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Güvenliðiniz için

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir.

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden 
olabileceði durumlarda cihazý açmayýn.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Cihazý bir araca monte etmeyin. Araba kullanýrken cihazý veya cihazýn kumandasý 
ya da yapýlandýrmasý amacýyla cep telefonunuzu kullanmayýn; önce aracý park edin.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.

HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda cihazý kapatýn.

UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir.

YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Cihazý yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda 
kullanmayýn.

PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde cihazý kullanmayýn.

DÝKKATLÝ KULLANIN
Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. 

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel onarabilir.

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

YEDEK KOPYALAR
Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý 
hatýrlayýn.

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

Nokia Remote Camera, hareket algýlayýcý, termometre ve mikrofonla 
donatýlmýþ bir görüntüleme cihazýdýr. Kamerayla uzaktan fotoðraf ve 
video klip çekebilir ve bu görüntüleri multimedya mesajlaþma (MMS) 
özelliði olan cep telefonunuza veya bir e-posta adresine 
gönderebilirsiniz. Kameraya kýsa mesajlarla (SMS) veya kameradan 
uyumlu bir cep telefonuna indirilebilen Remote Camera Manager 
uygulamasýyla kumanda edebilir ve yapýlandýrmasýný 
gerçekleþtirebilirsiniz. Bkz: “Remote Camera’yý Ýndirme”, sayfa 20.

Kamerayý, satýþ paketinde bulunan Nokia güç kaynaðý AC-12 ile birlikte 
kullandýðýnýzda dýþ mekanlarda da çekim yapabilirsiniz. Kamerayý 
yaðmurun altýnda tutmayýn.

Nokia Remote Camera’yý kullanmak için aþaðýdakiler gerekir:

• SIM kartý ve MMS servisi olan GPRS özellikli bir cep telefonu 
aboneliði. 

• Renkli ekranlý, MMS ve SMS özellikli bir cep telefonu. 

• Telefonun ve kameranýn bulunduðu mekanda, sinyal gücü yeterince 
yüksek GSM/GPRS þebeke kapsama alaný ve MMS servisi kapsama 
alaný.

• Görüntülerin e-posta adresinize gönderilmesini istiyorsanýz, 
kullanýlabilen bir e-posta adresi.

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. 

Not: Yalnýzca uyumlu multimedya mesajý veya e-posta 
özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarýný alabilir ve 
görüntüleyebilir.
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Önemli:  E-posta mesajlarý veya multimedya mesajý nesneleri 
virüs içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde 
zararlý olabilir. Gönderenin güvenilirliðinden emin deðilseniz 
hiçbir eki açmayýn.

Not: Uyumlu cep telefonunuzun ne büyüklükteki MMS 
mesajlarýný alabildiðini kontrol edin. Þebeke operatörünüz MMS 
mesajlarýnýn boyutunu sýnýrlandýrabilir. Ayrýntýlarý þebeke 
operatörünüzden öðrenin.

Kameradan gönderilen görüntülerin ve mesajlarýn ücreti, kameradaki 
SIM kart aboneliðine fatura edilir.

Cihazýnýz normal 160 karakterlik sýnýrý aþan kýsa mesajlar göndermeyi 
destekler. Mesajýnýz 160 karakteri aþýyorsa, iki veya daha fazla mesajdan 
oluþan bir dizi olarak gönderilir. 

■ Kameranýz hakkýnda
Bu kýlavuzda tanýtýlan kablosuz cihaz, GSM 900/1800 þebekesinde 
kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi 
almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Bu cihazýn özelliklerini kullanýrken tüm yasalara riayet edin ve 
baþkalarýnýn özel hayatlarýna ve meþru haklarýna saygý gösterin. 

Uyarý: Bu cihazýn herhangi bir özelliðini kullanabilmeniz için 
cihazýn açýk olmasý gerekir. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim 
veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn.

■ Þebeke servisleri
Cihazý kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis 
almanýz gerekir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerinin kullanýmýný 
etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm 
karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Bu þebeke servislerinden herhangi birini kullanmadan önce, söz konusu 
servislere servis saðlayýcýnýz aracýlýðýyla abone olmanýz ve servis 
saðlayýcýnýzdan servislerin kullanýmýna iliþkin talimatlarý almanýz 
gerekir.
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Not:  Kullanýlabilirlik, ücretler ve SIM hizmetlerinin kullanýmý 
hakkýnda bilgi için SIM kart satýcýnýza, örneðin, þebeke 
operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya diðer satýcýlara 
baþvurun.

■ Batarya bilgileri
Nokia Remote Camera’da, þebeke akýmý kesildiði zaman kullanýlan yedek 
bir batarya vardýr. Bu nedenle, yedek batarya dolu olduðu sürece, 
elektrik kesintilerinde kamerayý kapatmak gerekmez.

Batarya ve güç kaynaðý
Herhangi bir güç kaynaðýný bu cihazla kullanmadan önce model 
numarasýný kontrol edin. Bu cihaz Nokia güç kaynaðý AC-12 ile birlikte 
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýlmasý Nokia 
tarafýndan onaylanmýþ olan bataryalarý, güç kaynaklarýný ve 
donanýmlarý kullanýn. Baþka türden batarya, güç kaynaðý veya 
donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve 
tehlikeli olabilir.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. 

Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil 
fiþi kavrayýn ve çekin.

Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük 
çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. 

Bataryayý çýkarmadan önce mutlaka cihazý kapatýn ve güç kaynaðýyla 
baðlantýsýný kesin.

Þarj etme ve bataryayý boþaltma
Yedek batarya yüzlerce kez kullanýlabilmesine karþýn, sonunda 
tükenecektir. Kullaným süresi normalin iyice altýna düþtüðünde yeni bir 
batarya satýn alýn. Yalnýzca Nokia’nýn onayladýðý bataryalarý kullanýn.

Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman 
içinde boþalýr. Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj 
yeteneðini etkileyebilir.
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Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya 
þarj cihazýný kullanmayýn.

Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi 
metal bir nesnenin bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna 
neden olmasý kazara kýsa devreye yol açabilir. (Bataryanýn + ve – uçlarý 
metal þeritler þeklinde görünür.) Bu durum örneðin cebinizde veya 
çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa 
devre yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan 
nesneye hasar verebilir.

Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde tutmak bataryanýn kapasitesini ve 
ömrünü azaltýr. Bataryasý sýcak veya soðuk olan bir cihaz, batarya tam 
olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için çalýþmayabilir. Batarya 
performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda sýnýrlýdýr.

Bataryalarý ateþe atmayýn! Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir 
biçimde atýn. Geri dönüþüm olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin 
diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.

■ Islak ve nemli koþullar
Cihazýn çalýþma sýcaklýðý -20ºC ile +50ºC arasýndadýr. Cihazý (ve Nokia 
güç kaynaðý AC-12’yi) çalýþma sýcaklýðý sýnýrlarý içindeki normal dýþ 
mekan koþullarýnda kullanabilirsiniz. Cihazý suya daldýrmayýn. Cihazý 
yaðmur alabilecek yerlere monte etmeyin. Kamerayý dýþ mekanda 
kullanýrken, dýþ mekan koruyucusunu takýn. 

Cihaz veya sistem konektörü tuzlu suya maruz kalýrsa, korozyonu 
önlemek için hemen temiz suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silerek 
temizleyin. Cihaz iyice kurulanmalýdýr.

Arka kapaðý açmadan önce, içine su kaçmasýný önlemek için cihazý 
kurutun. SIM kart ve batarya suya dayanýklý deðildir.

Güç konektörü ýslak veya nemliyken asla cihazý þarj etmeyin.

Nemlenmiþ cihazlarý kesinlikle elektrikli donanýmlarla birlikte 
kullanmayýn.

Not: Cihazýn içinin ve arka kapak contalarýnýn kuru ve temiz 
olduðundan ve içeride herhangi bir yabancý cisim 
bulunmadýðýndan emin olun. Yabancý cisimler su geçirmez 
contalara zarar verebilir.



G i r i þ

11Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Önemli: Bu cihazla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþ 
donanýmlar, cihazýn kendisinin sahip olduðu saðlamlýk veya 
suya dayanýklýlýk özelliklerine sahip deðildir. 

Önemli: Islak veya nemli durumdaki güç kaynaðýný þebeke 
prizine takmayýn.

■ Satýþ paketinin içindekiler
Nokia Remote Camera satýþ paketi aþaðýdakileri içerir:

• Nokia Remote Camera

• Yedek batarya BL-5C

• Güç kaynaðý AC-12

• Stand kapaðý

• Kamerayý duvara veya tavana monte etmeye yarayan montaj kiti

• Dýþ mekanda kamerayý sýcaktan ve yaðmurdan koruyan dýþ mekan 
koruyucusu

• Kullaným kýlavuzu

■ Kameranýn özellikleri
Kamerada, aþaðýdaki parçalar bulunur:

• Iþýklý göstergeler (1)

• Kamerayý açma ve PIN kodunu girme düðmesi (2)

• Arka kapaðý açma düðmeleri (3)

• Zayýf ýþýkta fotoðraf ve video klip çekmek için kýzýlötesi ýþýk kaynaklarý 
(4)
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• Hareket algýlayýcý (5)

Þekil 1

2. Ýlk kullaným hazýrlýklarý

1 Kameranýn arka kapaðýný çýkarmak için kenardaki düðmelere basýp 
(1), kapaðý ok yönünde kaydýrýn (2).

Not: Kapaðý çýkarmadan önce mutlaka cihazý kapatýp güç 
kaynaðýyla ve diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Kapaklarý 
deðiþtirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçýnýn. Cihazý 
daima kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn.

Þekil 2
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2 Batarya kapaðýný açýn ve SIM kart tutucusunu serbest býrakýn.

Þekil 3

3 SIM kartýnýzý Þekil 4’te gösterildiði gibi SIM kart tutucusuna takýn ve 
SIM kart tutucusunu kapatýn. 

Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. SIM kart 
edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için 
SIM kart satýcýnýza baþvurun.  Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü 
veya baþka bir satýcý olabilir.

Þekil 4
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4 Bataryayý takýn, batarya kapaðýný kapatýn ve arka kapaðý yerine 
yerleþtirin. Bataryayý çýkarmadan önce mutlaka cihazý kapatýn ve þarj 
cihazýyla baðlantýsýný kesin.

