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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ
Nie w³±czaj urz±dzenia w miejscach, w których zabrania siê korzystaæ z telefonów 
komórkowych lub tam, gdzie mo¿e ono spowodowaæ zak³ócenia lub inne 
zagro¿enia.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Nie instaluj urz±dzenia w poje¼dzie. Nie u¿ywaj urz±dzenia ani telefonu 
komórkowego do sterowania urz±dzeniem lub jego konfigurowania podczas 
prowadzenia pojazdu; najpierw zaparkuj pojazd.

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które 
z kolei mog± wywieraæ wp³yw na jako¶æ po³±czeñ.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ NA TERENIE SZPITALA
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie w pobli¿u aparatury medycznej.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ W SAMOLOCIE
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Urz±dzenia bezprzewodowe mog± byæ ¼ród³em 
zak³óceñ w samolocie.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO
Nie korzystaj z urz±dzenia na stacjach benzynowych. Nie u¿ywaj go w pobli¿u 
sk³adów paliw lub chemikaliów.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Nie korzystaj z urz±dzenia w rejonie odpalania 
³adunków wybuchowych.

U¯YWAJ URZ¡DZENIA Z ROZWAG¡
Urz±dzenia u¿ywaj wy³±cznie w normalnej pozycji, zgodnie z jego dokumentacj±. 

PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA
U¿ywaj jedynie zatwierdzonych do u¿ytku baterii i akcesoriów. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie 
wa¿nych informacji lub prowad¼ ich pisemny zapis.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi 
i przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.
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1. Wstêp

Kamera obserwacyjna Nokia to urz±dzenie do wykonywania zdjêæ 
wyposa¿one w czujnik ruchu, termometr i mikrofon. Przy u¿yciu kamery 
mo¿na zdalnie robiæ zdjêcia i nagrywaæ pliki wideo oraz wysy³aæ je do 
telefonu komórkowego z funkcjami wiadomo¶ci multimedialnych MMS 
lub pod adres e-mail. Do sterowania kamer± i konfigurowania jej s³u¿± 
wiadomo¶ci tekstowe SMS oraz aplikacja Remote Camera Manager, 
któr± mo¿na pobraæ z kamery do kompatybilnego telefonu. Zobacz 
„Pobieranie aplikacji Remote Camera Manager” na stronie 19.

Dziêki zastosowaniu zasilacza Nokia AC-12, znajduj±cego siê 
w opakowaniu handlowym, z kamery mo¿na korzystaæ na zewn±trz 
budynku. Chroñ kamerê przed deszczem.

Do u¿ywania Kamery obserwacyjnej Nokia niezbêdne s±:

• abonament telefonii komórkowej z us³ug± GPRS, karta SIM 
i aktywowana us³uga MMS; 

• telefon komórkowy z kolorowym wy¶wietlaczem oraz funkcjami 
MMS i SMS; 

• zasiêg sieci GSM/GPRS i odpowiedni zasiêg us³ug MMS zarówno 
w miejscu u¿ywania telefonu, jak i w miejscu instalacji kamery;

• adres e-mail w przypadku odbierania zdjêæ poczt± elektroniczn±.

Uwaga: Miejscowe ustawy lub przepisy mog± nak³adaæ 
ograniczenia dotycz±ce zarówno rejestrowania obrazów, jak 
i dalszego przetwarzania i u¿ytkowania takich danych. Nie 
wolno u¿ywaæ tej funkcji w sposób sprzeczny z prawem. Nale¿y 
szanowaæ prawo do prywatno¶ci i pozosta³e uzasadnione prawa 
innych osób, m.in. dotycz±ce ochrony danych, prywatno¶ci 
i publikowania wizerunku. 

Uwaga: Jedynie urz±dzenia z kompatybilnymi funkcjami 
wiadomo¶ci multimedialnych lub poczty elektronicznej mog± 
odbieraæ i wy¶wietlaæ wiadomo¶ci multimedialne.
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Wa¿ne: Obiekty wchodz±ce w sk³ad wiadomo¶ci 
elektronicznych lub multimedialnych mog± zawieraæ wirusy lub 
byæ w inny sposób szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera. Nie 
nale¿y otwieraæ ¿adnego za³±cznika, je¶li nie ma pewno¶ci co do 
wiarygodno¶ci nadawcy.

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

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

Urz±dzenie umo¿liwia wysy³anie wiadomo¶ci zawieraj±cych wiêcej ni¿ 
standardowy limit 160 znaków. Je¶li d³ugo¶æ wiadomo¶ci przekroczy 
160 znaków, zostanie ona wys³ana jako dwie lub wiêcej wiadomo¶ci. 

■ Kilka s³ów o kamerze
Opisane w tej instrukcji urz±dzenie bezprzewodowe zosta³o 
zatwierdzone do u¿ytku w sieci GSM 900/1800. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj siê ze swoim 
us³ugodawc±.

Korzystaj±c z funkcji tego urz±dzenia, stosuj siê do wszystkich 
obowi±zuj±cych przepisów i szanuj prywatno¶æ oraz uzasadnione prawa 
innych osób. 

Ostrze¿enie: Wszystkie funkcje tego urz±dzenia dzia³aj± 
dopiero po jego w³±czeniu. Nie w³±czaj tego urz±dzenia, gdy 
mo¿e ono powodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

■ Us³ugi sieciowe
Aby korzystaæ z urz±dzenia, musisz mieæ dostêp do us³ug bezprzewodowych. 
W niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia, które maj± wp³yw 
na sposób korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad 
nie udostêpniaæ pewnych us³ug lub uniemo¿liwiaæ stosowanie znaków 
specyficznych dla danego jêzyka.

Aby u¿ywaæ tych us³ug sieciowych, trzeba je aktywowaæ i uzyskaæ 
od us³ugodawcy instrukcje dotycz±ce korzystania z nich.
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Uwaga: Informacji na temat dostêpno¶ci, op³at i sposobu 
korzystania z us³ug karty SIM mo¿na zasiêgn±æ u dostawcy 
karty SIM, na przyk³ad operatora sieci lub us³ugodawcy.

■ Informacje o bateriach
Kamera obserwacyjna Nokia jest wyposa¿ona w zapasow± bateriê, 
u¿ywan± w przypadku od³±czenia zasilania z sieci elektrycznej. Dziêki 
temu w sytuacji, gdy nast±pi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej, 
kamera bêdzie dzia³aæ nadal do momentu wyczerpania baterii zapasowej.

Baterie i zasilacz
Zanim u¿yjesz jakiego¶ zasilacza, sprawd¼ numer jego modelu. 
To urz±dzenie jest przeznaczone do pracy z nastêpuj±cym ¼ród³em 
zasilania: zasilacz Nokia AC-12.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii, zasilaczy i innych 
akcesoriów zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
w³a¶nie modelem urz±dzenia. Stosowanie akcesoriów innego 
typu uniewa¿ni gwarancjê i mo¿e byæ niebezpieczne.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz 
u sprzedawców. 

Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj 
za wtyczkê — nie za sam przewód.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± zawieraæ czê¶ci o niewielkich 
rozmiarach. Nale¿y je przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla 
ma³ych dzieci. 

Przed wyjêciem baterii zawsze wy³±cz urz±dzenie i od³±cz je 
od zasilacza.

£adowanie i roz³adowywanie baterii
Zapasowa bateria mo¿e byæ u¿ywana setki razy, ale w koñcu ulegnie 
zu¿yciu. Je¿eli czas u¿ytkowania stanie siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ 
normalnie, wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj tylko baterii 
zatwierdzonych przez firmê Nokia.
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Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu 
roz³aduje siê samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie 
wp³ywaj± na proces ³adowania baterii.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy 
nie u¿ywaj uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ 
przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przyk³ad moneta, spinacz lub 
d³ugopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-) zacisk baterii (zaciski te maj± 
formê metalowych pasków na obudowie baterii). Sytuacja taka mo¿e 
mieæ miejsce, gdy zapasow± bateriê nosi siê w kieszeni lub portmonetce. 
Zwarcie zacisków mo¿e uszkodziæ bateriê lub przedmiot s³u¿±cy 
za po³±czenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach spowoduje 
zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Urz±dzenie z przegrzan± lub 
nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet 
gdy bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie 
niska w temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê 
zgodnie z lokalnie obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, 
nale¿y je oddaæ do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami 
z gospodarstwa domowego.

■ Korzystanie z urz±dzenia w warunkach du¿ej 
wilgotno¶ci

Temperatura pracy urz±dzenia wynosi od -20 do +50 stopni Celsjusza. 
Urz±dzenie (wraz z zasilaczem Nokia AC-12) mo¿na u¿ytkowaæ 
w normalnych warunkach panuj±cych na ¶wie¿ym powietrzu, 
przestrzegaj±c podanego zakresu temperatury pracy. Urz±dzenia nie 
wolno zanurzaæ w wodzie. Urz±dzenia nie nale¿y instalowaæ 
w miejscach nara¿onych na dzia³anie deszczu. Je¿eli montujesz kamerê 
na zewn±trz budynku, zamocuj os³onê zewnêtrzn±. 

Je¶li urz±dzenie lub z³±cze systemowe zosta³o wystawione na dzia³anie 
s³onej wody, nale¿y je natychmiast umyæ miêkk± ¶ciereczk± zmoczon± 
w s³odkiej wodzie, aby zapobiec korozji. Trzeba je te¿ starannie wytrzeæ 
do sucha.
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Przed otwarciem tylnej obudowy nale¿y osuszyæ urz±dzenie, aby woda 
nie dosta³a siê do wnêtrza. Karta SIM i bateria nie s± wodoodporne.

Nigdy nie ³aduj urz±dzenia, gdy jego z³±cze zasilania jest mokre lub 
wilgotne.

Nigdy nie pod³±czaj wilgotnego urz±dzenia do akcesoriów zasilanych 
pr±dem elektrycznym.

Uwaga: Upewnij siê, ¿e wnêtrze urz±dzenia i uszczelki tylnej 
obudowy s± suche, czyste i nie zawieraj± ¿adnych obcych cia³. 
Cia³a obce mog± uszkodziæ uszczelki chroni±ce urz±dzenie 
przed wod±.

Wa¿ne: Akcesoria stosowane z tym urz±dzeniem nie s± w takim 
samym stopniu wytrzyma³e i wodoodporne, jak samo 
urz±dzenie. 

Wa¿ne: Nie wolno pod³±czaæ zasilacza do gniazdka 
elektrycznego, je¿eli jest on wilgotny lub mokry.

■ Zawarto¶æ opakowania handlowego
Opakowanie handlowe Kamery obserwacyjnej Nokia zawiera:

• Kamerê obserwacyjn± Nokia,

• bateriê zapasow± BL-5C,

• zasilacz AC-12,

• pokrywê uchwytu,

• zestaw monta¿owy do montowania kamery na ¶cianie lub suficie,

• os³onê zewnêtrzn±, która dodatkowo chroni kamerê przed ciep³em 
i deszczem,

• instrukcjê obs³ugi.

■ Wyposa¿enie kamery
Kamera sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:

• wska¼niki ¶wietlne (1),

• przycisk do w³±czania kamery i wprowadzania kodu PIN (2),
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• przyciski do otwierania tylnej obudowy (3),

• ¼ród³a ¶wiat³a podczerwonego do robienia zdjêæ i nagrywania plików 
wideo w warunkach s³abego o¶wietlenia (4),

• czujnik ruchu (5).

Rysunek 1

2. Pierwsze uruchomienie

1 Aby zdj±æ tyln± obudowê kamery, naci¶nij boczne przyciski (1) 
i przesuñ obudowê w kierunku wskazywanym przez strza³kê (2).

Uwaga: Przed zdjêciem obudowy wy³±cz zasilanie i od³±cz 
zasilacz oraz inne urz±dzenia. Zmieniaj±c obudowy, unikaj 
dotykania elementów elektronicznych. Korzystaj z urz±dzenia 
i przechowuj je zawsze z za³o¿onymi obudowami.

