ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΜΓΡΑ ΜΓ ΚΑΡΤΑ SIM
Λειτξρογίεπ σρσκερήπ
1. Σμ πνμσόκ με πνήζε θάνηαξ sim μπμνεί κα ζηείιεη εηθόκα με MMS ζε θηκεηό με έγπνςμε μζόκε θαη με
εκενγμπμηεμέκε ηε ιεηημονγία ιήρεξ MMS ή ζε δηεύζοκζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο.
2. Σειεπεηνηζηήνημ: ειέγπεη θαη νοζμίδεη ηεκ θάμενα με εκημιή SMS από θηκεηό ηειέθςκμ.
3. Ήπμξ ζε πναγμαηηθό πνόκμ: με θιήζε ζηε ζοζθεοή αθμύηε ηη γίκεηαη ηε ζογθεθνημέκε ζηηγμή ζημ ζεμείμ
όπμο βνίζθεηαη.
4. Ακηπκεοηήξ θίκεζεξ: Ακηπκεύεη θαη δίκεη ζοκαγενμό γηα μπμηαδήπμηε θίκεζε ζηεκ επμπηεοόμεκε πενημπή.
5. οκδέεηαη με μέπνη 15 αηζζεηήνεξ όπςξ μαγκεηηθμύξ αηζζεηήνεξ πμνηώκ, ακηπκεοηέξ ζςμάηςκ, ακηπκεοηέξ
θαπκμύ, ακηπκεοηέξ γθαδημύ θηι. Οπμημζδήπμηε αηζζεηήναξ μπμνεί κα δώζεη ζήμα θηκδύκμο ζηε ζοζθεοή.
6. Αθόμα θαη ζε απόιοημ ζθμηάδη ε θάμενα έπεη ηε δοκαηόηεηα κα ηναβήλεη θςημγναθίεξ ορειήξ ακάιοζεξ.
7. Απμζημιή θςημγναθηώκ ζε θηκεηό. Η θάμενα ζηέικεη θςημγναθία ζημ θηκεηό ζαξ πμο μπμνείηε κα δείηε
όπμο θ ακ βνίζθεζηε.
8. Απμζημιή θςημγναθηώκ ζε δηεύζοκζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο. Η θάμεναξ ζηέικεη θςημγναθία ζε
πνμθαζμνηζμέκμ e-mail πμο βιέπεηε όπμηε ζέιεηε.
9. Πμιύηνμπμξ ζοκαγενμόξ: Η θάμενα μπμνεί κα ζαξ ζηείιεη ζήμα θηκδύκμο με sms, mms, e-mail ή
ζογθεθνημέκε θςκεηηθή θιήζε.
10. Εύθμιε αζύνμαηε εγθαηάζηαζε μπμοδήπμηε επηζομείηε.
11. Πενηιαμβάκμκηαη 2 ηειεπεηνηζηήνηα γηα πεηνμθίκεηε ιεηημονγία θαη θμομπί πακηθμύ.
12. Μπαηανία ιηζίμο επακαθμνηηδόμεκε πμο ζαξ ελαζθαιίδεη ηε ιεηημονγία αθόμα θαη ζε πενίπηςζε δηαθμπήξ
νεύμαημξ.
13. Σμ εγπεηνίδημ ιεηημονγίαξ μπμνείηε κα ημ θαηεβάζεηε όπμηε επηζομείηε με απιή εκημιή με sms.

Βασικά στξιςεία για τη μξουή τωμ εμτξλώμ και για τξρπ ςοήστεπ τηπ κάμεοαπ
1. Πμημξ μπμνεί κα πεηνηζηεί ηε ζοζθεοή
Ο θύνημξ πνήζηεξ, μηθεία κμύμενα πμο έπεη μνίζεη μ πνήζηεξ αιιά θαη όπμημξ έπεη ημ κμύμενμ ηεξ sim θαη
ημοξ θςδηθμύξ.
2. Εκημιέξ με sms
Όιεξ μη εκημιέξ έπμοκ ηε # θαη κμύμενα
3. Μμνθή sms :
Γηα ημ πνήζηε θαη ημο μηθείμοξ ‘’#θςδηθόξ εκημιήξ#πενηεπόμεκμ#’’
Γηα ημοξ οπμιμίπμο ‘’#θςδηθόξεκημιήξ#θςδηθόξ αζθαιείαξ#πενηεπόμεκμ#’’
4. Όιμη μη θςδηθμί αζθαιείαξ έπμοκ 4 ανηζμεηηθά ρεθία. Ο ανπηθόξ θςδηθόξ είκαη 1234.
5. Ο μέγηζημξ ανηζμόξ γηα ημ κμύμενμ ημο θηκεημύ είκαη 16 κμύμενα.
6. Η θάμενα ζα απακηήζεη αμέζςξ μόιηξ ιάβεη ημ μήκομα με ηεκ εκημιή.
7. Η # δε μπμνεί κα παναιεθηεί.
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Γοήγξοξ νεκίμημα
1. Σμπμζεηείζηε ηεκ θάνηα Sim.
ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΕΥΕΣΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗEI ΣΟ ΡΙΝ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΑΓΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΕΣΕ ΣΗN ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΜS
2. οκδέζηε ηε ζοζθεοή με πεγή ειεθηνηθμύ νεύμαημξ.
3. Άκμηγμα ζοζθεοήξ: Γονίζηε ημ δηαθόπηε ζημ ‘’on’’, ε θςηεηκή έκδεηλε ζα παναμείκεη θόθθηκε γηα 3-4
δεοηενόιεπηα θαη μεηά ζα ακαβμζβήκεη. Μεηά από πενίπμο 35 δεοηενόιεπηα ε έκδεηλε αιιάδεη ζε πνάζηκε
θαη ακαβμζβήκεη(έκδεηλε cancel defense mode-όπη θαηάζηαζε άμοκαξ) ή ζε ζοκεπή πνάζηκε θςηεηκή
έκδεηλε(set defense mode-θαηάζηαζε άμοκαξ) ημ μπμίμ ζεμαίκεη πςξ ε θάμενα ιεηημονγεί.(Γηα κα θιείζεηε
ηε ζοζθεοή γονίζηε ζηεκ έκδεηλε off.)
4. Έκανλε ιεηημονγίαξ ζοζθεοήξ :
Μέζμδμξ 1 : Καιέζηε ηεξ ζοζθεοή από ημ θηκεηό ζαξ, ε θιήζε ζα αθονςζεί μεηά ηε ζύκδεζε πμο ζεμαίκεη
πςξ ημ κμύμενμ ημο θηκεημύ από ημ μπμίμ θαιέζαηε ακαγκςνίζηεθε ζακ θύνημ κμύμενμ.
Μέζμδμξ 2 : ηέικεηε ημ αθόιμοζμ μήκομα ζηεκ θάμενα : #00#
ηε ζοκέπεηα ζα ιάβεηε απακηεηηθό μήκομα ‘’Welcome to use remote camera, the password is 1234’’.
Kαηόπηκ ζηέικεηε SMS ζηε θάμενα #145#ONOMA ΠΑΡΟΥΟΤ# π.π. cosmote,vodafon θ.ι.π.
5. Εκενγμπμίεζε ηειεπεηνηζηενίμο
Μόιηξ ακάρεη ημ πνάζηκμ ιαμπάθη πηέζηε ζοκεπόμεκα γηα 2 δεοηενόιεπηα ημ πιήθηνμ ‘’set’’ πμο βνίζθεηαη
ζηε ζοζθεοή. Θα ακάρεη πμνημθαιί ιαμπάθη, ηόηε παηήζηε μπμημδήπμηε θμομπί από ημ ηειεπεηνηζηήνημ γηα
κα ζηείιεηε ζήμα ζηεκ θεκηνηθή ζοζθεοή. Μόιηξ ε ζοζθεοή πάνεη ζςζηά ημ ζήμα ηόηε ε θςηεηκή έκδεηλε
λακαγίκεηαη πνάζηκε γηα 2 δεοηενόιεπηα. Πηέζηε ημ ‘’set’’ πάιη γηα κα βγείηε ηειεηώζεηε ηε νύζμηζε(αιιηώξ
ζα γίκεη αοηόμαηα ζε 15’’).
6. Καηάζηαζε άμοκαξ(εκενγήξ θάμεναξ) : Παηήζηε ημ θμομπί set defense (με ημ θιεηζηό ιμοθέημ) ζημ
πεηνηζηήνημ, ζα αθμοζηεί ήπμξ εκενγμπμίεζεξ θαη ζα ζαξ ζηαιεί sms ‘’ Set defense successfully’’. Φςηεηκή
έκδεηλε πνάζηκε ζοκεπήξ.
7. Αθύνςζε θαηάζηαζεξ άμοκαξ : Παηήζηε ημ θμομπί cancel defense (με ημ ακμηπηό ιμοθέημ) ζημ πεηνηζηήνημ,
ζα αθμοζηεί ήπμξ απεκενγμπμίεζεξ θαη ζα ζαξ ζηαιεί sms ‘’ cancel defense successfully’’. Φςηεηκή έκδεηλε
πνάζηκε δηαθμπηόμεκε.
8. Λήρε θςημγναθίαξ
1 θςημγναθία θάζε θμνά
Μέζμδμξ 1 : Ο θύνημξ πνήζηεξ θαη μη μηθείμη θάκμοκ απιά μηα θιήζε θαη μόιηξ αθμοζηεί μ
παναθηενηζηηθόξ ηόκμξ θιήζεξ θιείκμοκ ηε γναμμή θαη ιαμβάκμοκ ‘’ Image capturing request received,
the camera is busy sending MMS images.’’ .Καη αμέζςξ ζα ιάβεηε ηε θςημγναθία.
Μέζμδμξ 2 : ηέικμκηαξ εκημιή sms ζηεκ θάμενα:
Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ ανηζμμύξ #03#
Γηα μπμημκδήπμηε άιιμ: #03#θςδηθόξ αζθαιείαξ# ππ. ‘’#03#1234#’’
Λήρε πενηζζόηενςκ θςημγναθηώκ θάζε θμνά.