Þekil 5

5 Güç kaynaðýnýn bir ucunu þebeke prizine, diðer ucunu kamera 
standýnýn alt kýsmýna baðlayýn. Kameranýn þarj edilmeye baþlamasý 
için 15 dakika bekleyin (ýþýklý gösterge  yeþil renkte yanýp sönmeye 
baþlar). Güç kaynaðý ayný zamanda yedek bataryayý da þarj eder. 

Þekil 6

Herhangi bir þarj cihazýný veya güç kaynaðýný bu cihazla kullanmadan 
önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz Nokia güç kaynaðý AC-
12 ile birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýlmasý Nokia 
tarafýndan onaylanmýþ olan bataryalarý, güç kaynaklarýný ve 
donanýmlarý kullanýn. Baþka türden batarya, güç kaynaðý veya 
donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve 
tehlikeli olabilir.

Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun.  Herhangi 
bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil 
fiþi kavrayýn ve çekin.



Ý l k  k u l l a n ý m  h a z ý r l ý k l a r ý

15Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

6 Açma kapama düðmesine (1) 2 saniye süreyle basarak kamerayý açýn. 
Iþýklý göstergeler yukarý aþaðý hareket eder (2).

Þekil 7

Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime 
ya da tehlikeye neden olabileceði durumlarda Nokia Remote 
Camera’yý açmayýn.

7 SIM kartta PIN kodu isteme özelliði devre dýþý býrakýlmýþsa 8. adýma 
geçin.

SIM kartta PIN kodu isteme özelliði etkinse, ýþýklý göstergelerde  
harfi yanýp söner ve SIM kartýn PIN kodunu girmeniz gerekir: 

Iþýklý göstergelerde PIN kodunun ilk rakamý belirinceye kadar 
açma kapama düðmesine kýsa dokunuþlarla basýn. 3 saniye 
kadar bekleyin.  ýþýklý göstergesi yanýp sönmeye baþlayýnca, 
ýþýklý göstergelerde PIN kodunun ikinci rakamý belirene kadar 
açma kapama düðmesine kýsa dokunuþlarla basýn. PIN kodunun 
tüm basamaklarýný girinceye kadar devam edin. Bir rakamý 
kaçýrýrsanýz, rakam yeniden belirinceye kadar açma kapama 
düðmesini basýlý tutun.

Yanlýþ rakam girerseniz,  harfi belirinceye kadar açma kapama 
düðmesine kýsa dokunuþlarla basýn. 3 saniye bekleyin ve baþtan 
baþlayarak PIN kodunu yeniden girin.

PIN kodunun tüm basamaklarýný girince 10 saniye bekleyin. PIN 
kodunu doðru girdiyseniz, kamera þebekeye baðlanana dek ýþýklý 
göstergeler yukarý aþaðý hareket eder. PIN kodu kameranýn 
hafýzasýnda saklanýr ve kamerayý her açtýðýnýzda otomatik 
olarak kullanýlýr.
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PIN kodunu hatalý girerseniz, ýþýklý göstergelerde kýrmýzý ýþýk 
yanýp söner ve PIN kodunu yeniden girmeniz gerekir.

Üç kez art arda hatalý bir PIN kodu girerseniz, SIM kart bloke 
edilir. SIM kartýn blokajýný açmak için, SIM kartý uyumlu cep 
telefonunuza takýp PIN blokaj açma anahtarý kodunu (PUK) 
girin, ardýndan PIN kodunu iki kez girin ve SIM kartý yeniden 
kameraya takýn. PUK kodu hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

8 Kendi cep telefonunuzu kullanarak, kendinizi kameranýn ana 
kullanýcýsý olarak tanýmlayýn. Kamera yalnýzca ana kullanýcýnýn cep 
telefonuyla yapýlandýrýlabilir.

Kendiniz için bir kullanýcý adý oluþturun ve kameradaki SIM kartýn 
telefon numarasýna aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

6 kullanýcý adýnýz

 bir boþluðu gösterir.

Kullanýcý adý en çok 20 karakter uzunluðunda olabilir ve hiçbir özel 
karakter veya boþluk içermemelidir.

Örnek:

Bu iþlemle kendinizi kameranýn ana kullanýcýsý olarak tanýmlamýþ 
oldunuz. Bkz: “Kullanýcý ayarlarý”, sayfa 36.

Kamera isteðinizi yerine getirdiðinde size bir onay mesajý gönderir.

9 Kamera bir MMS eriþim noktasý aramaya baþlar. MMS eriþim noktasý, 
multimedya mesajlarýný göndermek için gereken tüm ayarlarý içerir. 
Kamera bir eriþim noktasý bulduðunda size bir kýsa mesaj yollar.

Kamera birden fazla eriþim noktasý bulursa, size eriþim noktalarýnýn 
listesini gönderir. Bir eriþim noktasý seçin ve kameraya aþaðýdaki 
komutu gönderin:

42 eriþim noktasýnýn listedeki numarasý

6 Hakan
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 bir boþluðu gösterir.

Örnek:

Bu durumda kamera, eriþim noktalarý listesinde üçüncü sýrada yer 
alan eriþim noktasýný kullanýr.

Kameradan MMS ayarlarýnýn tanýmlanmadýðýný belirten bir mesaj 
alýrsanýz, bu ayarlarý el ile yapýlandýrmanýz gerekir. Bkz: “Eriþim 
noktasý ayarlarý”, sayfa 50.

Kamera artýk kullanýma hazýrdýr.

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

Kamerayý doðrudan güneþ alan bir yere yerleþtirmeyin. Kameranýn 
sýcaklýðý çok fazla yükselebilir.

Kamerayý yaðmurun altýnda tutmayýn.

Hareket algýlama hakkýnda not
Hareket algýlama özelliði, kameranýn bir kapýya yönlendirilmiþ olmasý 
durumunda, kapý açýldýðýnda içerideki sýcak havanýn kapýya doðru 
akmasý sonucunda çevre sýcaklýðýnýn deðiþmesi temeline dayanýr. 
Kameranýn hareketi algýlama mesafesi de çevre sýcaklýðýna göre deðiþir: 
Çevre sýcaklýðý ile vücut sýcaklýðý arasýndaki fark arttýkça, kameranýn 
hareketi algýlama mesafesi de artar.

Hareket eden nesne ile kamera arasýnda ýsý akýþýný engelleyen duvarlar 
veya pencereler varsa, kamera hareketi algýlayamaz. 

Þekil 8’de hareket algýlayýcýsýnýn kapsama alaný gösterilmektedir. 
Kamerayý, algýlanan kiþilerin doðrudan kameraya doðru yürüyecekleri 

42 3
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þekilde deðil, kapsama alanýndan geçip yürüyecekleri þekilde 
konumlandýrýn.

Þekil 8

Kapsama alaný, normal oda sýcaklýðýnda

Kamerayý duvara veya tavana monte etme

1 Kamerayý duvara veya tavana yerleþtirdikten sonra, satýþ paketinin 
içindeki montaj kitiyle saðlamlaþtýrýn.

Þekil 9

Hareket algýlayýcý Maksimum algýlama 
mesafesi

Maksimum algýlama 
geniþliði

Normal, yakýnlaþtýrma: 
kapalý (varsayýlan mod)

5 metre 3,5 metre

Normal, yakýnlaþtýrma: 
açýk

5 metre 2 metre

Hassas, yakýnlaþtýrma: 
kapalý

8 metre 6 metre

Hassas, yakýnlaþtýrma: 
açýk

8 metre 3,5 metre
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2 Stand kapaðýný takýn. 

Þekil 10

3 Kamerayý çevirerek istediðiniz konuma getirin ve vidayý sýkýþtýrýn. 
Kamerayý çevirirken elektrik kablosuna dikkat edin.

Þekil 11

4 Kamerayý dýþ mekanda kullanacaksanýz dýþ mekan koruyucusunu 
takýn.

Þekil 12

Kamerayý masa üstüne yerleþtirme

1 Þekil 11’de gösterildiði gibi, kamerayý çevirerek istediðiniz konuma 
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getirin ve vidayý sýkýþtýrýn.

2 Stand kapaðýný kameraya takýn. Bkz: “Þekil 10”, sayfa 19.

Stand kapaðýný çýkarmak için, kapaktaki deliðe bir iðneyle veya küçük bir 
tornavidayla bastýrýp kapaðý kaldýrýn.

■ Kamerayý kapatma
Kamerayý kapatmak için açma/kapama düðmesine birkaç saniye süreyle 
basýn. Kamerayý kapattýðýnýzda hareket algýlama, zamanlý görüntüleme 
ve sýcaklýk alarmý iþlevleri de kapatýlýr.

■ Remote Camera’yý Ýndirme
Kameraya kýsa mesajlarla kumanda edebilir (bkz: “Temel kullaným”, 
sayfa 21) veya kameradan uyumlu cep telefonunuza bir grafik yazýlým 
uygulamasý olan Remote Camera Manager'ý indirerek kamerayý 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle veya kýsa mesajlarla 
kullanabilirsiniz. Bu uygulama, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, 
Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 7610, Nokia 7650 cep telefonu gibi 
cihazlarla ve N-Gage ile N-Gage QD mobil oyun konsollarýyla uyumludur 
ve Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle indirilmektedir. Uyumluluk 
hakkýndaki en yeni bilgiler için www.nokia.com adresine bakýn.

1 Telefonunuzun Bluetooth adresini cihazýn kullaným kýlavuzunda veya 
satýþ paketinde bulabilirsiniz. Bir Nokia cep telefonu kullanýyorsanýz, 
*#2820# kodunu girin. Bluetooth adresi telefonda görüntülenir.

2 Telefonun Bluetooth iþlevinin açýk olduðunu doðrulayýn. Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisini kullanabilmeniz için kameradan en 
fazla 10 metre uzakta olmanýz gerekir.

3 Kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

82 telefonunuzun Bluetooth adresi

Kamera cep telefonunuzla bir Bluetooth baðlantýsý kurar ve telefonunuz 
kameradan Remote Camera Manager uygulamasýný indirmeye baþlar. 
Remote Camera Manager uygulamasýyla kamerayý kullanabilir ve 
yapýlandýrabilirsiniz. Diðer talimatlar için Remote Camera Manager 
yardým uygulamasýna bakýn.
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Kameranýn tüm kullanýcýlarý Remote Camera Manager uygulamasýný 
kendi cep telefonlarýna indirebilir.

