PC Suite znajduj±cego siê na dysku 
CD-ROM. 

Uwaga: Je¶li do ustawienia kamery zostan± u¿yte wiadomo¶ci 
tekstowe, tylko jeden u¿ytkownik (u¿ytkownik g³ówny) mo¿e 
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korzystaæ z funkcji wykrywania ruchu i zdjêæ poklatkowych. 
W wypadku oprogramowania PC Suite tych funkcji mo¿e u¿ywaæ 
maksymalnie 20 u¿ytkowników.

Ostrze¿enie: W celu spe³nienia wymagañ dotycz±cych 
czêstotliwo¶ci radiowych (RF) w wypadku przeno¶nych urz±dzeñ 
nadawczych nale¿y zachowywaæ miêdzy kamer± a wszelkimi 
osobami minimaln± odleg³o¶æ równ± 20 cm.

1. Sprawdzanie funkcji kart SIM
W³ó¿ kartê SIM kamery obserwacyjnej Nokia do telefonu komórkowego 
i upewnij siê, ¿e ¿±danie kodu PIN jest wy³±czone na karcie SIM. 

Porada: Aby sprawdziæ, czy us³uga MMS jest uruchomiona na karcie 
SIM, wy¶lij wiadomo¶æ MMS z telefonu komórkowego na jego 
w³asny numer.

Uwaga: Op³atami za wysy³anie zdjêæ i wiadomo¶ci z kamery 
bêdzie obci±¿any rachunek karty SIM w³o¿onej do kamery.

Wyjmij kartê SIM kamery z telefonu komórkowego. W³ó¿ kartê SIM 
telefonu komórkowego z powrotem do telefonu.

Uwaga: Nale¿y sprawdziæ najwiêkszy rozmiar wiadomo¶ci MMS 
odbieranych przez dany telefon. Rozmiar wiadomo¶ci MMS mo¿e 
równie¿ ograniczaæ operator sieci, który udzieli szczegó³owych 
informacji na ten temat.

2. Wk³adanie karty SIM do kamery
W³ó¿ kartê SIM kamery obserwacyjnej Nokia do kamery. Sprawd¼, czy 
¶ciêty róg karty SIM znajduje siê z lewej strony i czy karta jest w³o¿ona 
ca³kowicie do gniazda. 

Uwaga: Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

3. W³±czanie zasilania kamery
Pod³±cz zasilacz do z³±cza kabla zasilaj±cego kamery, a nastêpnie do 
gniazdka elektrycznego. 

Poczekaj na za¶wiecenie siê diod LED. Kiedy diody LED 1 i 3 s± zielone, 
kamera jest gotowa do u¿ycia. 
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Uwaga: Je¶li dioda LED 2 miga na czerwono, jest w³±czone 
¿±danie kodu PIN. Wprowad¼ kod PIN za pomoc± oprogramowania 
PC Suite lub wy³±cz zasilanie kamery, wyjmij kartê SIM z kamery, 
w³ó¿ j± do telefonu komórkowego i wy³±cz ¿±danie kodu PIN. 

4. Konfigurowanie obowi±zkowych ustawieñ
Aby korzystaæ z kamery, nale¿y skonfigurowaæ u¿ytkownika g³ównego 
kamery, ustawienia MMS i u¿ywany jêzyk. Zobacz dalej. 

Ustawienia kamery mo¿na skonfigurowaæ, u¿ywaj±c wiadomo¶ci 
tekstowych lub oprogramowania PC Suite znajduj±cego siê na dysku 
CD w pakiecie handlowym. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
o oprogramowaniu PC Suite, skorzystaj z podrêcznika u¿ytkownika.

Okre¶lanie u¿ytkownika g³ównego
Okre¶l u¿ytkownika g³ównego na stronie U¿ytkownicy 
oprogramowania PC Suite lub wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow± do kamery: 

Uwaga: Spacje miêdzy elementami wiadomo¶ci tekstowej zosta³y 
oznaczone znakiem podkre¶lenia (_). 

8_kod zabezpieczaj±cy_nazwisko_numer telefonu 
komórkowego_adres e-mail
Domy¶lny kod zabezpieczaj±cy to 1234.

Na przyk³ad: 

Uwaga: Podanie w wiadomo¶ci adresu e-mail jest 
nieobowi±zkowe. Je¶li jednak zostanie dodany, mo¿na wysy³aæ 
wykonane zdjêcia poczt± elektroniczn±.

Poczekaj na komunikat potwierdzaj±cy z kamery. Opó¼nienie 
miêdzy wys³aniem wiadomo¶ci tekstowej a otrzymaniem 
potwierdzenia zale¿y od nasilenia ruchu w sieci GSM.

Pobieranie ustawieñ MMS
Naj³atwiejsze sposoby uzyskania potrzebnych ustawieñ po³±czenia 
MMS to:

• przej¶cie na stronê www.nokia.com/phonesettings i wys³anie 
ustawieñ do telefonu komórkowego drog± radiow±;

• skontaktowanie siê z Club Nokia, Nokia Careline lub us³ugodawc± 
w celu wys³ania przez nich ustawieñ do telefonu komórkowego 
drog± radiow±.

