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Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara 
aykýrý sonuçlar doðurabilir. Kullanýcý kýlavuzunda daha ayrýntýlý açýklamalar yer 
almaktadýr.

Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ya da tehlikeye 
neden olabileceði durumlarda kamerayý açmayýn.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Kamerayý bir araca takmayýn. Kamerayý ya da 
kameraya kumanda etmek veya yapýlandýrmak için cep telefonunuzu 
sürüþ sýrasýnda kullanmayýn; kullanmadan önce aracý park edin.

GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz cihazlar, performansý düþüren etkileþime maruz 
kalabilir

HASTANELERDE CÝHAZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala 
uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda kameranýzý kapatýn.

UÇAKTA CÝHAZI KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden 
olabilir.

BENZÝN ÝSTASYONLARINDA CÝHAZI KAPATIN Kamerayý benzin 
pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda 
kullanmayýn.

PATLAMA YAPILAN YERLERDE CÝHAZI KAPATIN Patlama yapýlan 
yerlerde kamerayý kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm 
düzenleme ve kurallara uyun.

DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene 
gereksiz yere dokunmayýn.

YETKÝLÝ SERVÝS Cihazý yalnýzca uzman personel monte edebilir veya 
onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve 
bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý 
unutmayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý 
güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz 
ürünler baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK Kameranýz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun.

Kamerayý kullanmaya baþlama 
Not: Ayrý olarak saðlanan kullanýcý kýlavuzunda daha ayrýntýlý 
açýklamalar yer almaktadýr. Bu hýzlý baþlangýç kýlavuzunu, önemli 
güvenlik ve bakým bilgileri saðlayan tam kullanýcý kýlavuzunun 
yerine kullanmayýn.

Nokia Observation Camera’yý kullanmak için aþaðýdakiler gerekir:

• iki SIM kart: her ikisinde de Multimedya Servisi (MMS) 
etkinleþtirilmiþ, biri telefonunuz diðeri de kamera için, aþaðýdaki 
“4. Zorunlu ayarlarý konfigüre etme” bölümüne bakýn 

• renkli ekranlý, MMS özellikli uyumlu bir cep telefonu 
• hem kameranýn monte edildiði mekanlarýn hem de telefonun GSM 

þebekesi kapsama alanýnda olmasý
Kameranýn ayarlarýný metin mesajlarýyla veya CD-ROM'da bulunan PC 
Suite yazýlýmýyla konfigüre edebilirsiniz. 

Not: Metin mesajlarýný kullanýrsanýz, hareket algýlama ve zamanlý 
görüntüleme özelliklerini yalnýzca bir kullanýcý (ana kullanýcý) 
kullanabilir. PC Suite ile, bu özellikleri en fazla 20 kullanýcý 
kullanabilir.

Uyarý: Taþýnabilir verici cihazlara iliþkin radyo frekansý enerjisine 
maruz kalma gereklerine uyulabilmesi için, kamera ile kiþiler 
arasýnda en az 20 cm mesafe olmalýdýr.

1. SIM kartlarýn iþlevlerini kontrol etme
Nokia Observation Camera'nýn SIM kartýný cep telefonunuza takýp PIN 
kodu sorgusunun söz konusu SIM kartta devre dýþý olduðundan emin 
olun. 
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Ýpucu: MMS servisinin SIM kartta etkinleþtirildiðinden emin olmak 
için, cep telefonunuzdan yine cep telefonunuza bir MMS mesajý 
gönderin.

Not: Kameradan gönderilen görüntüler ve mesajlar, kameradaki SIM 
kartýn abonelik hesabýna eklenir.

Kameranýn SIM kartýný cep telefonunuzdan çýkarýn. Cep telefonunuzun 
SIM kartýný telefonunuza geri takýn.

Not: Cep telefonunuzun hangi büyüklükteki MMS mesajlarýný 
alabildiðini kontrol edin. Þebeke operatörünüz MMS mesajlarýnýn 
boyutunu sýnýrlandýrabilir. Ayrýntýlarý þebeke operatörünüzden 
öðrenin.