Remote Camera Manager kamerayý çalýþtýrmak için kýsa mesajlarý 
kullanýr, ancak kameranýn 10 metre yakýnýnda bulunuyorsanýz kamera 
ile cep telefonunuz arasýnda bir Bluetooth baðlantýsý kurabilirsiniz. 
Bluetooth ile kamera ayarlarýný deðiþtirmek ücretsizdir.

Bir Bluetooth baðlantýsý kurmak için, Remote Camera Manager 
uygulamasýný açýp Seçenek > Bluetooth Kullan seçeneklerini belirleyin. 
Bluetooth baðlantýsýný ilk kez oluþtururken, Remote Camera Manager 
sizden bir kullanýcý þifresi ister. Ana kullanýcý, ana kullanýcý þifresini girer; 
kamera, diðer kullanýcýlar için baðlantýyý kurarken benzersiz bir kullanýcý 
þifresi oluþturur. 

Kamerayý, Remote Camera Manager kullanarak kýsa mesajlarla 
çalýþtýrýyorsanýz, uygulama kamera tarafýndan gönderilen tüm onay 
mesajlarýný otomatik olarak gelen kutusundan alýr.

■ Web’de Nokia desteði
Bu kýlavuzun en yeni sürümü, Nokia ürününüzle ilgili ek bilgiler, 
yüklemeler ve servisler için www.nokia.com/support adresini veya 
ülkenizdeki Nokia Web sitesini ziyaret edin.

3. Temel kullaným

Kamerayý, kameraya kýsa mesajlar göndererek veya Remote Camera 
Manager uygulamasýyla kullanabilirsiniz. Bkz: “Remote Camera’yý 
Ýndirme”, sayfa 20. Remote Camera Manager, aralarýnda en çok 10 
metre mesafe bulunan kamera ile bir cep telefonu arasýnda kablosuz 
Bluetooth baðlantýsý kurulmasýna olanak tanýr. Kamerayý Bluetooth 
kullanarak yapýlandýrmak ücretsizdir.

Kameranýn ana kullanýcýsý kamera iþlevlerinin tümünü kullanma hakkýna 
sahiptir. Kameraya eklenen diðer kullanýcýlarýn haklarý sýnýrlý olacaktýr. 
Kullanýcý haklarý ve yeni kullanýcýlar ekleme hakkýnda bilgi için, bkz: 
“Kullanýcý ayarlarý”, sayfa 36.
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Komutlarý virgülle ayýrarak ayný kýsa mesajda birden çok komut 
gönderebilirsiniz.

Kameraya bir kýsa mesajla komut gönderdiðinizde, kamera bu komutu 
yerine getirdiði anda size bir onay mesajý gönderir.

■ Görüntü çekme
Kamera ayarlandýktan ve açýldýktan sonra, görüntü ve video klip çekmek 
için hazýr durumda olur. Kamera görüntüleri ve video klipleri cep 
telefonunuza veya e-posta adresinize gönderir. Görüntüleri, bir kýsa 
mesaj göndererek veya Remote Camera Manager’ý kullanarak 
kaydedebilirsiniz.

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.

 bir boþluðu gösterir.

Fotoðraf çekmek ve bu çekimin tercih ettiðiniz adrese (cep telefonu 
veya e-posta) gönderilmesini saðlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

1

Karanlýkta kaydedilen görüntüler gri tonlamalýdýr.

Tercih edilen adresi ayarlamak için, bkz: “Kullanýcý ayarlarý”, sayfa 38.

Kamera görüntüyü gönderirken  ýþýklý göstergesi yeþil renkte 
yanýp söner.

Video klip çekmek ve bu çekimin tercih ettiðiniz adrese (cep telefonu 
veya e-posta) gönderilmesini saðlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

1 1

Kamera video klibi gönderirken,  ýþýklý göstergesi turuncu 
renklidir.
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Fotoðraf çekmek ve bu çekimin baþka bir cep telefonuna 
gönderilmesini saðlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

1 telefon numarasý

Örnek:

Fotoðraf çekmek ve bu çekimi bir e-posta adresine göndermek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

1 e-posta adresi

Fotoðraf çekmek ve bu çekimi bir e-posta adresine göndermek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

1 1 e-posta adresi

Görüntüye mesaj eklemek için, mesajý kýsa mesajýn sonundaki týrnak 
iþaretinin içine yazýn.

Örnek:

Görüntü mesajlarýnýn boyutu ve þebeke koþullarý bu tür mesajlarýn 
alýnma süresini etkileyebilir. Görüntü gönderilemezse, kamera bir kýsa 
mesajla bunu size bildirir.

Görüntü gönderme iþlemi baþarýsýz olursa, kamera otomatik olarak 
görüntüyü yeniden göndermeyi dener.

Bir görüntüyü Remote Camera Manager kullanarak çekmek için cep 
telefonunuzdaki Remote Camera Manager uygulamasýný baþlatýp, 
Görüntüleme seçeneðini belirleyin ve bir fotoðraf mý çekileceðine, yoksa 
bir video klip mi kaydedileceðine yönelik seçimi yapýn. Kameranýn 

1 8765432

1 8765432 "Bu benim 
yeni evim!"
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görüntüyü cep telefonunuza veya baþka bir cep telefonuna ya da e-
posta adresine göndermesini isteyebilirsiniz.

Bir Bluetooth baðlantýsý kullanýyorsanýz, kamera size çekilen fotoðraflarý 
ücretsiz olarak gönderir. Bununla birlikte, video klipler her zaman GSM 
þebekesi kullanýlarak gönderilir.

■ Kamerayý telefonla arama
Kameranýn bulunduðu mekandaki sesleri dinlemek için kamerayý 
telefonla arayýn. Arama süresince görüntü mesajlarý bekletilir ve arama 
bitince gönderilir. Tüm kamera kullanýcýlarý kamerayý arama iznine 
sahiptir.

Bir arama etkin olduðunda  ýþýklý göstergesi turuncu renkte yanýp 
söner.

Telefonunuz arayanýn kimliðini aranan kiþilerden gizleyecek þekilde 
ayarlanmýþsa, kamerayý arayamazsýnýz. Kamera aramanýzý kabul 
etmeden önce numaranýzý doðrulayabilmelidir.

Kamera görüntü gönderirken telefon aramalarýna cevap veremez. 

Not: Dinleme ile ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliði 
yasadýþý bir biçimde kullanmayýn.

Kamerayý Remote Camera Manager kullanarak aramak için, ana 
menüden Kamerayý ara seçeneðini belirleyin. Aramayý sona erdirmek 
için cep telefonunuzdaki bitirme tuþuna basýn.

■ Hareket algýlama
Kamerada, hareket algýladýðý her anda kamerayý otomatik olarak size 
kýsa mesajlar, görüntüler veya video klipler gönderecek þekilde 
ayarlayabileceðiniz bir hareket algýlayýcý bulunur. Hareket algýlayýcýnýn 
hassasiyet düzeyini ayarlayabilir ve kameradan hareket algýlama 
mesajlarý alacak kamera kullanýcýlarýný belirleyebilirsiniz. Hareket 
algýlayýcýyý kýsa mesajlarla veya Remote Camera Manager kullanarak 
çalýþtýrabilirsiniz.

Kameranýn iç mekandan dýþ mekana taþýnmasý gibi, kamera ortamý 
sýcaklýðýnýn hýzla deðiþtiði durumlarda hareket algýlama düzgün þekilde 
çalýþmayabilir. Bu duruma engel olmak için hareket algýlamayý 
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etkinleþtirmeden önce kameranýn sýcaklýða uyum saðlamasý amacýyla 30 
dakika bekleyin.

 bir boþluðu gösterir.

Hareket algýlama iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

2

Hareket algýlama, hareket algýlama en son kullanýldýðýnda etkin 
durumdaki moda baðlý olarak, hemen veya zamanlanmýþ þekilde 
ayarlanýr.

Kameranýn açma kapama düðmesine hýzla basarak da hareket 
algýlamayý etkinleþtirebilirsiniz.  ýþýklý göstergesi kýrmýzý renkte 
yanýp söner ve hareket algýlama etkinleþtirilmeden önce mekandan 
ayrýlmak için 60 saniyeniz vardýr.

Hareket algýlama iþlevini hemen etkinleþtirmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 1

Hareket algýlama etkinleþtirilirken  ýþýklý göstergesi kýrmýzý 
renkte yanýp söner. Iþýklý gösterge kýrmýzý olduðunda, hareket 
algýlama etkindir.

Kamera size bir hareket algýlama mesajý gönderdiðinde, varsayýlan 
olarak hareket algýlama ayarý otomatik olarak kapatýlýr. Kaç hareket 
algýlama olayýndan sonra iþlevin otomatik olarak devre dýþý 
býrakýlacaðýný belirlemek için olay sayýsýný (0-99) seçin ve kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 4 olay sayýsý

Örnek:

2 4 25
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Bu durumda, hareket algýlama iþlevi kapatýlmadan önce kamera size 
25 hareket algýlama bildirimi gönderir. Olay sayýsý olarak 0’ý 
seçerseniz, hareket algýlama iþlevi siz kapatýncaya kadar açýk kalýr.

Hareket algýlama iþlevini zamanlayarak etkinleþtirmek için etkinleþtirme 
(veya etkinleþtirme/devre dýþý býrakma) zamanýný saptayýn ve kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 2 etkinleþtirme zamaný

veya

2 2 etkinleþtirme zamaný devre dýþý býrakma zamaný

Örnek:

Kamera 24 saatlik saati kullanýyorsa, komutlarda da 24 saat biçimini 
kullanýn. Bkz: “Saat ve tarih ayarlarý”, sayfa 44.

Hareket algýlama iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

2 0

Görüntü mesajlarýnýn boyutu ve þebeke koþullarý bu tür mesajlarýn 
alýnma süresini etkileyebilir.

Hareket algýlama görüntülerini gönderme iþlemi baþarýsýz olursa, 
kamera bir kýsa mesajla bu durumu size bildirir. Kamera daha sonra 
otomatik olarak görüntüleri yeniden göndermeyi dener. 

Kamera, elektrik kesintisi gibi durumlarda, ana kullanýcýya çeþitli 
bildirimler gönderir. Bkz: “Bildirim ayarlarý”, sayfa 46.