ηέικμκηαξ εκημιή sms ζηεκ θάμενα:
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Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ ανηζμμύξ #03#πιήζμξ θςημγναθηώκ# ππ. ‘’#03#4#’’ ακ
ζέιεηε κα ηναβήλεη 4 θςημγναθίεξ.
Γηα μπμημκδήπμηε άιιμ: #03#θςδηθόξ αζθαιείαξ#πιήζμξ θςημγναθηώκ# ππ. ‘’#03#1234#4#’’ Ακ
μ θςδηθόξ είκαη 1234 θαη ζέιεη κα ηναβήλεη 4 θςημγναθίεξ.
9. Γηα κα αθμύηε δςκηακά ήπμ από ημ ζεμείμ όπμο βνίζθεηαη ε θάμενα.
Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ απιά θάκεηε μία θιήζε ζηε ζοζθεοή θαη άμεζα ακμίγεη γναμμή θαη
αθμύηε όζα ζομβαίκμοκ.
ε πενίπηςζε ζοκαγενμμύ όηακ παηεζεί ημ θμομπί έθηαθηεξ ακάγθεξ ‘’ emergency alarm’’ ημο
ηειεπεηνηζηενίμο ε ζοζθεοή θαιεί ημκ ανηζμό ημο θύνημο πνήζηε θαη μόιηξ αοηόξ απακηήζεη αθμύεη όζα
ζομβαίκμοκ. Ακ μ πνήζηεξ δεκ απακηήζεη ηόηε ε ζοζθεοή ζα θαιέζεη με ηε ζεηνά ηα οπόιμηπα κμύμενα. ε
πενίπηςζε πμο θακέκαξ δεκ απακηήζεη ζηηξ 3 ζοκεπόμεκεξ θιήζεηξ ηεξ ζοζθεοήξ, αοηή βγαίκεη αοηόμαηα
από ηε ζέζε ζοκαγενμμύ.
10. Έιεγπμξ θαηάζηαζεξ ζοζθεοήξ
Όπμηα ζηηγμή επηζομείηε ζηέικμκηαξ ημ αθόιμοζμ μήκομα ζα ζαξ απμζηαιεί mms γηα ηεκ πανμύζα
θαηάζηαζε ηεξ ζοζθεοήξ θαη ηηξ ηνέπμοζεξ νοζμίζεηξ (με πενηιαμβακμμέκμο ημο θςδηθμύ αζθαιείαξ).
Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ ανηζμμύξ #07#
Γηα μπμημκδήπμηε άιιμ #07#θςδηθόξ αζθαιείαξ#
11. Γηα κα δεηήζεηε βμήζεηα ζε πενίπηςζε πμο δεκ ζομόζαζηε θάπμηα εκημιή ή πνεηάδεζηε ημ εγπεηνίδημ
ιεηημονγίαξ ηεξ.
Γηα ιάβεηε ηεκ θιαζηθή ιίζηα εκημιώκ
Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ ανηζμμύξ #09#
Γηα μπμημκδήπμηε άιιμ #09#θςδηθόξ αζθαιείαξ#
Γηα κα ιάβεηε ημ εγπεηνίδημ ιεηημονγίαξ
Γηα ημκ θύνημ πνήζηε θαη ημοξ μηθείμοξ ανηζμμύξ #09#1#
Γηα μπμημκδήπμηε άιιμ #09#θςδηθόξ αζθαιείαξ#1#
12. Επακαθμνά νοζμίζεςκ ζηεκ θάμενα(reset)
Δηαγνάθεη όιεξ ηηξ νοζμίζεηξ πμο έπεηε θάκεη θαη επακαθένεη ηηξ ενγμζηαζηαθέξ.
Μέζμδμξ 1 .Κιείζηε ηεκ θάμενα(off) θαη μεηά από 20’’ παηήζηε θαη θναηήζηε παηεμέκμ ημ θμομπί γηα
setting ζημ πίζς μένμξ ηεξ θάμεναξ. Ακμίληε λακά ηεκ θάμενα(on) θαη ζα ακάρεη ημ πνάζηκμ ιαμπάθη γηα
ιίγμ μέπνη κα ανπίζεη κα ακαβμζβήκεη πάιη.
Μέζμδμξ 2. Ο θύνημξ πνήζηεξ μπμνεί κα ζηείιεη sms ζηεκ θάμενα #08#θςδηθόξ αζθαιείαξ# θαη ζα ιάβεη
απακηεηηθό μήκομα ‘’ The GSM camera have successfully reset to its default settings.’’
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε ιεηημονγία ηεξ θάμενα, ηεκ αιιαγή θςδηθώκ,γηα ηςκ
θαζμνηζμό μηθείςκ ανηζμώκ, γηα ηεκ εκενγμπμίεζε ζοκαγενμώκ θαη γεκηθόηενα γηα ηηξ επηπιέμκ ιεηημονγίεξ
ηεξ θάμεναξ ακαηνέληε ζημ θύνημ εγπεηνίδημ ιεηημονγίαξ.
Εοπανηζημύμε πμο επηιέλαηε ηε ζοζθεοή μαξ!
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