Rysunek 2
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2 Otwórz pokrywê baterii i zwolnij uchwyt karty SIM.

Rysunek 3

3 W³ó¿ kartê SIM do uchwytu w sposób pokazany na rysunku 4. 
Zamknij uchwyt karty SIM. 

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych 
dzieci. W sprawie dostêpno¶ci i informacji o sposobie korzystania 
z us³ug karty SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty.  Mo¿e nim 
byæ us³ugodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Rysunek 4
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4 W³ó¿ bateriê, zamknij jej pokrywê i za³ó¿ obudowê tyln±. Przed 
wyjêciem baterii zawsze wy³±cz urz±dzenie i od³±cz je od ³adowarki.

Rysunek 5

5 Pod³±cz zasilacz do gniazdka elektrycznego, a nastêpnie do z³±cza 
u do³u podstawki kamery. Poczekaj 15 sekund, a¿ kamera zacznie siê 
³adowaæ (wska¼nik  zacznie migaæ na zielono). Zasilacz s³u¿y tak¿e 
do ³adowania baterii zapasowej. 

Rysunek 6

Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki lub zasilacza, sprawd¼ numer ich 
modeli. To urz±dzenie jest przeznaczone do pracy z nastêpuj±cym 
¼ród³em zasilania: zasilacz Nokia AC-12.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii, zasilaczy i innych 
akcesoriów zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
w³a¶nie urz±dzeniem. Stosowanie akcesoriów innego typu 
uniewa¿ni gwarancjê i mo¿e byæ niebezpieczne.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz 
u sprzedawców. Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy któregokolwiek 
z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za sam przewód.
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6 Naci¶nij i przytrzymaj przycisk zasilania (1) przez 2 sekundy, aby 
w³±czyæ kamerê. Wska¼niki ¶wietlne (2) za¶wiec± siê od góry do do³u, 
a nastêpnie w odwrotnej kolejno¶ci.

Rysunek 7

Ostrze¿enie: Nie w³±czaj Kamery obserwacyjnej Nokia 
w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione lub mo¿e powodowaæ 
zak³ócenia b±d¼ inne zagro¿enia.

7 Je¿eli na karcie SIM ¿±danie kodu PIN jest wy³±czone, przejd¼ 
do punktu 8.

Je¿eli na karcie SIM ¿±danie kodu PIN jest w³±czone, wska¼niki 
¶wietlne zasygnalizuj± literê  i nale¿y wprowadziæ kod PIN 
karty SIM: 

Naciskaj przycisk zasilania do momentu, gdy na wska¼nikach 
¶wietlnych pojawi siê pierwsza cyfra kodu PIN. Odczekaj 
3 sekundy. Gdy zacznie migaæ wska¼nik ¶wietlny , naciskaj 
przycisk zasilania do momentu, gdy na wska¼nikach ¶wietlnych 
pojawi siê druga cyfra kodu PIN. Powtarzaj te czynno¶ci, a¿ 
zostanie wprowadzony ca³y kod PIN. Je¿eli przypadkowo 
pominiesz jak±¶ cyfrê, naciskaj przycisk zasilania do momentu 
jej ponownego wy¶wietlenia.

Je¿eli wprowadzisz niew³a¶ciw± cyfrê, naciskaj przycisk zasilania 
do momentu wy¶wietlenia litery . Odczekaj 3 sekundy, 
a nastêpnie ponownie wprowad¼ kod PIN od pocz±tku.

Po wprowadzeniu wszystkich cyfr kodu PIN odczekaj 10 sekund. 
Je¿eli wprowadzony kod PIN bêdzie prawid³owy, wska¼niki 
¶wietlne za¶wiec± siê od góry do do³u, a nastêpnie w odwrotnej 
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kolejno¶ci, i tak dalej na zmianê, a¿ do momentu po³±czenia 
kamery z sieci±. Kod PIN zostanie zapisany w pamiêci kamery 
i bêdzie u¿ywany automatycznie przy ka¿dym jej w³±czeniu.

Je¿eli wprowadzony kod PIN bêdzie nieprawid³owy, wska¼niki 
¶wietlne za¶wiec± siê na czerwono i konieczne bêdzie ponowne 
wprowadzenie kodu PIN.

Je¿eli trzy razy z rzêdu zostanie wprowadzony niew³a¶ciwy kod 
PIN, nast±pi zablokowanie karty SIM. Aby odblokowaæ kartê 
SIM, w³ó¿ j± do kompatybilnego telefonu komórkowego, 
wprowad¼ kod PUK (kod odblokowuj±cy kod PIN), wprowad¼ 
dwa razy kod PIN i prze³ó¿ kartê SIM z powrotem do kamery. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat kodu PUK, skontaktuj 
siê z us³ugodawc±.

8 Okre¶l siebie jako u¿ytkownika g³ównego kamery za pomoc± swojego 
telefonu komórkowego. Kamerê mo¿na konfigurowaæ tylko przy 
u¿yciu telefonu komórkowego u¿ytkownika g³ównego.

Utwórz w³asn± nazwê u¿ytkownika i wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow± pod numer telefonu przypisany karcie SIM w³o¿onej 
do kamery:

6 w³asna nazwa u¿ytkownika

Znak  oznacza spacjê.

Maksymalna d³ugo¶æ nazwy u¿ytkownika wynosi 20 znaków. Nazwa 
ta nie mo¿e zawieraæ znaków specjalnych ani spacji.

Przyk³ad:

Teraz jeste¶ g³ównym u¿ytkownikiem kamery. Zobacz „Ustawienia 
u¿ytkownika” na stronie 36.

Po zrealizowaniu ¿±dania kamera wy¶le wiadomo¶æ 
z potwierdzeniem.

6 Dorota
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9 Kamera rozpocznie wyszukiwanie punktu dostêpu MMS. Punkt 
dostêpu MMS zawiera wszystkie ustawienia potrzebne do wysy³ania 
wiadomo¶ci multimedialnych. Po znalezieniu punktu dostêpu 
kamera wy¶le wiadomo¶æ tekstow±.

Je¿eli kamera znajdzie kilka punktów dostêpu, wy¶le Ci ich listê. 
Wybierz wówczas punkt dostêpu i wy¶lij do kamery nastêpuj±ce 
polecenie:

42 numer punktu dostêpu na li¶cie

Znak  oznacza spacjê.

Przyk³ad:

Od tej pory kamera bêdzie korzystaæ z punktu dostêpu, który by³ 
trzeci na li¶cie.

Je¿eli kamera przy¶le wiadomo¶æ informuj±c±, ¿e nie okre¶lono 
ustawieñ MMS, ustawienia te nale¿y skonfigurowaæ rêcznie. Zobacz 
„Ustawienia punktu dostêpu” na stronie 51.

Od tej pory kamera jest gotowa do u¿ytku.

■ Monta¿ kamery
Ostrze¿enie: Aby zapewniæ spe³nienie wymagañ dotycz±cych 
emisji fal radiowych (RF) przez mobilne urz±dzenia nadawcze, 
nale¿y zachowaæ odleg³o¶æ co najmniej 20 cm miêdzy kamer± 
a wszelkimi osobami z otoczenia.

Nie wystawiaj kamery na bezpo¶rednie dzia³anie promieni s³onecznych. 
Kamera mo¿e siê nadmiernie nagrzaæ.

Chroñ kamerê przed deszczem.

42 3



P i e r w s z e  u r u c h o m i e n i e

17Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Informacje o funkcji wykrywania ruchu
Podstaw± wykrywania ruchu s± zmiany w temperaturze otoczenia. Funkcja 
ta mo¿e wiêc reagowaæ na strumienie ciep³ego powietrza, wystêpuj±ce na 
przyk³ad po otwarciu drzwi, gdy w³a¶nie na nie kamera jest skierowana. 
Równie¿ odleg³o¶æ wykrywania ruchu zale¿y od temperatury otoczenia: 
im bardziej temperatura ta odbiega od temperatury ludzkiego cia³a, z tym 
wiêkszej odleg³o¶ci kamera wykrywa ruch.

Kamera nie wykryje ruchu, je¿eli przep³yw ciep³a miêdzy poruszaj±cym 
siê obiektem a kamer± blokuj± ¶ciany lub okna. 

Na Rysunku 8 przedstawiono zasiêg wykrywania ruchu. Umie¶æ kamerê 
w taki sposób, aby ludzie przechodzili po przek±tnej monitorowanego 
obszaru, a nie przemieszczali siê bezpo¶rednio w kierunku kamery.

Rysunek 8

Zasiêg wykrywania ruchu w temperaturze pokojowej
Czujnik ruchu Maksymalna odle-

g³o¶æ od kamery
Maksymalna szeroko¶æ 
k±ta widzenia

Czu³o¶æ normalna, 
zbli¿enie: wy³±czone 
(tryb domy¶lny)

5 metrów 3,5 metra

Czu³o¶æ normalna, 
zbli¿enie: w³±czone

5 metrów 2 metry

Czu³o¶æ podwy¿szona, 
zbli¿enie: wy³±czone

8 metrów 6 metrów

Czu³o¶æ podwy¿szona, 
zbli¿enie: w³±czone

8 metrów 3,5 metra
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Montowanie kamery na ¶cianie lub suficie

1 Umie¶æ kamerê na ¶cianie lub suficie i przymocuj j± przy u¿yciu 
zestawu monta¿owego znajduj±cego siê w opakowaniu handlowym.

Rysunek 9

2 Zamocuj pokrywê uchwytu. 

Rysunek 10

3 Obróæ kamerê w ¿±dane po³o¿enie i dokrêæ wkrêt. Podczas obracania 
kamery uwa¿aj na przewód zasilaj±cy.

Rysunek 11



P i e r w s z e  u r u c h o m i e n i e

19Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

4 Je¿eli montujesz kamerê na zewn±trz budynku, zamocuj os³onê 
zewnêtrzn±.

Rysunek 12

Umieszczanie kamery na biurku

1 Obróæ kamerê w ¿±dane po³o¿enie i dokrêæ wkrêt w sposób pokazany 
na rysunku 11.

2 Zamocuj pokrywê uchwytu kamery. Zobacz „Rysunek 10” na 
stronie 18.

Aby zdj±æ pokrywê uchwytu, naci¶nij otwór w pokrywie koñcówk± 
spinacza lub niewielkim wkrêtakiem i podnie¶ pokrywê.

■ Wy³±czanie kamery
Aby wy³±czyæ kamerê, naci¶nij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 
dwie sekundy. Spowoduje to wy³±czenie wykrywania ruchu, zdjêæ 
automatycznych i alarmu temperatury w kamerze.

■ Pobieranie aplikacji Remote Camera Manager
Z kamery mo¿na korzystaæ za pomoc± wiadomo¶ci tekstowych (zobacz 
„Podstawowe funkcje” na stronie 21), ale mo¿na te¿ pobraæ z kamery do 
telefonu aplikacjê graficzn± Remote Camera Manager, która pozwala 
korzystaæ z kamery za po¶rednictwem bezprzewodowej technologii 
Bluetooth lub wiadomo¶ci tekstowych. Aplikacja ta jest kompatybilna 
na przyk³ad z telefonami Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 
6630, Nokia 6670, Nokia 7610, Nokia 7650 oraz konsolami N-Gage 
i N-Gage QD, a pobraæ j± mo¿na przy u¿yciu bezprzewodowej 
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technologii Bluetooth. Najnowsze informacje o kompatybilno¶ci 
produktów mo¿na znale¼æ w witrynie www.nokia.com.

1 Sprawd¼ adres Bluetooth telefonu, znajduj±cy siê w jego instrukcji 
obs³ugi lub opakowaniu handlowym. Je¿eli u¿ywasz telefonu Nokia, 
wprowad¼ kod *#2820#. Adres Bluetooth telefonu pojawi siê 
na wy¶wietlaczu.