Hareket algýlama ayarlarý
Hareket algýlama mesajlarýnýn gönderileceði baþka bir alýcý seçmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 3 kullanýcý adý veya telefon numarasý

2 2 08:00 öö 04:15 ös
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Örnek:

Hareket algýlama mesajlarýný birden çok alýcýya göndermek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 3 kullanýcý adlarý veya telefon numaralarý

Örnek:

Alýcýlarýn kamera kullanýcýlarý olarak tanýmlanmasý gerekir.

Hareket algýlama görüntülerini tüm kamera kullanýcýlarýna 
göndermek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 3

Hareket algýlama türünü tanýmlamak için kýsa mesaj (1), fotoðraf (2), 
video klip (3), kýsa mesaj ve fotoðraf (4), kýsa mesaj ve video klip (5), 
fotoðraf ve video klip (6) veya kýsa mesaj, fotoðraf ve video klip (7) 
seçeneklerinden birine karar verin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

2 5 tür numarasý

Örnek:

Bu durumda kamera, algýladýðý her harekette size bir fotoðraf 
gönderir.

2 3 Jale

2 3 Jale Petek Metin

2 5 2
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Varsayýlan tür fotoðraftýr.

Bir hareket algýlandýðýnda kaç fotoðraf (1-3) çekileceðini 
belirlemek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 6 görüntü sayýsý

Örnek:

Bu durumda kamera, algýladýðý her harekette iki fotoðraf çeker.

Varsayýlan sayý 1’dir.

Görüntüler tek MMS mesajýyla gönderilemeyecek kadar büyükse, 
bunlar birkaç MMS mesajýyla gönderilir.

Hareket algýlayýcýnýn hassasiyet düzeyini ayarlamak için normal (1) 
veya hassas (2) seçeneðini belirleyin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

2 7 numara

Varsayýlan deðer normaldir.

Kameranýn geçerli hareket algýlama ayarlarýný görmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 ?

Hareket algýlama ayarlarýndan yalnýzca birinin deðerini görmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 ? ayar numarasý

Örneðin, kameranýn bir hareket algýlarsa kaç görüntü çekeceðini 
görmek istiyorsanýz kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

2 6 2

2 ? 6
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Hareket algýlama ile Remote Camera Manager’ý 
kullanma
Hareket algýlamayý Remote Camera Manager ile kullanmak için, ana 
menüden Hareket algýlama seçeneðini belirleyin. Hareket algýlamayý 
açýk veya kapalý olarak ayarlayabilir, hareket algýlama mesajlarýný alacak 
kiþileri belirleyebilir ve hareket algýlama bildirimlerinin türünü 
seçebilirsiniz. Ayrýca, kameranýn, hareket algýlayýcýyý devre dýþý 
býrakmadan önce algýladýðý hareket sayýsýný da seçebilirsiniz. Hareket 
algýlamayý belirli bir saate göre ayarlamak için, Algýlama zamaný 
alanýnda baþlangýç ve bitiþ zamanlarýný tanýmlayýn. Ayarlanmýþ saatleri 
kaldýrmak için Seçenek > Zamaný sil seçeneðini belirleyin. Gereken tüm 
yapýlandýrmalarý gerçekleþtirdiðinizde, deðiþtirilen ayarlarý kameraya 
göndermek için Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Kameradaki 
geçerli hareket algýlama ayarlarýný görmek için, Seçenek > Geçerli 
ayarlarý al seçeneðini belirleyin.

Kamera, en son hareket algýlama olaylarýný görüntü hafýzasýna kaydeder. 
Bu görüntüleri ve video klipleri daha sonra almak için, Seçenek > Al 
seçeneðini belirleyin. Bu özellik, yalnýzca kamera ile cep telefonu 
arasýnda bir Bluetooth baðlantýsý kurulduðunda kullanýlabilir. Kamerayý 
kapatmak, kamera görüntü hafýzasýnýn boþaltýlmasýný saðlar.

■ Zamanlý görüntüleme
Kameradaki saat zamanlý görüntülemeye olanak tanýr. Kamerayý, 
fotoðraflarý ve görüntüleri tanýmlanmýþ aralýklarda gönderecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Ayrýca, kamerayý her gün belirli bir saatte görüntü 
gönderecek þekilde de ayarlayabilirsiniz. Zamanlý görüntüleri alacak 
kamera kullanýcýlarýný belirleyebilirsiniz. Zamanlý görüntülemeyi kýsa 
mesajlarla veya Remote Camera Manager ile kontrol edin.

 bir boþluðu gösterir.

Zamanlý görüntüleme iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

4

Zamanlý görüntüleme iþlevi, bu iþlevin en son kullanýlýþýnda geçerli 
olan ayarlarla etkinleþtirilir.
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Zamaný görüntüleme iþlevini etkinleþtirmek ve zaman aralýðýný 
(görüntülerin kaç saat ve dakika arayla çekileceðini) belirlemek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 1 ss:dd

Örnek:

Bu durumda kamera iki saat arayla görüntü kaydeder. Olasý en kýsa 
aralýk, 5 dakikadýr.

Kamerayý belirli bir saatte görüntü çekecek þekilde ayarlamak için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 2 saat

Örnek:

Bu durumda kamera her sabah 8:15’te bir görüntü kaydeder.

Kamera 24 saatlik saati kullanýyorsa, komutlarda da 24 saat biçimini 
kullanýn. Bkz: “Saat ve tarih ayarlarý”, sayfa 44.

Görüntülerin kaydedileceði üç ayrý saati ayný mesajda 
belirtebilirsiniz.

Örnek:

4 1 2:00

4 2 08:15 öö

4 2 08:15 öö 11:45 öö 
03:30 ös
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Görüntü mesajlarýnýn boyutu ve þebeke koþullarý bu tür mesajlarýn 
alýnma süresini etkileyebilir.

Zamanlý görüntüleri gönderme iþlemi baþarýsýz olursa, kamera bir 
kýsa mesajla bunu size bildirir. Kamera daha sonra otomatik olarak 
görüntüleri yeniden göndermeyi dener.

Kamera bir zamanlý görüntüleme mesajý gönderdiðinde, varsayýlan 
olarak zamanlý görüntüleme iþlevi otomatik olarak devre dýþý 
býrakýlacaktýr. Kaç zamanlý görüntü çekildikten sonra iþlevin otomatik 
olarak devre dýþý býrakýlacaðýný belirlemek için görüntü sayýsýný (0-99) 
seçin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 4 görüntü sayýsý

Örnek:

Bu durumda, zamanlý görüntüleme iþlevi kapatýlmadan önce kamera 
size 25 görüntü gönderir. Görüntü sayýsý olarak 0’ý seçerseniz, 
zamanlý görüntüleme iþlevi siz kapatýncaya kadar açýk kalýr.

Zamanlý görüntüleme iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 0

Zamanlý görüntüleme ayarlarý
Zamanlý görüntüleri baþka bir alýcýya göndermek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 3 kullanýcý adý veya telefon numarasý

4 4 25
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Örnek:

Zamanlý görüntüleri birden çok alýcýya göndermek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 3 kullanýcý adlarý veya telefon numaralarý

Örnek:

Alýcýlarýn kamera kullanýcýlarý olarak tanýmlanmasý gerekir.

Zamanlý görüntüleri tüm kamera kullanýcýlarýna göndermek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 3

Zamanlý görüntüleme türünü tanýmlamak için fotoðrafý (1) veya video 
klibi (2) seçip, kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 5 tür numarasý

Örnek:

Varsayýlan tür fotoðraftýr.

Kameranýn geçerli zamanlý görüntüleme ayarlarýný görmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 ?

4 3 Jale

4 3 Jale Petek Metin

4 5 2
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Zamanlý görüntüleme ayarlarýndan yalnýzca birinin deðerini görmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

4 ? ayar numarasý

Örneðin, kameranýn kaç saat veya kaç dakika arayla görüntü 
çekeceðini öðrenmek istiyorsanýz kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

Zamanlý görüntüleme ile Remote Camera Manager’ý 
kullanma
Zamanlý görüntülemeyi Remote Camera Manager ile kullanmak 
istiyorsanýz, ana menüden Zamanlý görüntüleme seçeneðini belirleyin. 
Zamanlý görüntülemeyi açýp kapatabilir, görüntü mü yoksa video klip mi 
çekeceðinizi belirleyebilir ve zamanlý görüntülerin gönderildiði kamera 
kullanýcýlarýný seçebilirsiniz. Kamerayý her gün belirli bir saatte veya 
tanýmlanmýþ aralýklarda 1-3 görüntü gönderecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Bu iki zamanlý görüntüleme türünü ayna anda 
ayarlayamazsýnýz. Kamera tanýmladýðýnýz zamanlý görüntülerin sayýsýný 
yakaladýðýnda, zamanlý görüntüleme kapatýlýr. Gereken tüm 
yapýlandýrmalarý gerçekleþtirdiðinizde, deðiþtirilen ayarlarý kameraya 
göndermek için Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Kameradaki 
geçerli zamanlý görüntüleme ayarlarýný görmek için, Seçenek > Geçerli 
ayarlarý al seçeneðini belirleyin.

■ Termometre
Kamera, kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýðýn izlenmesine olarak 
tanýyan bir termometre içerir. Kamera, son 24 saatteki sýcaklýklarý 
kaydeder ve bilgileri istek üzerine kýsa mesaj olarak gönderir. Ayýca, 
kamerayý, kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýk tanýmlanmýþ bir 
sýnýrýn altýna düþtüðünde otomatik olarak size bir kýsa mesaj gönderecek 

4 ? 1
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þekilde ayarlayabilirsiniz. Termometre iþlevlerini kýsa mesajlarla veya 
Remote Camera Manager ile kontrol edin.

Termometre, bilimsel ölçümlerde farklýlýk gösterebilen genel ölçümleri 
kiþisel kullanýma yönelik olarak sunar.

 bir boþluðu gösterir.

Kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýðý kontrol etmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

3

Kameranýn bulunduðu mekanda son 24 saat içindeki sýcaklýðý 
kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

3 1

Kamerayý, bulunduðu mekanýn sýcaklýðý belirli bir dereceye ulaþtýðýnda 
bir kýsa mesajla size bildirecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Sýcaklýk 
bildirimini etkinleþtirmek ve alt/üst sýcaklýk sýnýrlarýný tanýmlamak için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

3 2 alt sýnýr üst sýnýr

Örnek:

Bu durumda kamera, bulunduðu mekanýn sýcaklýðý 10 dereceye 
düþtüðünde veya 35 dereceye yükseldiðinde size bir kýsa mesaj 
gönderir.

