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Instalacja karty microSD
Aby uruchomić urzadzenie należy najpierw instalować kartę microSD, do odpowiedniego slotu. Urządzenie obsługuje karty microsd
do wielkości 32 G.
Instalacja karty SIM
Aby uruchomic urządzenie należy wsunąć kartę w odpowiednie gniazdo. Karta SIM włożona do kamery musi mieć wylączony kod
PIN i automatyczną sekretarkę. Włozenie karty powoduje włączenie urzadzenia co jest sygnalizowane zapaleniem z boku
mikrodiody przez 6 sek. Aby urządzenie działało porwanie i aby można było wykorzystać możliwości należy zastosować kartę sim z
GPRS i z zastosowaniem identyfikacji numerów. Aby wyłączyć urzadzenie należy wyjąc kartę sim.
Ustawienia funkcji
a) Ustawienie/zmiana numeru Autoryzowanego:
Na numer z karty włożonej do urządzenia należy wysłać z dowolnego telefonu sms o treści 000 po wysłaniu sms
urządzenie odpowie smsem o treści Welcome… Inne numery nie będą mogły sterować kamerką
b) Jeśli chcemy aby urządzenie wysłało do nas mms z nagraniem video należy wysłac kod 111
c) Jeśli chcemy aby urządzenie wysłało do nas mms ze zdjęciem wysyłamy kod 212
d) Jeśli chcemy aby urządzenie wysłało do nas mms ze zdjęciem i film wysyłamy kod 211
e) Jeśli chcemy uruchomić funkcję detekcji ruchu wysyłamy kod 661 i jeśli chcemy wyłączyć wysyłamy kod 662
f) Jeśli chcemy aby urządzenie rozpoczęło nagrywanie video na karcie wysyłamy kod 222 aby zakończyć nagranie 333
g) Jeśli chcemy aby urządzenie nagrywało na karcie jedynie dźwięk wysyłamy kod kod 555 aby zakończyć 666
h) Aby sprawdzić położenie urządzenia za pomocą GPRS wysyłamy kod DW
i)
Aby posłuchać co dzieje się w otoczeniu urządzenia należy zadzwonić na numer karty w urzadzeniu

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