2 Upewnij siê, ¿e funkcja Bluetooth jest w³±czona w telefonie. 
Z bezprzewodowej technologii Bluetooth mo¿na korzystaæ 
w promieniu 10 metrów od kamery.

3 Wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

82 adres Bluetooth telefonu

Kamera utworzy po³±czenie Bluetooth z telefonem komórkowym 
i telefon rozpocznie pobieranie z niej aplikacji Remote Camera Manager. 
Aplikacja ta umo¿liwia u¿ytkowanie i konfigurowanie kamery. 
Dodatkowe instrukcje mo¿na znale¼æ w pomocy aplikacji Remote 
Camera Manager.

Aplikacjê Remote Camera Manager mog± pobraæ do swoich telefonów 
komórkowych wszyscy u¿ytkownicy kamery.

Aplikacja Remote Camera Manager pozwala korzystaæ z kamery 
za pomoc± wiadomo¶ci tekstowych. Je¿eli jednak znajdujesz siê 
w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 10 metrów od tego urz±dzenia, mo¿esz 
nawi±zaæ po³±czenie Bluetooth miêdzy kamer± a telefonem. Zmiana 
ustawieñ kamery przy u¿yciu technologii Bluetooth jest bezp³atna.

Aby nawi±zaæ po³±czenie Bluetooth, otwórz aplikacjê Remote Camera 
Manager i wybierz kolejno polecenia Opcje > U¿yj Bluetooth. Podczas 
nawi±zywania pierwszego po³±czenia Bluetooth u¿ytkownik zostanie 
poproszony o wprowadzenie w aplikacji Remote Camera Manager kodu 
zabezpieczaj±cego. U¿ytkownik g³ówny powinien wprowadziæ swój kod 
zabezpieczaj±cy. W przypadku innych u¿ytkowników kamera tworzy 
podczas nawi±zywania po³±czenia unikatowy kod zabezpieczaj±cy. 

Je¿eli korzystasz z kamery przy u¿yciu wiadomo¶ci tekstowych i aplikacji 
Remote Camera Manager, aplikacja ta automatycznie pobiera ze 
skrzynki odbiorczej wszystkie potwierdzenia wysy³ane przez kamerê.
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■ Pomoc techniczna firmy Nokia w internecie
Na stronie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej 
firmy Nokia mo¿na znale¼æ aktualn± wersjê tej instrukcji, a tak¿e 
dodatkowe informacje, materia³y do pobrania oraz us³ugi zwi±zane 
z tym urz±dzeniem Nokia.

3. Podstawowe funkcje

Z kamery mo¿na korzystaæ przy u¿yciu aplikacji Remote Camera 
Manager lub wysy³aj±c wiadomo¶ci tekstowe. Zobacz „Pobieranie 
aplikacji Remote Camera Manager” na stronie 19. Aplikacja Remote 
Camera Manager umo¿liwia nawi±zywanie bezprzewodowego 
po³±czenia Bluetooth miêdzy kamer± i telefonem komórkowym 
znajduj±cymi siê nie dalej ni¿ 10 metrów od siebie. Konfigurowanie 
ustawieñ kamery przy u¿yciu technologii Bluetooth jest bezp³atne.

U¿ytkownik g³ówny kamery mo¿e korzystaæ z wszystkich jej funkcji. Inne 
osoby dodane do listy u¿ytkowników maj± ograniczone prawa. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji o prawach u¿ytkownika i dodawaniu nowych 
u¿ytkowników, zobacz „Ustawienia u¿ytkownika” na stronie 36.

W jednej wiadomo¶ci tekstowej mo¿na wys³aæ kilka poleceñ, oddzielaj±c 
je przecinkami.

Po zrealizowaniu ¿±dania zawartego w wiadomo¶ci tekstowej kamera 
wy¶le wiadomo¶æ z potwierdzeniem.

■ Robienie zdjêæ i nagrywanie wideo
Po skonfigurowaniu i w³±czeniu kamery mo¿esz robiæ zdjêcia i nagrywaæ 
pliki wideo. Kamera wysy³a zdjêcia i pliki wideo do telefonu 
komórkowego lub pod adres e-mail. Zdjêcia i pliki wideo mo¿na 
rejestrowaæ przy u¿yciu aplikacji Remote Camera Manager lub 
wysy³aj±c wiadomo¶æ tekstow±.
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Uwaga: Miejscowe ustawy lub przepisy mog± nak³adaæ 
ograniczenia dotycz±ce zarówno rejestrowania obrazów, jak 
i dalszego przetwarzania i u¿ytkowania takich danych. Nie 
wolno u¿ywaæ tej funkcji w sposób sprzeczny z prawem. Nale¿y 
szanowaæ prawo do prywatno¶ci i pozosta³e uzasadnione prawa 
innych osób, m.in. dotycz±ce ochrony danych, prywatno¶ci 
i publikowania wizerunku.

Znak  oznacza spacjê.

Aby zrobiæ zdjêcie i przes³aæ pod preferowany adres (do telefonu 
komórkowego lub pod adres e-mail), wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

1

Zdjêcia zrobione w ciemno¶ciach s± zapisywane w skali szaro¶ci.

Aby ustawiæ preferowany adres, zobacz „Ustawienia u¿ytkownika” 
na stronie 38.

Gdy kamera wysy³a zdjêcie, wska¼nik ¶wietlny  miga na zielono.

Aby nagraæ plik wideo i przes³aæ go pod preferowany adres (do telefonu 
komórkowego lub pod adres e-mail), wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

1 1

Gdy kamera wysy³a plik wideo, wska¼nik ¶wietlny  ¶wieci 
na pomarañczowo.

Aby zrobiæ zdjêcie i przes³aæ je do innego telefonu komórkowego, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

1 numer telefonu

Przyk³ad:

1 8765432
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Aby zrobiæ zdjêcie i przes³aæ je pod adres e-mail, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

1 adres e-mail

Aby nagraæ plik wideo i przes³aæ go pod adres e-mail, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

1 1 adres e-mail

Aby do zdjêcia do³±czyæ wiadomo¶æ, dopisz j± w cudzys³owie na koñcu 
wysy³anej wiadomo¶ci tekstowej.

Przyk³ad:

Czas, po którym wiadomo¶ci ze zdjêciami zostan± odebrane, mo¿e 
zale¿eæ od rozmiaru tych wiadomo¶ci i od sieci. Je¿eli wys³anie 
wiadomo¶ci nie powiedzie siê, kamera powiadomi o tym za pomoc± 
wiadomo¶ci tekstowej.

Je¿eli wys³anie zdjêcia nie powiedzie siê, kamera automatycznie 
spróbuje wys³aæ je pó¼niej.

Aby zrobiæ zdjêcie za pomoc± aplikacji Remote Camera Manager, 
uruchom aplikacjê na telefonie komórkowym, wybierz polecenie Zdjêcia 
i wideo i okre¶l, czy chcesz zrobiæ zdjêcie czy te¿ nagraæ wideo. Kamera 
mo¿e przes³aæ plik do Twojego telefonu komórkowego, innego telefonu 
komórkowego lub pod adres e-mail.

Je¿eli korzystasz z po³±czenia Bluetooth, przes³anie zdjêæ jest bezp³atne. 
Pliki wideo s± jednak zawsze przesy³ane przez sieæ GSM.

■ £±czenie siê z kamer±
Aby pos³uchaæ, co siê dzieje w otoczeniu kamery, mo¿na nawi±zaæ 
z ni± po³±czenie telefoniczne. Podczas takiego po³±czenia wysy³anie 
wiadomo¶ci ze zdjêciem jest wstrzymywane, a nastêpnie wznawiane 
po zakoñczeniu po³±czenia. Z kamer± mog± siê ³±czyæ wszyscy jej 
u¿ytkownicy.

1 8765432 "Oto mój 
nowy dom!"
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Gdy po³±czenie jest aktywne, wska¼nik ¶wietlny  miga na 
pomarañczowo.

Je¿eli telefon ma w³±czone ustawienie ukrywaj±ce to¿samo¶æ 
dzwoni±cego przed odbiorcami po³±czeñ, po³±czenie z kamer± bêdzie 
niemo¿liwe. Kamera musi mieæ mo¿liwo¶æ weryfikacji numeru przed 
zaakceptowaniem po³±czenia.

Kamera nie mo¿e odbieraæ po³±czeñ telefonicznych, gdy wysy³a zdjêcia. 

Uwaga: Nale¿y przestrzegaæ wszelkich miejscowych praw 
reguluj±cych ods³uchiwanie. Nie wolno u¿ywaæ tej funkcji 
w sposób sprzeczny z prawem.

Aby nawi±zaæ po³±czenie telefoniczne z kamer± przy u¿yciu aplikacji 
Remote Camera Manager, w menu g³ównym wybierz polecenie 
Po³. z kamer±. Aby zakoñczyæ po³±czenie, naci¶nij przycisk koñczenia 
rozmów na telefonie komórkowym.

■ Wykrywanie ruchu
Kamera jest wyposa¿ona w czujnik ruchu i mo¿na j± skonfigurowaæ 
w taki sposób, aby po wykryciu ruchu automatycznie wysy³a³a 
wiadomo¶ci tekstowe, zdjêcia lub pliki wideo. Mo¿esz równie¿ 
wyregulowaæ czu³o¶æ wykrywania ruchu oraz okre¶liæ, którzy 
u¿ytkownicy maj± otrzymywaæ wiadomo¶ci o wykryciu ruchu. Funkcj± 
wykrywania ruchu mo¿na sterowaæ za pomoc± wiadomo¶ci tekstowych 
oraz aplikacji Remote Camera Manager.

Je¿eli temperatura otoczenia kamery nagle siê zmieni, na przyk³ad przy 
przenoszeniu urz±dzenia z budynku na zewn±trz, funkcja wykrywania 
ruchu mo¿e nie dzia³aæ poprawnie. Aby tego unikn±æ, wykrywanie ruchu 
nale¿y w³±czaæ po 30 minutach od zmiany otoczenia, by kamera mog³a 
dostosowaæ siê do zmiany temperatury.

Znak  oznacza spacjê.

Aby w³±czyæ wykrywanie ruchu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

2



P o d s t a w o w e  f u n k c j e

25Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Wykrywanie ruchu w³±cza siê od razu lub o okre¶lonej godzinie, 
zale¿nie od trybu aktywnego przy ostatnim u¿ywaniu funkcji 
wykrywania ruchu.

Wykrywanie ruchu mo¿na równie¿ w³±czyæ przez krótkie naci¶niêcie 
przycisku zasilania kamery. Po wykonaniu tej czynno¶ci wska¼nik 
¶wietlny  miga na czerwono i trzeba opu¶ciæ otoczenie kamery 
w ci±gu 60 sekund, po up³ywie których zostanie w³±czone 
wykrywanie ruchu.

Aby w³±czyæ wykrywanie ruchu od razu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

2 1

Wska¼nik ¶wietlny  miga na czerwono podczas w³±czania 
wykrywania ruchu. Gdy wykrywanie ruchu jest w³±czone, wska¼nik 
¶wietlny ¶wieci na czerwono.

Domy¶lnie wykrywanie ruchu jest wy³±czane automatycznie, gdy 
kamera wy¶le jedn± wiadomo¶æ informuj±c± o wykryciu ruchu. 
Aby okre¶liæ liczbê wykryæ ruchu, po których nast±pi automatyczne 
wy³±czenie tej funkcji, wybierz ¿±dan± liczbê wykryæ (0–99) i wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 4 liczba wykryæ

Przyk³ad:

Przy tym ustawieniu kamera wy¶le 25 powiadomieñ o wykryciu 
ruchu, po czym wykrywanie ruchu zostanie wy³±czone. W przypadku 
wybrania cyfry 0 funkcja wykrywania ruchu pozostanie aktywna do 
momentu wy³±czenia przez u¿ytkownika.