Kamera ulaþýlan sýcaklýk sýnýrýný bir mesajla size bildirdiðinde, sýcaklýk 
bildirimi iþlevi otomatik olarak kapatýlýr. 

Sýcaklýk bildirimini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

3 0

3 2 10 35
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Termometre ayarlarý
Hangi sýcaklýk ölçeðinin kullanýlacaðýný kameradaki SIM kart belirler: 
Celsius veya Fahrenheit. Sýcaklýk ölçeðini deðiþtirmek için Celsius (1) 
veya Fahrenheit (2) seçeneðini belirleyin ve kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

3 3 ölçek numarasý

Örnek:

Bu durumda kamera Celsius sýcaklýk ölçeðini kullanýr.

Geçerli termometre aýarlarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

3 ?

Termometre ile Remote Camera Manager’ý kullanma
Termometreyi Remote Camera Manager ile kullanmak istiyorsanýz, ana 
menüden Termometre seçeneðini belirleyin. Son 24 saatte kameranýn 
bulunduðu mekandaki sýcaklýklarý görmek için, Seçenek > Geçerli 
sýcaklýk seçeneðini belirleyin. Sýcaklýk alarmýný açýp kapatabilir ve 
sýcaklýk sýnýrlarýný tanýmlayabilirsiniz. Gereken tüm yapýlandýrmalarý 
gerçekleþtirdiðinizde, deðiþtirilen ayarlarý kameraya göndermek için 
Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Kameradaki geçerli 
termometre ayarlarýný görmek için, Seçenek > Geçerli ayarlarý al 
seçeneðini belirleyin.

3 3 1
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4. Kullanýcý ayarlarý

■ Ana kullanýcýyý tanýmlama
Yalnýzca ana kullanýcýnýn kameraya kullanýcý ekleme/kaldýrma yetkisi 
vardýr. Kamera için, ana kullanýcýyla birlikte, en çok 10 kullanýcý 
tanýmlanabilir. Ayný anda birden fazla ana kullanýcý olamaz.

Ana kullanýcý kameranýn tüm iþlevlerine eriþebilir ve diðer kullanýcýlarýn 
eriþim haklarýný tanýmlayabilir. Bkz: “Kullanýcý ayarlarý”, sayfa 38.

Yeni bir ana kullanýcý tanýmladýðýnýzda, eski ana kullanýcý düzenli bir 
kamera kullanýcýsý olarak kalýr.

Kamera, kullanýcýlarý telefon numaralarýyla ve kullanýcý adlarýyla tanýr.

 bir boþluðu gösterir.

Yeni bir ana kullanýcý ayarlamak için önce tüm görüntülerin ana 
kullanýcýnýn cep telefonuna (1) mý, yoksa e-posta adresine (2) mi 
gönderileceðini seçin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

6 ana kullanýcý þifresi kullanýcý adý telefon numarasý e-posta 
adresi numara

Örnek:

Böylece Jale ana kullanýcý olarak tanýmlanýr ve kamera tüm 
görüntüleri Jale’nin cep telefonuna gönderir.

Önceden tanýmlanmýþ ana kullanýcý þifresi 12345’tir. Þifreyi 
deðiþtirme yöntemi hakkýnda bilgi edinmek için bkz: “Kullanýcý 
doðrulama ayarlarý”, sayfa 48. Þifreyi en kýsa sürede deðiþtirmeniz 
önerilir. Yeni þifreyi telefonunuzdan ve kameradan ayrý olarak 
güvenli bir yerde saklayýn. Bazý kamera ayarlarý yalnýzca ana kullanýcý 
þifresiyle deðiþtirilebileceðinden, þifreyi baþkalarýna vermeyin.

6 12345 Jale 
98765432 
jale@ofis.com 1
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Kullanýcý adý en çok 20 karakter uzunluðunda olabilir ve hiçbir özel 
karakter veya boþluk içermemesi gerekir.

E-posta adresi tanýmlamak zorunlu deðildir.

Ana kullanýcý bilgilerini kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

6 ana kullanýcý þifresi ?

Hiçbir ana kullanýcýnýn tanýmlanmamýþ olmasý durumunda bu komut 
iþlevini yerine getirmez.

■ Kullanýcý ekleme
 bir boþluðu gösterir.

Kullanýcý eklemek için önce tüm görüntülerin kullanýcýnýn cep 
telefonuna (1) mý, yoksa e-posta adresine (2) mi gönderileceðini seçin ve 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý  gönderin:

5 kullanýcý adý telefon numarasý e-posta adresi numara

Örnek:

Böylece kamera Murat’ý kullanýcýlar arasýna ekler ve tüm görüntüleri 
Murat’ýn e-posta adresine gönderir.

E-posta adresi tanýmlamak zorunlu deðildir.

Yeni kullanýcýnýn kullanýcý adý veya telefon numarasý var olan 
kullanýcýlardan birininkiyle aynýysa, yeni kullanýcý eski kullanýcýnýn 
yerini alýr.

Kullanýcýlardan birini silmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

5 0 kullanýcý adý veya telefon numarasý

5 Murat 12345678 
murat@pazarlama.co
m 2
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Örnek:

Ana kullanýcý silinemez.

Geçerli kullanýcý listesini kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

5 ?

Kullanýcý bilgilerini kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

5 ? kullanýcý adý veya telefon numarasý

Örnek:

Kullanýcý ayarlarý
Ana kullanýcý, kameraya eriþimi normal eriþim modu veya kapsamlý 
eriþim modu olarak ayarlayabilir.

Normal eriþim modunda kullanýcýlar aþaðýdaki iþlemleri yapabilir:

• Fotoðraf ve video çekme.

• Kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýðý kontrol etme.

• Kameraya telefon etme ve kameranýn bulunduðu mekaný dinleme.

• Hareket algýlama iþlevini açýp kapatma.

Kapsamlý eriþim modunda kullanýcýlar aþaðýdaki iþlemleri yapabilir:

• Fotoðraf ve video çekme.

• Kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýðý kontrol etme.

5 0 Murat

5 ? Murat
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• Kameraya telefon etmek ve kameranýn bulunduðu mekaný dinleme.

• Hareket algýlama iþlevini kendi ayarlarýyla açýp kapatma.

• Zamanlý görüntüleme iþlevini kendi ayarlarýyla açýp kapatma.

• Sýcaklýk bildirimi iþlevini kendi ayarlarýyla açýp kapatma

• Görüntüleri telefon numarasýna veya e-posta adresine alma 
seçeneðini belirleme.

• Hareket algýlama türünü (fotoðraf, video klip veya kýsa mesaj) seçme.

• Zamanlý görüntüleme türünü (fotoðraf veya video klip) seçme.

Normal eriþim modunu etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

8 1

Kapsamlý eriþim modunu etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

8 2

Geçerli eriþim modunu kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

8 ?

Varsayýlan eriþim modu normaldir.

Kamerayý, bir kullanýcý kamera iþlevlerini her açýp kapattýðýnda ana 
kullanýcýya bir mesaj gönderecek þekilde ayarlamak için, kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

9 1

Bu özelliði devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

9 0

Bu özelliðin açýk mý kapalý mý olduðunu kontrol etmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

9 ?

Varsayýlan deðer kapalýdýr.

Ana kullanýcý, görüntülerin bir kullanýcýnýn cep telefonuna veya e-posta 
adresine gönderilmesini belirleyebilir. Tüm görüntülerin gönderileceði 
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adres olarak cep telefonunu belirlemek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

7 kullanýcý adý veya telefon numarasý 1

Örnek:

Tüm görüntülerin gönderileceði adres olarak e-posta adresini 
belirlemek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

7 kullanýcý adý veya telefon numarasý 2

Kullanýlan adresi kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

7 kullanýcý adý veya telefon numarasý ?

Örnek:

Varsayýlan olarak, görüntüler telefon numaralarýna gönderilir.

Kullanýcý ayarlarýný Remote Camera Manager ile 
tanýmlama
Kameradaki kullanýcý bilgilerini deðiþtirmek isterseniz, Ayarlar > 
Kullanýcýlar seçeneðini belirleyin. Geçerli kullanýcý listesini görmek için 
Seçenek > Kullanýcý listesini indir seçeneðini belirleyin. Yeni bir 
kullanýcý ayarlamak için Seçenek > Kullanýcý ekle seçeneðini belirleyin. 
Kamera kullanýcýlarýndan birini silmek için, önce kullanýcýyý seçin, 
ardýndan Seçenek > Kullanýcýyý sil seçeneðini belirleyin. Ana kullanýcýya 
ait bilgileri deðiþtirebilmenize karþýn, ana kullanýcýyý kameradan 
silemezsiniz.

7 Jale 1

7 Jale ?
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5. Ayarlarý yapýlandýrma

■ Kamera ayarlarý
 bir boþluðu gösterir.

Görüntü ve video ayarlarý
Görüntü çözünürlüðünü ayarlamak için sýkýþtýrýlmýþ (1), normal (2), 
yüksek (3) veya en yüksek (4) çözünürlük seçeneðini belirleyin ve 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

10 çözünürlük numarasý

Örnek:

Bu durumda kamera görüntü kaydederken yüksek çözünürlük ayarýný 
kullanýr.

Geçerli çözünürlük ayarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

10 ?

Varsayýlan çözünürlük yüksektir.

Video klip boyutunu ayarlamak için normal (1) veya büyük (2) 
seçeneklerinden birine karar verip, kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

11 boyut numarasý

Normal boyut 100 KB’dýr ve MMS mesajlarý için uygundur. Büyük 
boyut 300 KB’dýr ve bir MMS olarak deðil, yalnýzca Ýnternet e-posta 
mesajý olarak gönderilebilir. Bkz: “Ýnternet e-posta ayarlarý (SMTP)”, 
sayfa 53.

Varsayýlan video klip boyutu normaldir.

10 3
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Geçerli boyutu kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

11 ?

Video kliplere ses eklemek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

12 1

Video kliplerde sesi devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

12 0

Geçerli ses ayarlarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

12 ?

Ses, varsayýlan olarak, video kliplere dahil edilmiþtir.

Yakýnlaþtýrma iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

13 1

Yakýnlaþtýrma iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

13 0

Geçerli yakýnlaþtýrma ayarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

13 ?

Varsayýlan olarak, yakýnlaþtýrma kapalýdýr.