2. SIM kartý kameraya takma
Nokia Observation Camera'nýn SIM kartýný kameraya takýn. SIM kartýn 
kesik kenarýnýn solda bulunduðundan ve kartýn yuvaya tam olarak 
yerleþtiðinden emin olun. 

Not: Tüm SIM kartlarý çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde tutun.

3. Kamerayý açma
Güç kaynaðý kablosunu kameranýn güç konektörüne baðlayýn ve bir 
þebeke prizine takýn. 

LED ýþýklarýnýn yanmasýný bekleyin. 1. ve 3. LED ýþýklarý yeþil olduðunda, 
kamera kullanýma hazýrdýr. 

Not: 2. LED kýrmýzý yanýyorsa, PIN kodu sorgusu açýktýr. PC Suite ile 
PIN kodunu girin veya kamerayý kapatýn, SIM kartý kameradan 
çýkarýn, kartý cep telefonunuza takýn ve PIN kodu sorgusunu devre 
dýþý býrakýn. 

4. Zorunlu ayarlarý konfigüre etme
Kamerayý kullanmak için, kameranýn ana kullanýcýsýný, MMS ayarlarýný ve 
kullanýlan dili konfigüre etmeniz gerekir. Aþaðýdaki bölüme bakýn. 

Ayarlarý metin mesajlarýyla veya satýþ paketinden çýkan CD-ROM'da 
bulunan PC Suite yazýlýmýyla konfigüre edebilirsiniz. PC Suite hakkýnda 
daha fazla bilgi için, kullanýcý kýlavuzuna bakýn.
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Ana kullanýcýyý tanýmlama
Ana kullanýcýyý PC Suite yazýlýmýnýn Users (Kullanýcýlar) sayfasýnda 
tanýmlayýn veya aþaðýdaki metin mesajýný kameraya gönderin: 

Not: Metin mesajýndaki öðelerin arasýndaki boþluklar alt çizgi 
karakteriyle (_) iþaretlenmiþtir. 

8_güvenlik kodu_adýnýz_telefon numaranýz_e-posta adresiniz
Vrsayýlan güvenlik kodu 1234'tür.

Örnek: 

Not: E-posta adresinin mesaja eklenmesi gerekli deðildir. 
Eklerseniz, çekilen görüntüleri e-posta adresinize 
gönderebilirsiniz.

Kameradan onay mesajý gelmesini bekleyin. Metin mesajý 
göndermeyle onay alma arasýndaki gecikme GSM þebekesinin 
yoðunluðuna baðlýdýr.

MMS ayarlarýný alma
Gereken MMS baðlantýsý ayarlarýný almanýn ek kolay yollarý þunlardýr:

• www.nokia.com/phonesettings adrsine gidip MMS ayarlarýný cep 
telefonunuza þebeke üzerinden gönderin veya

• MMS ayarlarýný cep telefonunuza þebeke üzerinden göndermek için 
Club Nokia'ya, Nokia Careline'a veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ýpucu: Nokia Observation Camera'nýn MMS ayarlarý, Nokia 7650 
cep telefonundakiyle aynýdýr.

MMS baðlantýsý ayarlarýný manüel olarak konfigüre etmek isterseniz, 
kullanýcý kýlavuzuna bakýn.

Kameranýn dilini ayarlama
Nokia Observation Camera'nýn varsayýlan dili Ýngilizce'dir. Dili 
deðiþtirmek isterseniz, PC Suite yazýlýmýnýn Settings (Ayarlar) 
sayfasýna gidin veya aþaðýdaki metin mesajýný kameraya gönderin:

Not: Metin mesajýndaki öðelerin arasýndaki boþluklar alt çizgi 
karakteriyle (_) iþaretlenmiþtir. 