2 4 25
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Aby w³±czyæ wykrywanie ruchu o okre¶lonej godzinie, ustal godzinê 
w³±czenia — lub zarówno w³±czenia, jak i wy³±czenia — a nastêpnie 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 2 godzina w³±czenia

lub

2 2 godzina w³±czenia godzina wy³±czenia

Przyk³ad:

Je¿eli w telefonie u¿ywasz zegara 24-godzinnego, wprowad¼ 
godzinê w tym formacie. Zobacz „Ustawienia godziny i daty” na 
stronie 44.

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

2 0

Czas, po którym wiadomo¶ci ze zdjêciami zostan± odebrane, mo¿e 
zale¿eæ od rozmiaru tych wiadomo¶ci i od sieci.

Je¿eli wys³anie zdjêæ zrobionych po wykryciu ruchu nie powiedzie siê, 
kamera powiadomi o tym za pomoc± wiadomo¶ci tekstowej. Kamera 
automatycznie spróbuje wys³aæ je pó¼niej. 

Do u¿ytkownika g³ównego s± wysy³ane ró¿ne powiadomienia, na 
przyk³ad o od³±czeniu zasilania. Zobacz „Ustawienia powiadomieñ” na 
stronie 47.

Ustawienia wykrywania ruchu
Aby wybraæ innego odbiorcê wiadomo¶ci o wykryciu ruchu, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 3 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika

2 2 08:00 am 04:15 
pm
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Przyk³ad:

Aby wys³aæ wiadomo¶ci o wykryciu ruchu do kilku odbiorców, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 3 nazwy lub numery telefonu u¿ytkowników

Przyk³ad:

Odbiorcy musz± zostaæ okre¶leni jako u¿ytkownicy kamery.

Aby wys³aæ zdjêcia zrobione po wykryciu ruchu do wszystkich 
u¿ytkowników kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 3

Aby okre¶liæ typ wykrywania ruchu, wybierz wiadomo¶æ tekstow± (1), 
zdjêcie (2), plik wideo (3), wiadomo¶æ tekstow± i zdjêcie (4), wiadomo¶æ 
tekstow± i plik wideo (5), zdjêcie i plik wideo (6) lub wiadomo¶æ 
tekstow±, zdjêcie i plik wideo (7), a nastêpnie wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 5 numer typu

Przyk³ad:

Od tej pory po ka¿dym wykryciu ruchu kamera bêdzie wysy³aæ zdjêcie.

Domy¶lnie kamera wysy³a zdjêcia.

2 3 Anna

2 3 Anna Piotr Tomek

2 5 2
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Aby okre¶liæ liczbê zdjêæ (1–3) robionych po wykryciu ruchu, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 6 liczba zdjêæ

Przyk³ad:

Od tej pory kamera bêdzie robiæ dwa zdjêcia po ka¿dym wykryciu ruchu.

Domy¶lnie robione jest jedno zdjêcie.

Je¿eli zdjêcia bêd± za du¿e do wys³ania w jednej wiadomo¶ci MMS, 
zostan± wys³ane w kilku takich wiadomo¶ciach.

Aby wyregulowaæ czu³o¶æ wykrywania ruchu, wybierz czu³o¶æ 
normaln± (1) lub podwy¿szon± (2) i wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

2 7 numer ustawienia

Domy¶lnym ustawieniem jest czu³o¶æ normalna.

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia wykrywania ruchu w kamerze, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 ?

Aby sprawdziæ warto¶æ jednego ustawienia wykrywania ruchu, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 ? numer ustawienia

Na przyk³ad, aby sprawdziæ, ile zdjêæ zostanie zrobionych po 
wykryciu ruchu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

2 6 2

2 ? 6
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Korzystanie z funkcji wykrywania ruchu przy u¿yciu 
aplikacji Remote Camera Manager
Aby korzystaæ z funkcji wykrywania ruchu przy u¿yciu aplikacji Remote 
Camera Manager, wybierz w menu g³ównym polecenie Wykrywanie 
ruchu. Funkcjê wykrywania ruchu mo¿na w³±czaæ i wy³±czaæ, okre¶laæ 
odbiorców wiadomo¶ci o wykryciu ruchu oraz wybieraæ typ 
powiadomieñ. Mo¿esz tak¿e okre¶laæ, ile razy kamera ma wykrywaæ 
ruch, zanim wy³±czy czujnik ruchu. Aby wykrywanie ruchu by³o aktywne 
w okre¶lonym przedziale czasowym, nale¿y wprowadziæ godzinê 
rozpoczêcia oraz godzinê zakoñczenia w polu Czas wykrywania. W celu 
usuniêcia ustawionych godzin, wybierz kolejno polecenia Opcje > Usuñ 
godzinê. Po skonfigurowaniu potrzebnych opcji wybierz polecenie 
Opcje > Wy¶lij, aby wys³aæ zmienione ustawienia do kamery. Aby 
sprawdziæ bie¿±ce ustawienia wykrywania ruchu kamery, wybierz 
polecenie Opcje > Pobierz bie¿. ust.
Kamera zapisuje ostatnie wykrycia ruchu w pamiêci na zdjêcia i pliki 
wideo. Aby pobraæ te zdjêcia lub pliki wideo pó¼niej, wybierz polecenie 
Opcje > Pobierz. Ta funkcja jest dostêpna tylko w przypadku nawi±zania 
po³±czenia Bluetooth miêdzy kamer± a telefonem. Wy³±czenie kamery 
powoduje wyczyszczenie pamiêci na zdjêcia i pliki wideo.

■ Zdjêcia automatyczne
Zegar kamery umo¿liwia robienie zdjêæ automatycznych. Kamerê mo¿na 
ustawiæ w taki sposób, aby w okre¶lonych odstêpach czasu robi³a zdjêcia 
lub rejestrowa³a pliki wideo i wysy³a³a je. Urz±dzenie mo¿e tak¿e robiæ 
zdjêcia i rejestrowaæ wideo ka¿dego dnia o okre¶lonej godzinie. Ponadto 
mo¿na okre¶liæ, do których u¿ytkowników kamery bêd± wysy³ane zdjêcia 
automatyczne. Funkcj± zdjêæ automatycznych mo¿na sterowaæ za 
pomoc± wiadomo¶ci tekstowych lub aplikacji Remote Camera Manager.

Znak  oznacza spacjê.

Aby w³±czyæ zdjêcia automatyczne, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

4

Zdjêcia automatyczne zostan± w³±czone z uwzglêdnieniem 
ustawieñ, które by³y aktywne przy ostatnim u¿ywaniu tej funkcji.
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Aby w³±czyæ zdjêcia automatyczne i okre¶liæ czêstotliwo¶æ robienia 
zdjêæ (w godzinach i minutach), wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

4 1 gg:mm

Przyk³ad:

Od tej pory kamera bêdzie robiæ zdjêcia w dwugodzinnych 
odstêpach. Najkrótszy mo¿liwy odstêp to 5 minut.

Aby kamera robi³a zdjêcia o okre¶lonej godzinie, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 2 godzina

Przyk³ad:

Od tej pory kamera bêdzie robiæ zdjêcia codziennie o godzinie 8:15 rano.

Je¿eli w kamerze u¿ywasz zegara 24-godzinnego, wprowad¼ godzinê 
w tym formacie. Zobacz „Ustawienia godziny i daty” na stronie 44.

W jednej wiadomo¶ci mo¿na okre¶liæ od 1 do 3 ró¿nych godzin 
robienia zdjêæ.

Przyk³ad:

4 1 2:00

4 2 08:15 am

4 2 08:15 am 11:45 
am 03:30 pm
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Czas, po którym wiadomo¶ci ze zdjêciami zostan± odebrane, mo¿e 
zale¿eæ od rozmiaru tych wiadomo¶ci i od sieci.

Je¿eli wys³anie zdjêcia automatycznego nie powiedzie siê, kamera 
powiadomi o tym za pomoc± wiadomo¶ci tekstowej. Kamera 
automatycznie spróbuje wys³aæ je pó¼niej.

Domy¶lnie funkcja zdjêæ automatycznych jest wy³±czana automatycznie 
po wys³aniu jednej wiadomo¶ci ze zdjêciem automatycznym. Aby okre¶liæ 
liczbê robionych zdjêæ automatycznych, po których nast±pi 
automatyczne wy³±czenie tej funkcji, wybierz ¿±dan± liczbê zdjêæ (0–99) 
i wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 4 liczba zdjêæ

Przyk³ad:

Przy tym ustawieniu kamera wy¶le 25 zdjêæ, po czym funkcja zdjêæ 
automatycznych zostanie wy³±czona. W przypadku wybrania cyfry 0 
funkcja zdjêæ automatycznych pozostanie aktywna do momentu 
wy³±czenia przez u¿ytkownika.

Aby wy³±czyæ zdjêcia automatyczne, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

4 0

Ustawienia zdjêæ automatycznych
Aby wys³aæ zdjêcia automatyczne do innych odbiorców, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 3 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika

4 4 25
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Przyk³ad:

Aby wys³aæ zdjêcia automatyczne do kilku odbiorców, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 3 nazwy lub numery telefonu u¿ytkowników

Przyk³ad:

Odbiorcy musz± zostaæ okre¶leni jako u¿ytkownicy kamery.

Aby wys³aæ zdjêcia automatyczne do wszystkich u¿ytkowników 
kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 3

Aby okre¶liæ typ zdjêæ automatycznych, wybierz zdjêcie (1) lub plik 
wideo (2) i wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 5 numer typu

Przyk³ad:

Domy¶lnie kamera wysy³a zdjêcia.

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia zdjêæ automatycznych w kamerze, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 ?

4 3 Anna

4 3 Anna Piotr Tomek

4 5 2
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Aby sprawdziæ warto¶æ jednego ustawienia zdjêæ automatycznych, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

4 ? numer ustawienia

Je¿eli na przyk³ad chcesz sprawdziæ, w jakich odstêpach czasu 
kamera robi zdjêcia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

Korzystanie z funkcji zdjêæ automatycznych przy u¿yciu 
aplikacji Remote Camera Manager
Je¿eli chcesz korzystaæ z funkcji zdjêæ automatycznych przy u¿yciu 
aplikacji Remote Camera Manager, w menu g³ównym wybierz polecenie 
Zdjêcia automatyczne. Funkcjê zdjêæ automatycznych mo¿na w³±czaæ 
i wy³±czaæ, okre¶laæ, czy kamera ma robiæ zdjêcia czy te¿ nagrywaæ pliki 
wideo, oraz wybieraæ u¿ytkowników, do których s± wysy³ane zdjêcia 
i pliki wideo. Kamerê mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby robi³a 1–3 
zdjêcia ka¿dego dnia lub w okre¶lonych odstêpach czasu. Nie mo¿na 
wybraæ obu powy¿szych ustawieñ jednocze¶nie. Po zrobieniu okre¶lonej 
liczby zdjêæ automatycznych funkcja jest wy³±czana. 
Po skonfigurowaniu potrzebnych opcji wybierz polecenie Opcje > 
Wy¶lij, aby wys³aæ zmienione ustawienia do kamery. Aby sprawdziæ 
bie¿±ce ustawienia zdjêæ automatycznych kamery, wybierz polecenie 
Opcje > Pobierz bie¿. ust.

■ Termometr
Kamera jest wyposa¿ona w termometr, który umo¿liwia monitorowanie 
temperatury w jej otoczeniu. Kamera zapisuje temperaturê z ostatnich 
24 godzin i wysy³a te dane na ¿±danie u¿ytkownika w wiadomo¶ci 
tekstowej. Kamerê mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby wysy³a³a 
automatycznie wiadomo¶æ tekstow±, gdy temperatura otoczenia 
osi±gnie okre¶lony poziom. Dzia³aniem funkcji termometru mo¿na 

4 ? 1
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sterowaæ za pomoc± wiadomo¶ci tekstowych lub aplikacji Remote 
Camera Manager.