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, bu ayarlarý 
Ayarlar > Kamera içinde bulabilirsiniz. Geçerli kamera ayarlarýný 
kontrol etmek isterseniz, Seçenek > Geçerli ayarlarý al 
seçeneðini belirleyin. Gereken tüm yapýlandýrmalarý 
gerçekleþtirdiðinizde, deðiþtirilen ayarlarý kameraya göndermek 
için Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. 
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Genel kamera ayarlarý
Kameranýn adýný ayarlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

14 kameranýn adý

Ad, arada hiç boþluk olmamak koþuluyla, en çok 20 karakter 
uzunluðunda olabilir.

Kamerada kullanýlabilecek dillerin listesini görmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

18

Kameranýn dilini ayarlamak için listeden bir dil seçin ve kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

18 listedeki dil numarasý

Örnek:

Kamera bundan böyle kýsa mesajlarýnýzý yanýtlarken listedeki üçüncü 
dili kullanýr.

Kameranýn SIM kartla ayný dili kullanmasý için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

18 0

Geçerli dili kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

18 ?

Kamera, varsayýlan olarak kameradaki SIM kartýn dilini kullanýr.

Kameradaki yedek bataryanýn durumunu kontrol etmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

20 ?

Önceden yapýlandýrýlmýþ fabrika ayarlarýný geri yüklemek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

18 3
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26 ana kullanýcý þifresi

Bu mesajý göndermek, kullanýcý ayarlarýnýn silinmesine ve kameranýn 
yeniden baþlatýlmasýna yol açar.

IMEI kodunu ve kameranýn donaným/yazýlým sürümlerini kontrol 
etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

28 ?

Ana kullanýcý kameranýn kaç mesaj gönderdiðini kontrol edebilir. 
Gönderilen mesaj sayýsýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

31 ?

Mesaj sayacýný sýfýrlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

31 0

Saat ve tarih ayarlarý
Kamera, yeni bir ana kullanýcýnýn tanýmlandýðý her kýsa mesajý aldýðýnda, 
bu mesajdaki tarihi ve saati kullanmaya baþlar.

Kameranýn saatini 24 saatlik biçimde ayarlamak için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

22 ss:dd

Örnek:

Kameranýn saatini 12 saatlik biçimde öðleden önceye ayarlamak için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

22 ss:dd öö

22 13:35
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Örnek:

Kameranýn saatini 12 saatlik biçimde öðleden sonraya ayarlamak 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

22 ss:dd ös

Kamera, varsayýlan olarak, saat biçimini otomatik þekilde seçer.

Geçerli tarihi kameradan kontrol etmek için  kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

22 ?

Kameranýn tarihini ayarlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

23 yyyy aa gg

Örnek:

Geçerli tarihi kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

23 ?

Tarih biçimini ayarlamak için yýl-ay-gün (1), ay-gün-yýl (2) veya gün-
ay-yýl (3) biçimlerinden birini seçin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

24 numara

Kamera, varsayýlan olarak, tarih biçimini otomatik þekilde seçer.

Geçerli tarih biçimini kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

22 08:35 öö

23 2004 06 22
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24 ?

Kameranýn GSM þebekesindeki bilgileri kullanarak tarihi ve saati 
otomatik olarak güncelleþtirmesi için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

25 1

Otomatik güncelleþtirme iþlevi etkinleþtirildiðinde kamera otomatik 
olarak yeniden baþlatýlýr.

Bu özellik yalnýzca þebeke tarafýndan desteklenmesi durumunda 
kullanýlabilir.

Bu kýsa mesajla baþka komutlar göndermeyin. 

Otomatik saat ve tarih güncelleþtirme iþlevini devre dýþý býrakmak 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

25 0

Otomatik saat ve tarih güncelleþtirme iþlevinin açýk mý kapalý mýý 
olduðunu kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

25 ?

Varsayýlan olarak, otomatik saat güncelleþtirmesi kapalýdýr.

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > Saat 
ayarlarý seçeneðini belirleyin. Gereken tüm yapýlandýrmalarý 
gerçekleþtirdiðinizde, deðiþtirilen ayarlarý kameraya göndermek 
için Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Kameradaki geçerli 
saat ayarlarýný görmek için, Seçenek > Geçerli ayarlarý al 
seçeneðini belirleyin.

Bildirim ayarlarý
Ana kullanýcý, kamerayý aþaðýdaki koþullarda bildirim mesajý gönderecek 
þekilde ayarlayabilir:

• Batarya zayýf ve kamera kapatýlýyor.

• Kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýk kameranýn çalýþamayacaðý 
kadar düþük veya yüksek ve kamera kapatýlýyor

• Elektrik kesintisinden sonra kamera açýlýyor.

• Bir sýcaklýk sýnýrýnýn aþýlmasýndan sonra kamera açýlýyor.
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• Elektrik kesintisi oldu ve yedek batarya kullanýlýyor.

• Hareket algýlama devre dýþý.

• Zamanlý görüntüleme devre dýþý.

• Hareket algýlama iþlevi etkin ve kamera açma kapama düðmesinden 
kapatýlýyor.

Bildirim iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

29 1

Bildirim iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

29 0

Bildirim iþlevinin açýk mý kapalý mý olduðunu kontrol etmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

29 ?

Varsayýlan olarak, bildirimler kullanýlmaktadýr.

Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, bu ayarý bulmak için 
Ayarlar > Genel seçeneðini belirleyin.

Bir ayarý deðiþtirdiðinizde kamera size bir onay mesajý gönderir. Onay 
mesajlarýný devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

30 0

Onay mesajlarýný etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

30 1

Geçerli onay mesajý ayarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

30 ?

Varsayýlan olarak, onay mesajlarý açýktýr.

■ Güvenlik ayarlarý
 bir boþluðu gösterir.
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Kullanýcý doðrulama ayarlarý
Ana kullanýcý, ana kullanýcý þifresini deðiþtirebilir. Þifreyi deðiþtirmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

32 eski þifre yeni þifre yeni þifre

Örnek:

Ana kullanýcý þifresi 5 basamaklý olmalýdýr.

Kamera kullanýcýlarýnýn kimliði telefon numaralarýyla doðrulanýr. 
Yalnýzca ana kullanýcýnýn kullanýcý listesine eklediði kullanýcýlar 
kamerayý kullanabilir. Kullanýcý doðrulama iþlevini devre dýþý býrakarak 
herkesin kamerayla görüntü çekmesine izin verebilirsiniz. Kullanýcý 
doðrulama iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

33 0

Kullanýcý doðrulama iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

33 1

Kullanýcý doðrulama iþlevinin açýk mý kapalý mý olduðunu kontrol 
etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

33 ?

Varsayýlan olarak, kullanýcý doðrulama iþlevi açýktýr.

PIN kodu ayarlarý
Kameradaki SIM kartýn PIN kodunu deðiþtirmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

34 eski PIN kodu yeni PIN kodu yeni PIN kodu

32 12345 54321 
54321
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Örnek:

Ana kullanýcý, kamerayý, her açýldýðýnda kameradaki SIM kartýn PIN 
kodunu soracak þekilde ayarlayabilir. PIN kodu isteme iþlevinin etkin 
olmasý, SIM kartýn güvenliðini saðlar ve diðer GSM cihazlarýnda 
kullanýlmasýný engeller.

PIN kodunu yalnýzca ilk kullanýma hazýrlýk aþamasýnda elle girmeniz 
gerekir. Kamera PIN kodunu hafýzasýnda saklar ve sonraki baþlatmalarda 
bunu otomatik olarak kullanýr.

PIN kodu isteme iþlevini etkinleþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

35 PIN kodu 1

Örnek:

PIN kodu isteme iþlevini devre dýþý býrakmak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

35 PIN kodu 0

PIN kodu isteme iþlevinin açýk mý kapalý mý olduðunu kontrol etmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

35 PIN kodu ?

34 1234 4321 4321

35 4321 1
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Örnek:

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > 
Güvenlik seçeneðini belirleyin.

■ Baðlantý ayarlarý
 bir boþluðu gösterir.

MMS ayarlarý
Þebeke operatörünün MMS ayarlarýnýn þebeke üzerinden 
göndermesini istemek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

39 servis numarasý servis metni

Kamera için bir ana kullanýcý tanýmladýysanýz, yalnýzca ana kullanýcý 
þebekeden bu ayarlarý isteyebilir. Servis numarasýný ve servis metnini 
þebeke operatörünüzden alabilirsiniz.

Nokia Remote Camera'nýn MMS ayarlarý Nokia 7610 cep 
telefonundaki ayarlarla aynýdýr.

Þebekeden bu ayarlarý istediðinizde, yeni ayarlarý kabul etmek veya 
silmek arasýnda bir seçim yapmanýz istenir. Yeni ayarlarý kabul etmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

99

Yeni ayarlarý silmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

88

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > 
Baðlantý seçeneðini belirleyin.

Eriþim noktasý ayarlarý
Yalnýzca kameradaki otomatik MMS ayarlarýnýn çalýþmamasý ve 
operatörünüzün ayarlarý þebeke üzerinden gönderme özelliðini 

35 4321 ?
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desteklememesi durumunda, eriþim noktasý ayarlarýný elle 
yapýlandýrmanýz gerekir.

Bir MMS eriþim noktasý, gereken tüm MMS ayarlarýný içerir. Kameranýn 
kullanacaðý yeni bir MMS eriþim noktasý oluþturmak için kýsa mesajýn 
baþýna 40 yazýn ve sonuna aþaðýdaki ayarlarý ekleyin:

• 1 baðlantý adý

• 2 eriþim noktasý adý

• 3 eriþim noktasý baðlantýsý için kullanýcý adý

• 4 eriþim noktasý baðlantýsý için þifre

• 5 eriþim noktasýnýn ana sayfa adresi

• 6 1 (normal baðlantý doðrulama) veya 6 2 (güvenli baðlantý 
doðrulama)

• 7 1 (baðlantý güvenliði açýk) veya 7 0 (baðlantý güvenliði kapalý)

• 8 1 (geçici oturum modu) veya 8 2 (kalýcý oturum modu)

• 9 kameranýn IP adresi veya kameranýn IP adresini otomatik olarak 
seçmesini istiyorsanýz 9 0

• 10 birincil ad sunucunun IP adresi

• 11 ikincil ad sunucusunun IP adresi

• 12 yakýn kopya sunucunun IP adresi

• 13 yakýn kopya baðlantý noktasýnýn numarasý

Örnek:

Baðlantý adý, eriþim noktasý adý, kullanýcý adý ve þifrede hiç boþluk 
býrakýlmamasý gerekmektedir.