21_1234_dilin numarasý
Bu listeden dilinizin numarasýný seçin: Danca 1, Hollanda dili 2, 
Ýngilizce 3, Fince 4, Fransýzca 5, Almanca 6, Ýtalyanca 7, Norveççe 
8, Lehçe 9, Portekizce 10, Ýspanyolca 11, Ýsveççe 12, 
Basitleþtirilmiþ Çince 13, Geleneksel Çince (Hong Kong) 14, 
Geleneksel Çince (Tayvan) 15, Çekçe 16, Kanada Fransýzcasý 17, 
Yunanca 18, Macarca 19, Brezilya Portekizcesi 20, Rusça 21, Latin 
Amerika Ýspanyolcasý 22, Tay dili 23.

Örnek: 

Not: Dili deðiþtirirseniz, kamera yalnýzca söz konusu dildeki metin 
mesajlarýný kabul eder. 

Nokia Observation Camera'nýz artýk kullanýma hazýrdýr!
Diðer metin mesajý komutlarý, kullanýcý kýlavuzunun kapaðýnda yer 
alan m-cüzdan kartýnda bulunabilir. Kartý kesip kameranýn satýþ 
paketinde bulunan plastik tutucuya koyun ve kartý yanýnýzda taþýyýn. 

Ýpucu: Kamerayý konfigüre ettikten sonra PIN kodu sorgusunu 
etkinleþtirmek isterseniz, kameraya 22_PIN kodu_on metin 
mesajýný gönderin. Alt çizgi karakterini (_) bir boþlukla, PIN 
kodunu da kendi PIN kodunuzla deðiþtirin.

8 1234 Jale 
5678910 
jale@work.com

21 1234 7
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Görüntü çekmek için
Görüntü çekmek ve cep telefonunuza gönderilmesini saðlamak için 
kameraya aþaðýdaki metin mesajýný gönderin.

1
Not: Ulusal yasalar ve düzenlemeler, görüntü kaydý ve bu türden 
verilerin iþlenmesi ve kullanýmý hakkýnda sýnýrlamalar getirmiþ 
olabilir. Bu özelliði yasadýþý bir biçimde kullanmayýn. Baþkalarýnýn 
özel hayatlarýna ve diðer meþru haklarýna saygý gösterin ve veri 
koruma, gizlilik ve kamuya duyurma gibi konularýn tabi olduðu tüm 
yasalara uyun. 

Hareket algýlama iþlevini kullanmak için
Hareket algýlama iþlevini baþlatmak için, kameraya aþaðýdaki metin 
mesajýný gönderin:

Not: Metin mesajýndaki öðelerin arasýndaki boþluklar alt çizgi 
karakteriyle (_) iþaretlenmiþtir.

2_on_görüntü mesajlarýnýn sayýsý (0-10)

Örnek: 

Artýk, kamera 4 kez hareket algýlayana dek hareket algýlama iþlevi 
etkindir.

Not: Görüntü mesajý sayýsýný 0 olarak ayarlarsanýz, hareket algýlama 
iþlevi siz kapatana kadar açýk kalýr.

Hareket algýlama iþlevini kapatmak için, kameraya aþaðýdaki metin 
mesajýný gönderin:

2 off

Zamanlý görüntülemeyi kullanmak için
Kamerayý tanýmlanan aralýklarla görüntü çekecek þekilde ayarlamak için, 
kameraya aþaðýdaki metin mesajýný gönderin:

Not: Metin mesajýndaki öðelerin arasýndaki boþluklar alt çizgi 
karakteriyle (_) iþaretlenmiþtir.

4_on_istenen aralýk_görüntü mesajlarýnýn sayýsý (0-10)

Örnek:  

Artýk kamera size 15 dakikalýk aralýklarla altý görüntü mesajý 
gönderir.

Sýcaklýðý kontrol etmek için
Kameranýn bulunduðu mekandaki geçerli sýcaklýðý yaklaþýk olarak kontrol 
etmek için, kameraya aþaðýdaki metin mesajýný gönderin: 

32 on 4

4 on 00:15 6
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