Termometr przedstawia przybli¿one warto¶ci temperatury do u¿ytku 
w³asnego, które mog± ró¿niæ siê od pomiarów profesjonalnych.

Znak  oznacza spacjê.

Aby sprawdziæ temperaturê otoczenia kamery, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3

Aby sprawdziæ temperaturê otoczenia kamery z ostatnich 24 godzin, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3 1

Kamerê mo¿na ustawiæ tak, aby wysy³a³a powiadomienie w postaci 
wiadomo¶ci tekstowej, gdy w jej otoczeniu wyst±pi okre¶lona 
temperatura. Aby w³±czyæ powiadomienia o temperaturze oraz 
okre¶liæ doln± i górn± granicê temperatury, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3 2 dolna granica górna granica

Przyk³ad:

Przy tym ustawieniu kamera wy¶le wiadomo¶æ tekstow±, gdy 
temperatura w jej otoczeniu spadnie do 10 stopni lub wzro¶nie 
do 35 stopni.

Gdy kamera wy¶le powiadomienie o osi±gniêtej granicy temperatury, 
powiadomienia o temperaturze zostan± automatycznie wy³±czone. 

Aby wy³±czyæ powiadomienia o temperaturze, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3 0

3 2 10 35
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Ustawienia termometru
Stosowana skala temperatury — Celsjusza lub Fahrenheita — zale¿y od 
karty SIM znajduj±cej siê w kamerze. Aby zmieniæ skalê temperatury, 
wybierz stopnie Celsjusza (1) lub Fahrenheita (2) i wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3 3 numer skali

Przyk³ad:

Od tej pory jako skala temperatury w kamerze bêd± stosowane 
stopnie Celsjusza.

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia termometru, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

3 ?

Korzystanie z termometru przy u¿yciu aplikacji Remote 
Camera Manager
Je¿eli chcesz korzystaæ z termometru przy u¿yciu aplikacji Remote Camera 
Manager, w menu g³ównym wybierz polecenie Termometr. Aby sprawdziæ 
temperaturê z ostatnich 24 godzin w otoczeniu kamery, wybierz polecenie 
Opcje > Obecna temperatura. Mo¿esz w³±czyæ lub wy³±czyæ alarm 
temperatury oraz okre¶liæ doln± i górn± granicê temperatury. Po 
skonfigurowaniu potrzebnych opcji wybierz polecenie Opcje > Wy¶lij, aby 
wys³aæ zmienione ustawienia do kamery. Aby sprawdziæ bie¿±ce 
ustawienia termometru, wybierz polecenie Opcje > Pobierz bie¿. ust.

3 3 1
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4. Ustawienia u¿ytkownika

■ Okre¶lanie u¿ytkownika g³ównego
U¿ytkownik g³ówny jako jedyny mo¿e dodawaæ i usuwaæ u¿ytkowników 
kamery. Mo¿na okre¶liæ maksymalnie 10 u¿ytkowników kamery (³±cznie 
z u¿ytkownikiem g³ównym). W danej chwili tylko jeden u¿ytkownik 
mo¿e byæ u¿ytkownikiem g³ównym.

U¿ytkownik g³ówny ma dostêp do funkcji kamery i mo¿e okre¶laæ prawa 
dostêpu innych u¿ytkowników. Zobacz „Ustawienia u¿ytkownika” na 
stronie 38.

Po okre¶leniu nowego u¿ytkownika g³ównego poprzedni u¿ytkownik 
g³ówny zostanie zwyk³ym u¿ytkownikiem kamery.

Kamera identyfikuje u¿ytkowników na podstawie ich numerów 
telefonów i nazw.

Znak  oznacza spacjê.

Aby ustawiæ nowego u¿ytkownika g³ównego, zdecyduj, czy wszystkie 
zdjêcia maj± byæ wysy³ane do telefonu komórkowego (1), czy pod adres 
e-mail (2) u¿ytkownika g³ównego, a nastêpnie wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ:

6 kod zabezpieczaj±cy u¿ytkownika g³ównego nazwa 
u¿ytkownika numer telefonu adres e-mail numer ustawienia

Przyk³ad:

Od tej pory Anna bêdzie u¿ytkownikiem g³ównym, a kamera bêdzie 
wysy³aæ wszystkie zdjêcia do jej telefonu komórkowego.

Fabrycznie ustawiony kod zabezpieczaj±cy u¿ytkownika g³ównego 
to 12345. Aby uzyskaæ informacje na temat zmieniania kodu 
zabezpieczaj±cego, zobacz „Ustawienia uwierzytelniania 
u¿ytkowników” na stronie 48. Zalecana jest jak najszybsza zmiana 

6 12345 Anna 
98765432 
anna@biuro.com.pl 1
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kodu zabezpieczaj±cego. Nowy kod przechowuj w bezpiecznym 
miejscu, z dala od telefonu i kamery. Nie udostêpniaj kodu nikomu, 
poniewa¿ niektóre ustawienia kamery mo¿na zmieniæ tylko po 
podaniu kodu zabezpieczaj±cego u¿ytkownika g³ównego.

Maksymalna d³ugo¶æ nazwy u¿ytkownika wynosi 20 znaków. Nazwa 
ta nie mo¿e zawieraæ znaków specjalnych ani spacji.

Okre¶lenie adresu e-mail nie jest konieczne.

Aby sprawdziæ informacje na temat u¿ytkownika g³ównego, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

6 kod zabezpieczaj±cy u¿ytkownika g³ównego ?

Je¿eli u¿ytkownik g³ówny nie zosta³ okre¶lony, polecenie to nie 
zadzia³a.

■ Dodawanie u¿ytkowników
Znak  oznacza spacjê.

Aby dodaæ u¿ytkownika, zdecyduj, czy wszystkie zdjêcia maj± byæ 
wysy³ane do telefonu komórkowego (1), czy pod adres e-mail (2) tego 
u¿ytkownika, a nastêpnie wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ:

5 nazwa u¿ytkownika numer telefonu adres e-mail numer 
ustawienia

Przyk³ad:

Marek zostanie dodany jako u¿ytkownik kamery, a kamera bêdzie 
wysy³aæ wszystkie zdjêcia pod jego adres e-mail.

Okre¶lenie adresu e-mail nie jest konieczne.

Je¿eli nazwa nowego u¿ytkownika lub jego numer telefonu bêd± 
odpowiadaæ nazwie i numerowi istniej±cego u¿ytkownika, nowy 
u¿ytkownik zast±pi dotychczasowego.

5 Marek 12345678 
marek@praca.com.pl 2
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Aby usun±æ u¿ytkownika, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

5 0 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika

Przyk³ad:

U¿ytkownika g³ównego nie mo¿na usun±æ.

Aby sprawdziæ aktualn± listê u¿ytkowników, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

5 ?

Aby sprawdziæ informacje na temat u¿ytkownika, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

5 ? nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika

Przyk³ad:

Ustawienia u¿ytkownika
U¿ytkownik g³ówny mo¿e ustawiæ kamerê w tryb dostêpu zwyk³ego lub 
rozszerzonego.

W trybie dostêpu zwyk³ego u¿ytkownicy mog± wykonywaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

• robienie zdjêæ i nagrywanie wideo,

• sprawdzanie temperatury otoczenia kamery,

• nawi±zywanie po³±czeñ telefonicznych z kamer±, aby pos³uchaæ 
d¼wiêków z jej otoczenia,

5 0 Marek

5 ? Marek
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• w³±czanie i wy³±czanie wykrywania ruchu.

W trybie dostêpu rozszerzonego u¿ytkownicy mog± wykonywaæ 
nastêpuj±ce czynno¶ci:

• robienie zdjêæ i nagrywanie wideo,

• sprawdzanie temperatury otoczenia kamery,

• nawi±zywanie po³±czeñ telefonicznych z kamer±, aby pos³uchaæ 
d¼wiêków z jej otoczenia,

• w³±czanie i wy³±czanie wykrywania ruchu z zastosowaniem 
w³asnych ustawieñ,

• w³±czanie i wy³±czanie zdjêæ automatycznych z zastosowaniem 
w³asnych ustawieñ,

• w³±czanie i wy³±czanie powiadomieñ o temperaturze 
z zastosowaniem w³asnych ustawieñ,

• wybieranie metody odbioru zdjêæ: telefon lub poczta elektroniczna,

• wybieranie typu wykrywania ruchu (zdjêcie, plik wideo lub 
wiadomo¶æ tekstowa),

• wybieranie typu zdjêæ automatycznych (zdjêcie lub plik wideo).

Aby w³±czyæ tryb dostêpu zwyk³ego, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

8 1

Aby w³±czyæ tryb dostêpu rozszerzonego, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

8 2

Aby sprawdziæ bie¿±cy tryb dostêpu, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

8 ?

Domy¶lnym ustawieniem jest tryb dostêpu zwyk³ego.

Aby ustawiæ kamerê w taki sposób, by wysy³a³a wiadomo¶æ do 
u¿ytkownika g³ównego po ka¿dym w³±czeniu lub wy³±czeniu funkcji 
kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

9 1
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Aby wy³±czyæ tê funkcjê, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

9 0

Aby sprawdziæ, czy funkcja ta jest w³±czona, czy wy³±czona, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

9 ?

Domy¶lnie funkcja ta jest wy³±czona.

U¿ytkownik g³ówny mo¿e okre¶liæ, czy zdjêcia maj± byæ wysy³ane do 
telefonu komórkowego czy pod adres e-mail u¿ytkownika. Aby ustawiæ 
telefon komórkowy jako adres, pod który bêd± wysy³ane wszystkie 
zdjêcia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

7 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika 1

Przyk³ad:

Aby ustawiæ adres e-mail jako adres, pod który bêd± wysy³ane 
wszystkie zdjêcia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

7 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika 2

Aby sprawdziæ aktualnie u¿ywany adres, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

7 nazwa lub numer telefonu u¿ytkownika ?

Przyk³ad:

Domy¶lnie zdjêcia s± wysy³ane do telefonów.

7 Anna 1

7 Anna ?
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Okre¶lanie ustawieñ u¿ytkownika przy u¿yciu aplikacji 
Remote Camera Manager
Aby zmieniæ informacje o u¿ytkowniku w kamerze, wybierz polecenie 
Ustawienia > U¿ytkownicy. Aby sprawdziæ bie¿±c± listê u¿ytkowników, 
wybierz polecenie Opcje > Pobierz listê u¿yt. Aby skonfigurowaæ nowego 
u¿ytkownika, wybierz polecenie Opcje > Dodaj u¿ytkownika. Aby usun±æ 
u¿ytkownika z kamery, zaznacz go i wybierz polecenie Opcje > Usuñ 
u¿ytkownika. Mo¿esz zmieniaæ informacje o u¿ytkowniku g³ównym, ale 
nie mo¿esz usun±æ u¿ytkownika g³ównego z kamery.

5. Konfigurowanie ustawieñ

■ Ustawienia kamery
Znak  oznacza spacjê.

Ustawienia zdjêæ i wideo
Aby ustawiæ rozdzielczo¶æ zdjêæ, wybierz rozdzielczo¶æ podstawow± 
(1), normaln± (2), wysok± (3) lub najwy¿sz± (4), a nastêpnie wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

10 numer rozdzielczo¶ci

Przyk³ad:

Od tej pory przy robieniu zdjêæ w kamerze bêdzie stosowana wysoka 
rozdzielczo¶æ.

Aby sprawdziæ bie¿±c± rozdzielczo¶æ, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

10 ?

10 3
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Domy¶lnym ustawieniem jest rozdzielczo¶æ wysoka.

Aby okre¶liæ rozmiar plików wideo, wybierz rozmiar normalny (1) lub 
du¿y (2) i wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

11 numer rozmiaru

Rozmiar normalny wynosi 100 KB, co pozwala przes³aæ plik 
w wiadomo¶ci MMS. Plik o du¿ym rozmiarze ma 300 KB i mo¿na go 
wys³aæ tylko przez internet w wiadomo¶ci poczty elektronicznej, ale 
nie jako wiadomo¶æ MMS. Zobacz „Ustawienia poczty elektronicznej 
(SMTP)” na stronie 54.