Eriþim noktasý için bir ayar yapýlandýrmanýz gerekmiyorsa, bu ayarýn 
numarasýný mesajýn dýþýnda býrakýn. Örneðin, kullanýcý adýnýzý ve 
þifreyi girmeniz gerekmiyorsa, bunlarý dýþarýda býrakýn.

40 1 ana 2 operatör 3 
hakanocak 4 4321 5 
http://mms.operator.fi 
6 2 7 1 8 1 9 0 
10.123,145 167.189
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Örnek:

Eriþim noktasý ayarlarýndan herhangi birini deðiþtirmek için kýsa 
mesajýn baþýna 41 yazýn, ardýndan eriþim noktasýnýn eriþim noktalarý 
listesindeki numarasýný girin ve mesajýn geri kalan bölümünü yazýn. 
Örneðin baðlantý adýný deðiþtirmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

41 eriþim noktasý numarasý 1 yeni baðlantý adý

Örnek:

Bu durumda kamera, eriþim noktalarý listesindeki ikinci eriþim 
noktasý baðlantýsýnýn adýný MMS olarak düzeltir.

Tanýmlanmýþ eriþim noktalarýnýn listesini görmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

40 ?

Listedeki eriþim noktalarýndan birini silmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

40 0 eriþim noktasýnýn listedeki numarasý

Örnek:

40 1 ana 2 operatör 5 
http://mms.operator.fi 
6 2 7 1 8 1 9 0 
10.123,145 167.189

41 2 1 MMS

40 0 3
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Bu durumda kamera, listenin üçüncü sýrasýndaki eriþim noktasýný 
siler.

Bir eriþim noktasýnýn ayarlarýný kontrol etmek için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

40 ? eriþim noktasýnýn listedeki numarasý

MMS mesajlarýnda kullanýlacak bir eriþim noktasý ayarlamak için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

42 eriþim noktasýnýn listedeki numarasý

Geçerli MMS eriþim noktasýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

42 ?

SMTP mesajlarýnda kullanýlacak bir eriþim noktasý ayarlamak için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

43 eriþim noktasýnýn listedeki numarasý

Geçerli SMTP eriþim noktasýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

43 ?

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > 
Baðlantý seçeneðini belirleyin. Geçerli kamera baðlantý ayarlarýný 
görmek için, örneðin MMS ayarlarý > Seçenek > Geçerli ayarlarý 
al seçeneðini belirleyin.

Ýnternet e-posta ayarlarý (SMTP)
Kamera, MMS’e ek olarak, GPRS baðlantýsýný ve SMTP protokolünü 
kullanarak bir Ýnternet adresine görüntüler ve video klipler 
gönderebilmektedir. Ýnternet e-posta seçeneðini kullanmak için þunlarý 
yapmanýz gerekir: 

• E-posta göndermeye uygun bir eriþim noktasý tanýmlamak ve 
kullanmak. Bkz: “Eriþim noktasý ayarlarý”, sayfa 50.

• E-posta sunucunuzun ayarlarýný bu bölümde tanýmlanan þekilde 
tanýmlamak.

• Bu bölümde açýklandýðý þekilde, kamera gönderme protokolü olarak 
SMTP’yi seçmek.
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• Kamera kullanýcýlarýnýn e-posta adreslerini tanýmlamak ve e-postayý 
kullanýcýlarýn varsayýlan gönderme adresi olarak belirlemek. Bkz: 
“Kullanýcý ekleme”, sayfa 37.

SMTP protokolü kullanýldýðýnda, kamera, hareket algýlama görüntüleri 
gibi öðeleri doðrudan bir cep telefonuna deðil, yalnýzca bir e-posta 
adresine gönderebilir. Bununla birlikte, kullanýcýlar fotoðraf çekebilir ve 
MMS’i kullanarak bunlarý cep telefonlarýna gönderebilirler.

E-posta ayarlarý hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 

Posta kutusunun adýný ayarlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

44 1 posta kutusu adý

E-posta adresinizi kullandýðýnýz e-posta sunucusunda yapýlandýrmak 
için, kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

44 2 e-posta adresi

Giden posta sunucusunun adresini ayarlamak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

44 3 posta sunucusu adresi

SMTP baðlantýsý kullanýcý adýnýzý ayarlamak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

44 4 kullanýcý adý

SMTP baðlantýsý þifresini ayarlamak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

44 5 þifre

Geçerli e-posta ayarlarýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

44 ?

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > 
Baðlantý seçeneðini belirleyin.

Multimedya mesaj taþýyýcýsýný ayarlamak için, mesajlar bir cep 
telefonuna gönderilecekse MMS’i (1), bir e-posta adresine 
gönderilecekse SMTP’yi (2) seçin ve kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

38 taþýyýcý numarasý
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Örnek:

Artýk, kamera MMS’i kullanarak multimedya mesajlarý 
göndermektedir.

Geçerli mesaj taþýyýcýsýný kontrol etmek için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

38 ?

Varsayýlan olarak, taþýyýcý MMS’dir.

Ýpucu: Remote Camera Manager kullanýyorsanýz, Ayarlar > 
Kamera seçeneðini belirleyin.

GSM þebekesi ayarlarý
Ana kullanýcý, bir þebekeden diðerine geçme durumlarýnda olduðu gibi, 
hangi þebeke operatörünün kullanýlacaðýný belirleyebilir. Kullanýlabilen 
þebekelerin listesini görmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

36

Listede, kullanýlabilen þebeke operatörlerinin adlarý ve numaralarý 
bulunur.

Bir þebeke operatörü seçmek için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý 
gönderin:

36 þebeke operatörünün listedeki numarasý

Örnek:

38 1

36 2
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Bu durumda kamera, operatörler listesinde ikinci sýrada yer alan 
þebeke operatörünü kullanýr.

Kameranýn þebeke operatörünü otomatik olarak seçmesi için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

36 0

O anda hangi þebeke operatörünün kullanýldýðýný kontrol etmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

36 ?

Varsayýlan olarak, otomatik þebeke seçimi açýktýr.

Kýsa Mesaj Merkezinin telefon numarasýný ayarlamak için kameraya 
aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

37 kýsa mesaj merkezinin telefon numarasý

Telefon numarasý yanlýþ olduðunda, kameranýn size hiçbir mesaj 
gönderemez. 

Þebeke operatörlerinin çoðu kýsa mesaj merkezlerinin telefon 
numarasýný SIM kartta hazýr bulundurur ve bu numarayý 
deðiþtirmeniz gerekmez.

Geçerli Kýsa Mesaj Merkezi’nin telefon numarasýný kontrol etmek 
için kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

37 ?

■ Kamerayý bir bilgisayarla yapýlandýrma
Kamerayý bilgisayar yazýlýmýyla yapýlandýrmak istiyorsanýz, 
www.nokia.com  adresinden Nokia Remote Camera PC Configurator 
yazýlýmýný indirebilirsiniz. PC Configurator yazýlýmý Windows 2000/XP 
iþletim sistemlerini destekler ve 15 MB boþ disk alaný gerektirir. PC 
Configurator yazýlýmýný kullanabilmeniz için, Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisiyle veya ayrý bir donaným olarak satýlan DKU-2 veri kablosuyla 
kameraya baðlanan uyumlu bir PC’ye sahip olmanýz gerekir. PC 
baðlantýsý hakkýnda daha fazla bilgi için PC Configurator yazýlýmýnýn 
çevrimiçi yardýmýna bakýn.
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Bir kablo baðlantýsý kurma
1 Kameranýn arka kapaðýný açýn ve DKU-2 veri kablosunu kamera veri 

konektörüne ve bilgisayara baðlayýn. Bkz: “Þekil 3”, sayfa 13.

2 Kamerayý açýn ve bilgisayar kamerayý algýlayana kadar bekleyin.

3 PC Configurator ana menüsünden, File > Connection settings 
seçeneðini belirleyip, uygun COM baðlantý noktasýný seçin. OK 
seçeneðini týklatýn.

Artýk, PC Configurator’ý kullanmaya baþlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth baðlantýsý kurma
Bilgisayarýnýz Bluetooth kablosuz teknolojisini destekliyorsa, Bluetooth’u 
kullanarak bilgisayarýnýzý kameraya baðlayabilirsiniz. Bilgisayarýnýzda 
Bluetooth’u baþlatma ve bilgisayarýn Bluetooth adresi hakkýnda bilgi için 
bilgisayarýnýzýn veya Bluetooth cihazýnýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

1 Bilgisayardaki Bluetooth radyosunun etkinleþtirildiðinden, bilgisayar ile 
kamera arasýndaki mesafenin en çok 10 metre olduðundan ve kamera 
ile bilgisayar arasýnda hiçbir engel bulunmadýðýndan emin olun.

2 Kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

83 Bilgisayarýn Bluetooth adresi

Kamera bu mesajý yalnýzca ana kullanýcýdan kabul eder.

3 Kamera bilgisayara baðlanýr. Bilgisayar, Bluetooth þifresini 
istediðinde geçerli ana kullanýcý þifresini girin.

Bu iþe yaramazsa, þunlarý yapabilirsiniz:

1 Kamera Bluetooth radyosunun görünmesini saðlamak için aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

81 1

2 Bilgisayarýnýzdaki Bluetooth cihazý bulma uygulamasýný açýn. Bu 
uygulama, kullanýlabilen Bluetooth cihazlarýný görüntüler. 

3 Kamerayý seçip, buna giden bir seri baðlantý noktasý oluþturun. Daha 
fazla bilgi için bilgisayarýnýzýn veya Bilgisayar Bluetooth cihazýnýn 
kullaným kýlavuzuna bakýn. PC Configurator yazýlýmýný 
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baþlattýðýnýzda, karþýlýk gelen seri baðlantý noktasýný PC Configurator 
baðlantý ayarlarýndan seçin.

4 Baðlantýyý oluþturduktan sonra, aþaðýdaki kýsa mesajla kamera 
Bluetooth radyosunu tekrar gizli moda ayarlayabilirsiniz:

81 0

Kameranýn ana kullanýcýsý oluþturulmamýþsa, herhangi bir kiþi kamera ile 
bilgisayar arasýnda Bluetooth baðlantýsý kurabilir. 

6. Iþýklý göstergeler

Kamerada, çeþitli kamera iþlevlerinin durumunu gösteren ýþýklý 
göstergeler vardýr. Bkz: “Þekil 1”, sayfa 12.