Porada: Ustawienia MMS dla kamery obserwacyjnej Nokia s± 
takie same, jak dla telefonu Nokia 7650.

Aby rêcznie skonfigurowaæ ustawienia po³±czenia MMS, zapoznaj siê 
z instrukcj± obs³ugi.

Ustawienie jêzyka kamery
Domy¶lnym jêzykiem kamery obserwacyjnej Nokia jest angielski. Aby 
zmieniæ jêzyk, przejd¼ na stronê Ustawienia w oprogramowaniu PC 
Suite lub wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow± do kamery:

Uwaga: Spacje miêdzy elementami wiadomo¶ci tekstowej zosta³y 
oznaczone znakiem podkre¶lenia (_). 

21_1234_numer jêzyka
Wybierz numer jêzyka z nastêpuj±cej listy: duñski 1, holenderski 2, 
angielski 3, fiñski 4, francuski 5, niemiecki 6, w³oski 7, norweski 8, 
polski 9, portugalski 10, hiszpañski 11, szwedzki 12, chiñski 
uproszczony 13, chiñski tradycyjny (Hongkong SAR) 14, chiñski 
tradycyjny (Tajwan) 15, czeski 16, kanadyjski francuski 17, grecki 
18, wêgierski 19, brazylijski portugalski 20, rosyjski 21, 
amerykañski hiszpañski 22, tajski 23.

8 1234 Anna
5678910 
anna@firma.com
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Na przyk³ad: 

Uwaga: Po zmianie jêzyka kamera akceptuje wiadomo¶ci tylko 
w tym jêzyku. 

Kamera obserwacyjna Nokia jest teraz gotowa do u¿ycia!
Inne polecenia wiadomo¶ci tekstowych mo¿na znale¼æ na karcie ze 
¶ci±gawk± na ok³adce instrukcji obs³ugi. Odetnij kartê i w³ó¿ j± do 
plastikowego etui znajduj±cego siê w opakowaniu handlowym kamery, 
aby nosiæ kartê przy sobie. 

Porada: Aby w³±czyæ ¿±danie kodu PIN po skonfigurowaniu kamery, 
wy¶lij do kamery wiadomo¶æ tekstow± 22_kod PIN_w³.. Zast±p znak 
podkre¶lenia (_) spacj±, a kod PIN swoim kodem PIN.

Robienie zdjêcia
Aby zrobiæ zdjêcie i przys³aæ je do telefonu komórkowego, wy¶lij 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow± do kamery:

1
Uwaga: Miejscowe prawa lub przepisy mog± nak³adaæ ograniczenia 
na rejestrowanie obrazów oraz na dalsze przetwarzanie 
i u¿ytkowanie takich danych. Nie wolno u¿ywaæ tej funkcji w sposób 
sprzeczny z prawem. Nale¿y szanowaæ prawo do prywatno¶ci 
i pozosta³e prawa przys³uguj±ce innym osobom, m.in. dotycz±ce 
ochrony danych, prywatno¶ci i publikowania wizerunku. 

Korzystanie z funkcji wykrywania ruchu
Aby uruchomiæ funkcjê wykrywania ruchu, wy¶lij nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow± do kamery:

Uwaga: Spacje miêdzy elementami wiadomo¶ci tekstowej zosta³y 
oznaczone znakiem podkre¶lenia (_).

2_w³._liczba wiadomo¶ci ze zdjêciem (0-10)

Na przyk³ad: 

Funkcja wykrywania ruchu bêdzie aktywna do momentu 
czterokrotnego wykrycia ruchu przez kamerê.

Uwaga: Po ustawieniu liczby 0 funkcja wykrywania ruchu pozostaje 
aktywna a¿ do wy³±czenia przez u¿ytkownika.

Aby wy³±czyæ funkcjê wykrywania ruchu, wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow± do kamery:

2 wy³.

Korzystanie z funkcji zdjêæ poklatkowych
Aby kamera wykonywa³a zdjêcia w okre¶lonych interwa³ach, wy¶lij 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow± do kamery:

Uwaga: Spacje miêdzy elementami wiadomo¶ci tekstowej zosta³y 
oznaczone znakiem podkre¶lenia (_).

4_w³._interwa³_liczba wiadomo¶ci ze zdjêciem 
(0-10)

Na przyk³ad:  

21 1234 9

2 w³. 4

4 w³. 00:15 6
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Kamera wy¶le sze¶æ wiadomo¶ci ze zdjêciem w interwa³ach 
15-minutowych.

Sprawdzanie temperatury
Aby sprawdziæ przybli¿on± bie¿±c± temperaturê w otoczeniu kamery, 
wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow± do kamery: 

3
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Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm 
wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami 
towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a¶cicieli.

Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is". 
Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych, jak 
i dorozumianych, w tym tak¿e – lecz nie tylko – jakichkolwiek 
dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub przydatno¶ci do 
okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. 
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego 
powiadomienia.