Domy¶lnym ustawieniem jest rozmiar normalny.

Aby sprawdziæ bie¿±cy rozmiar, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

11 ?

Aby do plików wideo do³±czaæ d¼wiêk, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

12 1

Aby z plików wideo wy³±czyæ d¼wiêk, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

12 0

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia d¼wiêku, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

12 ?

Domy¶lnie do plików wideo jest do³±czany d¼wiêk.

Aby w³±czyæ zbli¿enie, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

13 1

Aby wy³±czyæ zbli¿enie, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

13 0

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienie zbli¿enia, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

13 ?

Domy¶lnie zbli¿enie jest wy³±czone.
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Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, ustawienia te znajdziesz w menu Ustawienia > 
Kamera. Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia kamery, wybierz 
polecenie Opcje > Pobierz bie¿. ust. Po skonfigurowaniu 
potrzebnych opcji wybierz polecenie Opcje > Wy¶lij, aby wys³aæ 
zmienione ustawienia do kamery. 

Ogólne ustawienia kamery
Aby ustawiæ nazwê kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

14 nazwa kamery

Nazwa mo¿e mieæ d³ugo¶æ 20 znaków i nie mo¿e zawieraæ spacji.

Aby uzyskaæ listê dostêpnych jêzyków kamery, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

18

Aby ustawiæ jêzyk kamery, wybierz ¿±dany jêzyk z listy i wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

18 numer jêzyka na li¶cie

Przyk³ad:

Od tej pory przy odpowiadaniu na wiadomo¶ci tekstowe u¿ytkownika 
kamera bêdzie u¿ywaæ trzeciego jêzyka z listy.

Aby kamera u¿ywa³a jêzyka karty SIM, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

18 0

18 3
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Aby sprawdziæ bie¿±cy jêzyk, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

18 ?

Domy¶lnie w kamerze jest u¿ywany jêzyk wybrany na karcie SIM 
w³o¿onej do kamery.

Aby sprawdziæ stan baterii zapasowej w kamerze, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

20 ?

Aby przywróciæ w kamerze ustawienia fabryczne, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

26 kod zabezpieczaj±cy u¿ytkownika g³ównego

Wys³anie tej wiadomo¶ci powoduje usuniêcie ustawieñ u¿ytkownika 
i ponowne uruchomienie kamery.

Aby sprawdziæ kod IMEI oraz wersjê sprzêtu i oprogramowania 
kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

28 ?

U¿ytkownik g³ówny mo¿e sprawdziæ liczbê wiadomo¶ci wys³anych przez 
kamerê. Aby sprawdziæ liczbê wys³anych wiadomo¶ci, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

31 ?

Aby wyzerowaæ licznik wiadomo¶ci, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

31 0

Ustawienia godziny i daty
Za ka¿dym razem, gdy kamera odbiera wiadomo¶æ tekstow± z ¿±daniem 
utworzenia nowego u¿ytkownika g³ównego, zaczyna korzystaæ 
z ustawieñ godziny i daty podanych w tej wiadomo¶ci.

Aby ustawiæ w zegarze kamery format 24-godzinny, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

22 gg:mm
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Przyk³ad:

Aby ustawiæ zegar kamery na format 12-godzinny i porê 
przedpo³udniow±, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

22 gg:mm am

Przyk³ad:

Aby ustawiæ zegar kamery na format 12-godzinny i porê 
popo³udniow±, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

22 gg:mm pm

Domy¶lnie kamera automatycznie wybiera format godziny.

Aby sprawdziæ bie¿±c± godzinê na zegarze kamery, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

22 ?

Aby ustawiæ datê kamery, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

23 rrrr mm dd

Przyk³ad:

22 13:35

22 08:35 am

23 2004 06 22
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Aby sprawdziæ bie¿±c± datê, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

23 ?

Aby ustawiæ format daty, wybierz ustawienie rok-miesi±c-dzieñ (1), 
miesi±c-dzieñ-rok(2) lub dzieñ-miesi±c-rok (3) i wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

24 numer ustawienia

Domy¶lnie kamera automatycznie wybiera format daty.

Aby sprawdziæ bie¿±cy format daty, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

24 ?

Aby kamera automatycznie aktualizowa³a datê i godzinê stosownie 
do informacji z sieci GSM, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

25 1

Po w³±czeniu automatycznej aktualizacji nastêpuje automatyczne 
ponowne uruchomienie kamery.

Z funkcji tej mo¿na skorzystaæ tylko wtedy, gdy jest dostêpna w sieci.

W tej wiadomo¶ci tekstowej nie mo¿na wysy³aæ innych poleceñ. 

Aby wy³±czyæ automatyczn± aktualizacjê godziny i daty, wy¶lij do 
kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

25 0

Aby sprawdziæ, czy automatyczna aktualizacja godziny i daty jest 
w³±czona, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

25 ?

Domy¶lnie automatyczna aktualizacja godziny jest wy³±czona.

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, wybierz polecenie Ustawienia > Ustaw. czasu. 
Po skonfigurowaniu potrzebnych opcji wybierz polecenie Opcje > 
Wy¶lij, aby wys³aæ zmienione ustawienia do kamery. Aby 
sprawdziæ bie¿±ce ustawienia godziny, wybierz polecenie Opcje > 
Pobierz bie¿. ust.
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Ustawienia powiadomieñ
U¿ytkownik g³ówny mo¿e tak ustawiæ kamerê, aby wysy³a³a wiadomo¶ci 
tekstowe z powiadomieniami w nastêpuj±cych sytuacjach:

• wyczerpanie baterii i wy³±czenie kamery,

• nadmierny spadek lub wzrost temperatury w otoczeniu kamery, 
uniemo¿liwiaj±cy pracê urz±dzenia i powoduj±cy jego wy³±czenie,

• w³±czenie kamery po od³±czeniu zasilania,

• w³±czenie kamery po przekroczeniu granicy temperatury,

• od³±czenie zasilania, powoduj±ce korzystanie z baterii zapasowej,

• wy³±czenie wykrywania ruchu,

• wy³±czenie zdjêæ automatycznych,

• wy³±czenie kamery za pomoc± przycisku zasilania przy w³±czonym 
wykrywaniu ruchu.

Aby w³±czyæ powiadomienia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

29 1

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

29 0

Aby sprawdziæ, czy powiadomienia s± w³±czone, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

29 ?

Domy¶lnie powiadomienia s± wysy³ane.

Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera Manager, wybierz 
polecenie Ustawienia > Ogólne, aby znale¼æ to ustawienie.

W przypadku zmiany ustawienia kamera wysy³a wiadomo¶æ 
z potwierdzeniem. Aby wy³±czyæ potwierdzenia, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

30 0
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Aby w³±czyæ potwierdzenia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

30 1

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienie potwierdzeñ, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

30 ?

Domy¶lnie potwierdzenia s± wysy³ane.

■ Ustawienia zabezpieczeñ
Znak  oznacza spacjê.

Ustawienia uwierzytelniania u¿ytkowników
U¿ytkownik g³ówny mo¿e zmieniæ swój kod zabezpieczaj±cy. Aby 
zmieniæ kod zabezpieczaj±cy, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

32 stary kod nowy kod nowy kod

Przyk³ad:

Kod zabezpieczaj±cy u¿ytkownika g³ównego musi sk³adaæ siê z 5 cyfr.

Do uwierzytelniania u¿ytkowników kamery s³u¿± ich numery telefonów. 
Z kamery mog± korzystaæ tylko u¿ytkownicy dodani do listy przez 
u¿ytkownika g³ównego. Je¿eli uwierzytelnianie u¿ytkowników zostanie 
wy³±czone, kamera umo¿liwi robienie zdjêæ dowolnej osobie. Aby 
wy³±czyæ uwierzytelnianie u¿ytkowników, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

33 0

Aby w³±czyæ uwierzytelnianie u¿ytkowników, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

33 1

32 12345 54321 
54321
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Aby sprawdziæ, czy uwierzytelnianie u¿ytkowników jest w³±czone, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

33 ?

Domy¶lnie uwierzytelnianie u¿ytkowników jest w³±czone.

Ustawienia kodu PIN
Aby zmieniæ kod PIN karty SIM znajduj±cej siê w kamerze, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

34 stary kod PIN nowy kod PIN nowy kod PIN

Przyk³ad:

U¿ytkownik g³ówny mo¿e tak skonfigurowaæ kamerê, aby po ka¿dym jej 
w³±czeniu pojawia³o siê ¿±danie kodu PIN do karty SIM znajduj±cej siê 
w kamerze. Przy w³±czonym ¿±daniu kodu PIN karta SIM jest 
bezpieczna, a jej u¿ycie w innych urz±dzeniach GSM jest niemo¿liwe.

Rêczne wprowadzenie kodu PIN jest wymagane tylko przy pierwszym 
uruchomieniu. Kod PIN zostanie zapisany w pamiêci kamery i bêdzie 
u¿ywany automatycznie podczas pó¼niejszych uruchomieñ.

Aby w³±czyæ ¿±danie kodu PIN, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

35 kod PIN 1

Przyk³ad:

34 1234 4321 4321

35 4321 1
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Aby wy³±czyæ ¿±danie kodu PIN, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

35 kod PIN 0

Aby sprawdziæ, czy ¿±danie kodu PIN jest w³±czone, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

35 kod PIN ?

Przyk³ad:

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, wybierz polecenie Ustawienia > Zabezpiecz.

■ Ustawienia po³±czenia
Znak  oznacza spacjê.

Ustawienia MMS
Aby poprosiæ operatora sieci o wys³anie ustawieñ MMS 
bezprzewodowo, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

39 numer us³ugi tekst us³ugi

Je¿eli zosta³ okre¶lony u¿ytkownik g³ówny kamery, to tylko ten 
u¿ytkownik mo¿e poprosiæ o te ustawienia. Informacji o numerze 
us³ugi oraz tek¶cie us³ugi udziela operator.

Ustawienia MMS Kamery obserwacyjnej Nokia s± takie same, jak 
telefonu Nokia 7610.

Po wys³aniu pro¶by o ustawienia wy¶wietlany jest monit 
o zaakceptowanie lub odrzucenie nowych ustawieñ. Aby zaakceptowaæ 
nowe ustawienia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

99

35 4321 ?
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Aby odrzuciæ nowe ustawienia, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

88

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, wybierz polecenie Ustawienia > Po³±czenie.

Ustawienia punktu dostêpu
Ustawienia punktu dostêpu nale¿y skonfigurowaæ rêcznie tylko wtedy, 
gdy automatyczne ustawienia MMS kamery nie dzia³aj± i operator nie 
umo¿liwia bezprzewodowego wysy³ania ustawieñ.

Punkt dostêpu MMS zawiera wszystkie potrzebne ustawienia 
wiadomo¶ci MMS. Aby utworzyæ nowy punkt dostêpu MMS na 
potrzeby kamery, rozpocznij wiadomo¶æ od liczby 40, a nastêpnie dodaj 
do niej nastêpuj±ce ustawienia:

• 1 nazwa po³±czenia

• 2 nazwa punktu dostêpu

• 3 nazwa u¿ytkownika do po³±czenia z punktem dostêpu

• 4 has³o do po³±czenia z punktem dostêpu

• 5 adres strony g³ównej punktu dostêpu

• 6 1 (normalne uwierzytelnianie po³±czenia) lub 6 2 
(zabezpieczone uwierzytelnianie po³±czenia)

• 7 1 (zabezpieczenia po³±czenia w³±czone) lub 7 0 
(zabezpieczenia po³±czenia wy³±czone)

• 8 1 (tryb sesji tymczasowej) lub 8 2 (tryb sesji ci±g³ej)

• 9 adres IP kamery lub 9 0, je¿eli adres IP kamery ma byæ 
wybierany automatycznie

• 10 adres IP podstawowego serwera nazw

• 11 adres IP pomocniczego serwera nazw

• 12 adres IP serwera proxy

• 13 numer portu proxy
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Przyk³ad:

Nazwa po³±czenia, nazwa punktu dostêpu, nazwa u¿ytkownika 
i has³o nie mog± zawieraæ spacji.