Baþlatma
Kamera baþlatýlýrken ýþýklý göstergeler yeþil renktedir ve aþaðý-yukarý 
hareket etmektedir. 

Batarya durumu
Batarya LED göstergesi  yedek bataryanýn durumunu gösterir:

Yeþil: Batarya doludur.

Yanýp sönen yeþil: Kamera bir harici güç kaynaðýna baðlýdýr ve batarya 
þarj edilmektedir.

Turuncu: Batarya yarý doludur.

Kýrmýzý: Batarya zayýftýr ve þarj edilmesi gerekmektedir.

Sinyal gücü durumu
Sinyal gücü LED göstergesi  GSM þebekesinin durumunu gösterir:

Yeþil: Ýyi sinyal gücü

Turuncu: Yeterli sinyal gücü

Kýrmýzý: Yetersiz sinyal gücü

Yanýp sönen kýrmýzý: Þebeke baðlantýsý yoktur
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Kamera durumu
Kamera LED göstergesi  kameranýn durumunu gösterir:

Yeþil: Kamera bekleme modunda.

Yeþil yanýp sönme: Kamera bir görüntü gönderiyor.

Turuncu: Kamera video klip çekiyor.

Yanýp sönen turuncu: Bir sesli arama yapýlýyor.

Kýrmýzý: Hareket algýlama açýk.

Yanýp sönen kýrmýzý: Hareket algýlama etkinleþtiriliyor.

SIM kart durumu

Kameranýn çok fazla dikkat çekmesini istemiyorsanýz ýþýklý göstergeleri 
kapatabilirsiniz.

Kameranýn ýþýklý göstergelerini kapatmak için kameraya aþaðýdaki 
kýsa mesajý gönderin:

19 0

Kameranýn ýþýklý göstergelerini açmak için kameraya aþaðýdaki kýsa 
mesajý gönderin:

19 1

Iþýklý göstergelerin açýk mý kapalý mý olduðunu kontrol etmek için 
kameraya aþaðýdaki kýsa mesajý gönderin:

19 ?

Durum

Kýrmýzý/yanýp 
sönen yeþil

Kýrmýzý/yanýp 
sönen yeþil

Kýrmýzý/yanýp 
sönen yeþil

SIM kartý 
düzgün takýn

Yanýp sönen 
turuncu

Yanýp sönen 
turuncu

Yanýp sönen 
turuncu

SIM kart 
reddedildi

Yanýp sönen 
kýrmýzý

PIN kodunu girin

Yanýp sönen 
kýrmýzý

Yanýp sönen 
kýrmýzý

PUK kodunu 
girin

Yanýp sönen 
kýrmýzý

Yanýp sönen 
kýrmýzý

Yanýp sönen 
kýrmýzý

Ürün arýzasý, 
servisi arayýn
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7. Donanýmlar

Nokia Remote Camera’nýn mevcut donanýmlarý þunlardýr:

• Nokia Taþýnabilir Þarj Cihazý LCH-12: Çakmaða takýlabilen ve kamera 
bataryasýný þarj eden çoklu voltaj þarj cihazý.

• Nokia Bataryasý BL-5C Kameraya enerji saðlayan ince ve hafif Li-iyon 
batarya. 

• Nokia Baðlantý Kablosu DKU-2: Kamerayý uyumlu bir PC’ye baðlamak 
için kullanýlan USB kablosu. Bu kablo PC Configurator yazýlýmýnýn 
kullanýmýný destekler. Kablonun çalýþmasý için kendi sürücüsüne 
gereksinimi vardýr.

Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak 
tutun.

Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden 
çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin.

8. Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný 
saðlayacaktýr.

Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn 
kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik 
parçalarý eðebilir veya eritebilir.

Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna 
ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek 
nem oluþabilir.

Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.
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Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar 
verebilir.

Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir 
ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Tüm mercekleri (kamera, hareket algýlayýcý ve ýþýk sensörü mercekleri) 
temizlemek için yumuþak, temiz ve kuru bir bez kullanýn.

Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü 
donaným için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi 
çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün.

9. Ek güvenlik bilgileri

Çalýþma ortamý
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý 
hatýrlayýn ve kullanýmýnýn yasak olduðu ya da giriþim veya tehlikeye 
neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatýn. Cihazý yalnýzca normal 
çalýþma konumlarýnda kullanýn. Radyo frekansýna maruz kalmaya iliþkin 
kurallara uygunluðu saðlamak için yalnýzca, bu cihazla birlikte kullanýmý 
Nokia tarafýndan onaylanmýþ donanýmlarý kullanýn. 

Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi 
bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden 
olabilir. Bir hekime veya týbbi cihazýn imalatçýsýna danýþarak dýþtan 
gelen radyo frekansý enerjisine karþý yeterli derecede korunup 
korunmadýklarýný öðrenin ve varsa diðer sorularýnýzý da sorun. Saðlýk 
kuruluþlarýndaki uyarýlarý dikkate alarak cihazýnýzý bu gibi yerlerde 
mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðer saðlýk kuruluþlarýnda, dýþtan gelen 
radyo frekansý enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.
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Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriþimi engellemek için, kablosuz bir 
cihazla kalp pili arasýnda en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýk bulundurulmasýný 
önerir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan 
baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili olan kiþiler, açýk 
durumdaki cihazý kalp pilinden mutlaka ve en az 15,3 cm (6 inç) uzakta 
tutmalýdýr.

Giriþim olduðundan þüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa 
cihazýnýzý hemen kapatýn.

Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla giriþime neden 
olabilir. Giriþim olduðunda, servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Araçlar
Kamerayý bir taþýt aracýna monte etmeyin. Araba kullanýrken Nokia 
Remote Camera’yý veya kameranýn kumandasý ya da yapýlandýrmasý 
amacýyla cep telefonunuzu kullanmayýn; önce aracý park edin. 

Unutmayýn, yol güvenliði her zaman önce gelir!

Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. Cihazýnýzý 
uçaða binmeden önce kapatýn. Uçakta kablosuz cihazlarýn kullanýlmasý, 
uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon þebekesini 
bozabilir ve yasadýþý olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde 
cihazýnýzý kapatýp tüm iþaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama 
tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracýnýzýn motorunu durdurmanýz 
istenen ortamlardýr. Böyle yerlerdeki kývýlcýmlar yaralanma, hatta ölümle 
sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna neden olabilir. Benzin 
istasyonlarýndaki benzin pompalarý gibi yakýt ikmali yapýlan noktalarýn 
yakýnýnda cihazý kapatýn. Yakýt depolarý ve yakýt daðýtýmý yapýlan yerler, 
kimya tesisleri ya da patlama yapýlan yerlerde kablosuz cihaz 
kullanýmýna iliþkin sýnýrlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama 
tehlikesinin bulunduðu yerlerde genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak 
bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasýnda, 
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gemilerde güverte altlarý, kimyasal madde transferi veya depolama 
alanlarý, likit petrol gazý (propan veya bütan gibi) kullanýlan araçlar ve 
havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya 
parçacýklarýn bulunduðu alanlar sayýlabilir.
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10. Teknik özellikler

Çalýþma sýcaklýðý Tam iþlevsellik: -20ºC - +40ºC
Kýsýtlý iþlevsellik: +40ºC - +50ºC

Baðýl nem 4%...100%

Aydýnlatma Kamera, normal ýþýk koþullarýnda renkli 
görüntüler çeker. Zayýf ýþýk koþullarý için 
kamerada bir kýzýlötesi ýþýk kaynaðý bulunur. 
Kýzýlötesi ýþýk kaynaðýyla çekilen görüntüler 
gri tonlamalýdýr. Kýzýlötesi ýþýðýn kapsama 
alaný yaklaþýk 5 metredir.

Netlik mesafesi En az 0,5 metre

Çözünürlük: Fotoðraf: 1152 x 864 (en yüksek), 640 x 480 
(yüksek), 320 x 240 (normal), 160 x 120 
(temel)
Video klip: 176 x 144

Video klip uzunluðu MMS: En az 10 saniye
SMTP: En az 30 saniye

Görüntü biçimi . jpeg

Video biçimi H.263

Kamera görüntüleme 
açýsý

Normal 55 derece
Yakýnlaþtýrýlmýþ: 28 derece

Oda sýcaklýðýnda 
hareket algýlama
kapsama alaný

Normal 5 metre
Hassas: 8 metre
Kameranýn hareketi algýlama mesafesi çevre 
sýcaklýðýna göre deðiþir.

Ses baðlantýsý 4 metre mesafede normal konuþma

Yedek bataryanýn oda 
sýcaklýðýnda çalýþma 
süresi

Beklemede: en çok 12 saat
Hareket algýlama etkin olduðunda: en çok 
5 saat

Koruma sýnýfý IP 54

Çevre sýnýfý ETSI 300 019-2-4, sýnýf 4.2H
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11. Komutlar listesi

Eylem Mesaj
Fotoðraf çekme 1
Video klip çekme 1 1
Önceki ayarlarý kullanarak hareket algýlamayý 
açma

2

Hareket algýlamayý derhal açma 2 1
Zamanlý hareket algýlamayý açma 2 2 etkinleþtirme 

zamaný devre dýþý 
býrakma zamaný

Hareket algýlama olaylarýnýn sayýsýný 
tanýmlama

2 4 0-99 
arasýndaki olaylarýn 
sayýsý

Hareket algýlamayý kapatma 2 0
Önceki ayarlarý kullanarak zamanlý 
görüntülemeyi açma

4

Zamanlý görüntülemeyi açma ve görüntülerin 
aralýðýný tanýmlama

4 1 ss:dd

Kamerayý belirli bir saatte görüntüleri çekecek 
þekilde ayarlama

4 2 saat

Zamanlý görüntülerin sayýsýný tanýmlama 4 4 0-99 
arasýndaki olaylarýn 
sayýsý

Zamanlý görüntülemeyi kapatma 4 0
Kameranýn bulunduðu mekandaki sýcaklýðý 
kontrol etme

3

Son 24 saatte kameranýn bulunduðu 
mekandaki sýcaklýðý kontrol etme

3 1

Sýcaklýk bildirimini açma ve düþük ve yüksek 
sýcaklýk sýnýrlarýný tanýmlama

3 2 alt sýnýr üst 
sýnýr

Sýcaklýk bildirimini kapatma 3 0
Bir ayarýn deðerini kontrol etme Ayar numarasý ?