Je¿eli nie trzeba skonfigurowaæ jednego z ustawieñ punktu dostêpu, 
nie wpisuj jego numeru w wiadomo¶ci. Na przyk³ad je¶li nie chcesz 
konfigurowaæ nazwy u¿ytkownika ani has³a, pomiñ je w wiadomo¶ci.

Przyk³ad:

Aby zmodyfikowaæ wybrane ustawienia punktu dostêpu, rozpocznij 
wiadomo¶æ od liczby 41, a nastêpnie wprowad¼ numer punktu dostêpu 
na li¶cie punktów dostêpu i wpisz pozosta³± czê¶æ wiadomo¶ci 
tekstowej. Na przyk³ad w celu zmiany nazwy po³±czenia wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

41 numer punktu dostêpu 1 nowa nazwa po³±czenia

Przyk³ad:

Od tej pory MMS funkcjonuje w kamerze jako nazwa po³±czenia 
przypisana punktowi dostêpu, który figuruje jako drugi na li¶cie 
punktów dostêpu.

40 1 dom 2 operator 3 
annanowak 4 4321 5 
http://mms.operator.pl 
6 2 7 1 8 1 9 0 10 
123.145.167.189 

40 1 dom 2 operator 5 
http://mms.operator.pl 
6 2 7 1 8 1 9 0 10 
123.145.167.189 

41 2 1 MMS
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Aby uzyskaæ listê okre¶lonych punktów dostêpu, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

40 ?

Aby usun±æ punkt dostêpu z listy, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

40 0 numer punktu dostêpu na li¶cie

Przyk³ad:

Spowoduje to usuniêcie punktu dostêpu, który figuruje na li¶cie jako trzeci.

Aby sprawdziæ ustawienia punktu dostêpu, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

40 ? numer punktu dostêpu na li¶cie

Aby ustawiæ punkt dostêpu na potrzeby wysy³ania wiadomo¶ci MMS, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

42 numer punktu dostêpu na li¶cie

Aby sprawdziæ bie¿±cy punkt dostêpu MMS, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

42 ?

Aby ustawiæ punkt dostêpu na potrzeby wysy³ania wiadomo¶ci 
SMTP, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

43 numer punktu dostêpu na li¶cie

Aby sprawdziæ bie¿±cy punkt dostêpu SMTP, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

43 ?

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera Manager, 
wybierz polecenie Ustawienia > Po³±czenie. Aby sprawdziæ bie¿±ce 
ustawienia po³±czenia kamery, wybierz na przyk³ad ustawienie 
Ustawienia MMS > Opcje > Pobierz bie¿. ust.

40 0 3
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Ustawienia poczty elektronicznej (SMTP)
Przy u¿yciu po³±czenia GPRS i protoko³u SMTP kamera mo¿e oprócz 
wiadomo¶ci MMS wysy³aæ tak¿e zdjêcia i pliki wideo pod adres e-mail. 
Aby móc wysy³aæ wiadomo¶ci e-mail, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci: 

• Skonfiguruj punkt dostêpu obs³uguj±cy pocztê elektroniczn± 
i u¿ywaj go. Zobacz „Ustawienia punktu dostêpu” na stronie 51.

• Okre¶l ustawienia serwera poczty elektronicznej, tak jak to opisano 
w tym rozdziale.

• Jako protokó³ poczty wychodz±cej wybierz SMTP, tak jak to opisano 
w tym rozdziale.

• Okre¶l adresy e-mail u¿ytkowników kamery i wybierz pocztê 
elektroniczn± jako domy¶lny adres u¿ytkowników. Zobacz 
„Dodawanie u¿ytkowników” na stronie 37.

Je¿eli u¿ywany jest protokó³ SMTP, kamera mo¿e wysy³aæ zdjêcia 
zrobione po wykryciu ruchu tylko pod adres e-mail, a nie bezpo¶rednio 
do telefonu komórkowego. U¿ytkownicy mog± jednak robiæ zdjêcia 
i wysy³aæ je do swoich telefonów w wiadomo¶ciach MMS.

Aby uzyskaæ informacje na temat ustawieñ poczty elektronicznej, 
skontaktuj siê z us³ugodawc±. 

Aby okre¶liæ nazwê skrzynki pocztowej, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

44 1 nazwa skrzynki pocztowej

Aby skonfigurowaæ adres e-mail na u¿ywanym serwerze poczty, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

44 2 adres e-mail

Aby ustawiæ adres serwera poczty wychodz±cej, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

44 3 adres serwera poczty

Aby ustawiæ w³asn± nazwê u¿ytkownika do po³±czenia SMTP, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

44 4 nazwa u¿ytkownika
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Aby ustawiæ has³o do po³±czenia SMTP, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

44 5 has³o

Aby sprawdziæ bie¿±ce ustawienia poczty elektronicznej, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

44 ?

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, wybierz polecenie Ustawienia > Po³±czenie.

Aby ustawiæ no¶nik wiadomo¶ci multimedialnych, wybierz MMS 
w celu wysy³ania wiadomo¶ci do telefonu komórkowego (1) lub SMTP 
w celu wysy³ania wiadomo¶ci poczt± elektroniczn± (2), a nastêpnie 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

38 numer no¶nika

Przyk³ad:

Od tego momentu kamera bêdzie wysy³aæ wiadomo¶ci 
multimedialne do telefonu komórkowego.

Aby sprawdziæ bie¿±cy no¶nik wiadomo¶ci, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

38 ?

Domy¶lnie wiadomo¶ci s± wysy³ane do telefonu komórkowego.

Wskazówka: Je¿eli korzystasz z aplikacji Remote Camera 
Manager, wybierz polecenie Ustawienia > Kamera.

38 1
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Ustawienia sieci GSM
U¿ytkownik g³ówny mo¿e wybraæ operatora, którego sieæ ma byæ 
u¿ywana na przyk³ad na potrzeby roamingu. Aby wy¶wietliæ listê 
dostêpnych sieci, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

36

Lista zawiera nazwy dostêpnych operatorów sieci wraz z ich 
numerami.

Aby wybraæ operatora sieci, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ 
tekstow±:

36 numer operatora na li¶cie operatorów

Przyk³ad:

Od tej pory kamera bêdzie korzystaæ z operatora sieci, który na li¶cie 
operatorów figuruje jako drugi.

Aby operator sieci by³ wybierany automatycznie, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

36 0

Aby sprawdziæ operatora, którego sieæ jest aktualnie u¿ywana, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

36 ?

Domy¶lnie operator sieci jest wybierany automatycznie.

Aby ustawiæ numer telefonu centrum wiadomo¶ci SMS, wy¶lij 
do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

37 numer telefonu centrum wiadomo¶ci SMS

Je¿eli podany numer telefonu jest niew³a¶ciwy, kamera nie bêdzie 
mog³a wysy³aæ wiadomo¶ci. 

Wiêkszo¶æ operatorów umieszcza na karcie SIM numer telefonu 
swojego centrum wiadomo¶ci SMS i nie trzeba go zmieniaæ.

36 2
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Aby sprawdziæ bie¿±cy numer telefonu centrum wiadomo¶ci SMS, 
wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

37 ?

■ Konfigurowanie kamery za pomoc± komputera
Aby skonfigurowaæ kamerê za pomoc± oprogramowania 
komputerowego, mo¿na pobraæ program Nokia Remote Camera PC 
Configurator, dostêpny w witrynie www.nokia.com.pl. Program PC 
Configurator dzia³a w systemach operacyjnych Windows 2000/XP 
i wymaga 15 MB wolnego miejsca na dysku. Do korzystania z programu 
PC Configurator potrzebny jest kompatybilny komputer PC, który ³±czy 
siê z kamer± za pomoc± bezprzewodowej technologii Bluetooth lub 
kabla do transmisji danych DKU-2, dostêpnego jako osobne akcesorium. 
Dodatkowe informacje na temat mo¿liwo¶ci po³±czeñ kamery 
z komputerem zawiera pomoc ekranowa programu PC Configurator.

Nawi±zywanie po³±czenia przy u¿yciu kabla
1 Otwórz tyln± obudowê kamery i pod³±cz kabel do transmisji danych 

DKU-2 do z³±cza do transmisji danych w kamerze oraz do komputera. 
Zobacz „Rysunek 3” na stronie 12.

2 W³±cz kamerê i poczekaj, a¿ komputer j± wykryje.

3 W menu g³ównym programu PC wybierz polecenie File > Connection 
settings i wybierz odpowiedni port COM. Kliknij przycisk OK.

Teraz mo¿esz ju¿ korzystaæ z programu PC Configurator.

Nawi±zywanie po³±czenia przy u¿yciu bezprzewodowej 
technologii Bluetooth
Je¿eli komputer obs³uguje bezprzewodow± technologiê Bluetooth 
mo¿esz pod³±czyæ do niego kamerê przy u¿yciu tej technologii. 
Informacje na temat korzystania z technologii Bluetooth na komputerze 
oraz adresie Bluetooth komputera mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi 
komputera lub urz±dzenia peryferyjnego z funkcj± Bluetooth.
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1 Upewnij siê, ¿e port Bluetooth w komputerze jest w³±czony, 
komputer znajduje siê w odleg³o¶ci nie wiêkszej ni¿ 10 metrów 
od kamery oraz ¿e miêdzy komputerem i kamer± nie znajduj± siê 
¿adne przeszkody.

2 Wy¶lij do kamery nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

83 adres Bluetooth komputera

Kamera mo¿e odebraæ tê wiadomo¶æ tylko od u¿ytkownika 
g³ównego.

3 Kamera po³±czy siê z komputerem. Gdy na monitorze zostanie 
wy¶wietlony monit o wprowadzenie kodu zabezpieczaj±cego 
Bluetooth, wprowad¼ bie¿±ce has³o u¿ytkownika g³ównego.

Je¿eli to nie zadzia³a, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:

1 Wy¶lij nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±, aby port Bluetooth kamery 
sta³ siê widoczny:

81 1

2 Uruchom na komputerze aplikacjê wykrywaj±c± urz±dzenia z funkcj± 
Bluetooth. Aplikacja wy¶wietli dostêpne urz±dzenia Bluetooth. 

3 Wybierz kamerê i nawi±¿ z ni± po³±czenie szeregowe. Wiêcej 
informacji mo¿na znale¼æ w instrukcji obs³ugi komputera lub 
urz±dzenia Bluetooth. Po uruchomieniu aplikacji PC Configurator 
wybierz odpowiedni port szeregowy z ustawieñ po³±czenia aplikacji.

4 Po nawi±zaniu po³±czenia mo¿esz prze³±czyæ port Bluetooth kamery 
z powrotem do trybu ukrytego za pomoc± nastêpuj±cej wiadomo¶ci 
tekstowej:

81 0

Je¿eli u¿ytkownik g³ówny nie zosta³ okre¶lony, ka¿dy mo¿e nawi±zaæ 
po³±czenie Bluetooth miêdzy kamer± a komputerem. 
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6. Wska¼niki ¶wietlne

Kamera ma wska¼niki ¶wietlne, które sygnalizuj± stan jej funkcji. Zobacz 
„Rysunek 1” na stronie 11.

Uruchomienie kamery
Podczas uruchamiania kamery wska¼niki ¶wietlne za¶wiec± siê 
na zielono od góry do do³u, a nastêpnie w odwrotnej kolejno¶ci. 

Stan baterii
Dioda LED baterii  pokazuje stan baterii zapasowej:

Zielona: bateria jest w pe³ni na³adowana.

Zielona migaj±ca: kamera jest pod³±czona do zewnêtrznego ¼ród³a 
zasilania i trwa ³adowanie baterii.

Pomarañczowa: bateria jest w po³owie wyczerpana.

Czerwona: bateria jest s³aba i nale¿y j± na³adowaæ.

Moc sygna³u
Dioda LED mocy sygna³u  sygnalizuje stan sieci GSM:

Zielona: dobra moc sygna³u.

Pomarañczowa: wystarczaj±ca moc sygna³u.

Czerwona: ma³a moc sygna³u.

Czerwona migaj±ca: brak po³±czenia z sieci±.

Stan kamery 
Dioda LED kamery  sygnalizuje stan kamery:

Zielona: kamera jest w trybie bezczynno¶ci.

Zielona migaj±ca: kamera wysy³a zdjêcie.

Pomarañczowa: kamera nagrywa plik wideo.

Pomarañczowa migaj±ca: po³±czenie audio jest w³±czone.

Czerwona: wykrywanie ruchu jest w³±czone.

Czerwona migaj±ca: wykrywanie ruchu jest uaktywniane.
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Stan karty SIM

Aby kamera nie zwraca³a niepotrzebnie uwagi, mo¿na wy³±czyæ 
wska¼niki ¶wietlne.

Aby wy³±czyæ wska¼niki ¶wietlne, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

19 0

Aby w³±czyæ wska¼niki ¶wietlne, wy¶lij do kamery nastêpuj±c± 
wiadomo¶æ tekstow±:

19 1

Aby sprawdziæ, czy wska¼niki ¶wietlne s± w³±czone, wy¶lij do kamery 
nastêpuj±c± wiadomo¶æ tekstow±:

19 ?

Stan

Czerwona 
i zielona 
migaj±ce

Czerwona 
i zielona 
migaj±ce

Czerwona 
i zielona 
migaj±ce

W³ó¿ 
prawid³owo 
kartê SIM

Pomarañczowa 
migaj±ca

Pomarañczowa 
migaj±ca

Pomarañczowa 
migaj±ca

Karta SIM 
odrzucona

Czerwona 
migaj±ca

Wprowad¼ kod 
PIN

Czerwona 
migaj±ca

Czerwona 
migaj±ca

Wprowad¼ kod 
PUK

Czerwona 
migaj±ca

Czerwona 
migaj±ca

Czerwona 
migaj±ca

Awaria 
urz±dzenia, 
skontaktuj siê 
z serwisem
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7. Akcesoria

Do Kamery obserwacyjnej Nokia dostêpne s± nastêpuj±ce akcesoria:

• £adowarka samochodowa Nokia LCH-12: ³adowarka dostosowana 
do ró¿nych poziomów napiêcia, która po pod³±czeniu do gniazda 
zapalniczki ³aduje bateriê kamery.

• Bateria Nokia BL-5C: lekka i cienka bateria litowo-jonowa. 

• Kabel do transmisji danych Nokia DKU-2: kabel USB do ³±czenia 
kompatybilnego komputera z kamer±. Kabel ten umo¿liwia 
korzystanie z programu PC Configurator. Aby kabel dzia³a³ 
prawid³owo, potrzebny jest do niego specjalny sterownik.

Wszystkie akcesoria powinny byæ przechowywane w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Od³±czaj±c przewód zasilaj±cy któregokolwiek z akcesoriów, zawsze 
chwytaj za wtyczkê — nie za sam przewód.

8. Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, 
dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych 
wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych 
i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci 
i podzespo³ów elektronicznych.

Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury 
mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów 
elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie 
powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e 
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów 
elektronicznych.
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Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej 
instrukcji.

Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych 
podzespo³ów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników czy silnych detergentów.

Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci 
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika ruchu i ¶wiat³omierza 
u¿ywaj miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, 
baterii, ³adowarki i wszystkich innych akcesoriów. Je¶li jakie¶ urz±dzenie 
nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.

9. Dodatkowe informacje 
o bezpieczeñstwie

¦rodowisko pracy
Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na danym 
obszarze przepisów. Zawsze wy³±czaj urz±dzenie, gdy jego u¿ywanie jest 
zabronione lub mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe b±d¼ inne 
zagro¿enia. U¿ywaj urz±dzenia w przewidzianej dla niego pozycji. 
Aby zachowaæ zgodno¶æ z wytycznymi dotycz±cymi ekspozycji na 
dzia³anie fal radiowych, korzystaj wy³±cznie z akcesoriów 
zatwierdzonych przez firmê Nokia. 

Aparatura medyczna
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ telefonów 
bezprzewodowych) mo¿e powodowaæ zak³ócenia w funkcjonowaniu 
medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio 
zabezpieczona. Skonsultuj siê z lekarzem lub producentem aparatury 
medycznej, aby rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy 



D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  o b e z p i e c z e ñ s t w i e

63Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnêtrznym 
oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Wy³±czaj urz±dzenie 
we wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li wymagaj± tego 
wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki s³u¿by zdrowia mog± 
u¿ywaæ aparatury czu³ej na dzia³anie zewnêtrznych fal radiowych.

Stymulatory serca
Minimalna odleg³o¶æ, jaka powinna byæ zachowana pomiêdzy 
stymulatorem serca a urz±dzeniem bezprzewodowym zalecana przez 
producentów w celu unikniêcia potencjalnych zak³óceñ pracy 
stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne 
z wynikami niezale¿nych badañ przeprowadzonych przez Wireless 
Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny zawsze 
zachowywaæ odleg³o¶æ co najmniej 15,3 cm (6 cali) pomiêdzy 
w³±czonym urz±dzeniem a stymulatorem.

Je¶li zachodzi podejrzenie wystêpowania zak³óceñ, nale¿y natychmiast 
wy³±czyæ urz±dzenie.

Aparaty s³uchowe
Niektóre cyfrowe urz±dzenia bezprzewodowe mog± powodowaæ 
zak³ócenia pracy pewnych aparatów s³uchowych. Je¶li wyst±pi± takie 
zak³ócenia, nale¿y skontaktowaæ siê z us³ugodawc±.

Pojazdy mechaniczne
Nie instaluj kamery w poje¼dzie. Nie u¿ywaj Kamery obserwacyjnej Nokia 
ani telefonu komórkowego do sterowania kamer± lub jej konfigurowania 
podczas prowadzenia pojazdu; najpierw zaparkuj pojazd. 

Pamiêtaj, ¿e bezpieczeñstwo na drodze jest zawsze najwa¿niejsze!

Korzystanie z urz±dzenia w samolocie jest zabronione. Wy³±cz 
urz±dzenie jeszcze przed wej¶ciem na pok³ad samolotu. Korzystanie 
z bezprzewodowych urz±dzeñ telekomunikacyjnych w samolocie jest 
prawnie zabronione, poniewa¿ mo¿e byæ zagro¿eniem dla dzia³ania 
systemów pok³adowych i powodowaæ zak³ócenia w sieci komórkowej.
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Warunki fizykochemiczne gro¿±ce eksplozj±
Wy³±cz urz±dzenie, je¶li znajdziesz siê na obszarze, na którym warunki 
fizykochemiczne mog± doprowadziæ do wybuchu. Stosuj siê wtedy do 
wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów nale¿± miejsca, 
w których ze wzglêdów bezpieczeñstwa zalecane jest wy³±czenie silnika 
samochodu. W takich miejscach iskrzenie mo¿e byæ przyczyn± eksplozji 
lub po¿aru mog±cych prowadziæ do obra¿eñ cia³a a nawet ¶mierci. 
Wy³±czaj urz±dzenie w punktach tankowania paliwa, na przyk³ad 
w pobli¿u dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj 
ograniczeñ dotycz±cych korzystania ze sprzêtu radiowego 
obowi±zuj±cych na terenach sk³adów, magazynów i dystrybucji paliw, 
zak³adów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. 
Miejsca zagro¿one wybuchem s± najczê¶ciej, ale nie zawsze, wyra¼nie 
oznakowane. Do takich miejsc nale¿± pomieszczenia pod pok³adem 
³odzi, miejsca sk³adowania lub przepompowywania chemikaliów, 
pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (takim jak propan lub butan) oraz 
tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cz±steczki zbó¿, kurzu 
lub sproszkowanych metali.
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10. Specyfikacje techniczne

Temperatura pracy Pe³na funkcjonalno¶æ: -20ºC do +40ºC
Ograniczona funkcjonalno¶æ: +40ºC do +50ºC

Wzglêdna wilgotno¶æ 4%...100%

O¶wietlenie W normalnych warunkach o¶wietleniowych 
kamera robi zdjêcia kolorowe. W przypadku s³abych 
warunków o¶wietleniowych kamera wykorzystuje 
wbudowane ¼ród³o ¶wiat³a podczerwonego. 
Zdjêcia zrobione przy u¿yciu ¶wiat³a podczerwo-
nego s± zapisywane w skali szaro¶ci. Zasiêg ¶wiat³a 
podczerwonego wynosi oko³o 5 metrów.

Ogniskowa Minimum 0,5 metra

Rozdzielczo¶æ Zdjêcie: 1152 x 864 (najwy¿sza), 640 x 480 (wyso-
ka), 320 x 240 (normalna), 160 x 120 (podstawowa)
Plik wideo: 176 x 144

D³ugo¶æ pliku wideo Ustawienie MMS: minimum 10 sekund
Ustawienie SMTP: minimum 30 sekund

Format zdjêæ . jpeg

Format wideo H.263

K±t widzenia kamery Normalny: 55 stopni
Ze zbli¿eniem: 28 stopni

Zasiêg wykrywania 
ruchu 
w temperaturze 
pokojowej

Czu³o¶æ normalna: 5 metrów
Czu³o¶æ podwy¿szona: 8 metrów
Odleg³o¶æ wykrywania ruchu zale¿y od 
temperatury otoczenia.

Po³±czenie audio Zwyk³a mowa w promieniu 4 metrów

Czas dzia³ania baterii 
zapasowej w tempe-
raturze pokojowej

W trybie gotowo¶ci: do 12 godzin
Przy w³±czonym wykrywaniu ruchu: do 5 godzin

Klasa zabezpieczeñ IP 54

Klasa ¶rodowiskowa ETSI 300 019-2-4, klasa 4.2H
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11. Lista poleceñ

Czynno¶æ Wiadomo¶æ
Zrobienie zdjêcia 1
Nagranie pliku wideo 1 1
W³±czenie wykrywania ruchu z ostatnimi 
ustawieniami

2

W³±czenie natychmiastowe wykrywania ruchu 2 1
W³±czenie wykrywania ruchu o okre¶lonej 
godzinie

2 2 godzina 
w³±czenia godzina 
wy³±czenia

Okre¶lenie liczby wykryæ ruchu 2 4 liczba wykryæ 
od 0 do 99

Wy³±czenie wykrywania ruchu 2 0
W³±czenie wykrywania ruchu o okre¶lonej 
godzinie z ostatnimi ustawieniami

4

W³±czenie wykrywania ruchu o okre¶lonej 
godzinie i okre¶lenie odstêpu czasu miêdzy 
zdjêciami

4 1 gg:mm

Ustawienie kamery do robienia zdjêæ 
o okre¶lonej godzinie

4 2 godzina

Okre¶lenie liczby zdjêæ automatycznych 4 4 liczba od 0 
do 99

Wy³±czenie zdjêæ automatycznych 4 0
Sprawdzenie temperatury otoczenia kamery 3
Sprawdzenie temperatury w otoczeniu kamery 
z ostatnich 24 godzin

3 1

W³±czenie powiadomieñ o temperaturze oraz 
okre¶lenie dolnej i górnej granicy temperatury

3 2 dolna 
granica górna 
granica

Wy³±czenie powiadomieñ o temperaturze 3 0
Sprawdzenie warto¶ci ustawienia Numer ustawienia ?


