Modell SC225

Quick-Start meny

Gratis App for Appel, Android og Microsoft.
Søk på CLSF i:
AppStore, Google Play, Windows Markedplace

VIKTIG:
 HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT
INSTALLERES I KAMERAET!
 HUSK Å AKTIVERE TELEFONENS DATAKOMMUNIKASJON FOR Å KUNNE MOTTA BILDER
 SIM-KORT MÅ VÆRE BEREGNET FOR DATATRAFIKK,
SMS, MMS OG TALE. VED BENYTTELSE AV M2M
KORT ER DET KUN ”TOTAL” SOM VIL FUNGERE, OG
DA MÅ KAMERAETS INNSTILLINGER TILPASSES
M2M.
 SETT KAMERA PÅ LADNING I EN TIME FØR DU
STARTER PROGRAMMERING FØRSTE GANG.

* Sett kameraets strømbryter i posisjon "Off". Åpne deretter luken bak.
* Monter SIM-kort med forsiktighet, og med kontaktpunkter vendt ned.
* Sett inn kontakten til strømadapter og legg kablene i kabelføringene.
* Lukk luken bak, og sett deretter kameraets strømbryter i posisjon "On".
* Sett kamera til ladning i en time før videre programmering og bruk.

Plassering av CLSF SC225 kamera
SC225 kan bli montert på en vegg (vertikalt med medfølgende
brakett og skruer) eller satt på et hensiktsmessig horisontalt
underlag med en utbrettbare foten.
Valg av hensiktsmessig monterings sted:
For å sikre best mulige bilder bør du forhindre at sterkt
lys eller solskinn treffer kameralinsen direkte. Plassering
direkte i vinduskarm anbefales ikke.
For å forhindre skjemmende baklys anbefales det å
fotografere nedover med en vinkel på minst 30°.
Kameraet bør ikke vende mot installasjoner som fort
endrer temperatur, slik som en varmeovn, en vindusflate,

en lyspære som slår seg av og på eller andre
varmekilder. Dette vil føre til at PIR-sensor sender ut
alarm.
PIR-sensoren registrerer raske endringer i temperatur, og
temperaturer i bevegelse. Det er dette som utløser alarm
og dermed bildetaking ved for eksempel innbrudd. Glass
vil redusere de registrerbare temperaturendringer
vesentlig. Som eksempel anbefaler vi ikke å overvåke et
utvendig inngangsparti ved å plassere kamera på
innsiden av et glassvindu. Da reduseres evnen til
registrering samtidig som mange falske alarmer blir utløst
ved at glassvinduet raskt opphetes når solen treffer
glasset.

Legg til et Master-nummer i kameraet
Dersom du bruker CLSF kameraet for første gang, eller har
resatt kameraet, så må Master telefonnummeret registreres for at
kameraet skal aktiveres. Dette gjøres på følgende måte:
Master må sende følgende SMS (tekst melding) til kamera fra
mobiltelefonen (og senders telefonnummer vil nå automatisk bli
Master nummer) :
Registrer Master nummer: #00#
Dersom kameraet gir SMS tilbakemelding med “Master
nummeret (eller "telefonnummeret") eksisterer allerede” må
kameraet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Se Bruksanvisning.

Legg til familie-nummer i kameraet
Familie bruker har tilgang til å lytte “live”, motta bilder, tilkople
sensorer
og
fjernkontroller,
og
motta
beskjed
når
bevegelsessensoren
har
alarmert.
Familie
brukers
telefonnummer og email blir programmer av Master. Familie
bruker bør huske, og holde hemmelig, kameraets telefonnummer.
Master sender følgende SMS til kameraet for å:
Legge til ett familie nummer: #07#TelefonNummer#
For eksempel: #07#12345678# (landekode er ikke nødvendig)

Oppsett av email adresse.
Master sender følgende SMS til kameraet for å programmere
Masters email adresse for mottak av alarmer fra kameraet:
#09# emailadresse#
For eksempel: #09#salg@clsf.no#
Master sender følgende SMS til kameraet for å programmere
Familie email adresse for mottak av alarmer fra kameraet:
#07#emailadresse#
For eksempel: #07#salg@clsf.no#
 Opp til 4 familie telefonnummer og email kan lagres i
kameraet.

Bytte passord
Vi anbefaler deg å byte passord med det samme du tar i bruk
CLSF SC225 kameraet. Dette er for din egen sikkerhet.
Master sender følgende SMS til kameraet for å:
Bytte passord:
#18#GammeltPassord#NyttPassord#

 Passordet skal bestå av 4 tall
 Det midlertidige passordet er 1234.

Bruk av M2M SIM-kort
Flere teleoperatører tilbyr såkalte M2M SIM-kort. Kortene er
beregnet til å ta seg av datatrafikk mellom to maskiner.
De forskjellige operatører har forskjellig praksis på hva som
tilbydes av tjenester i tilknytning til et M2M kort, og de fleste har
flere forskjellige varianter av M2M.
Teleoperatørene endrer også av og til praksis med hensyn til hva
som inkluderes i et gitt abonnement, og ved høyttider (som
nyttår) kan sperrene bortfalle. For eksempel vil
oppringningsfunksjonen, lyttefunksjonen, SMS funksjonene med
mer kunne bortfalle ved bruk av M2M kort.
CLSF SC225 er forhåndsinnstilt til å fungere med et ordinært
SIM-kort fra Telenor. Vi anbefaler ikke bruk av M2M SIM-kort.

Ta bilder:
Master og familie bruker kan sende SMS til kamera for å få
MMS bilder eller sende bilde(ne) til en lagret email adresse.
Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:
Ta ett bilde for så å sende dette til brukerens telefon vi MMS:
For Master og familie bruker： #03#
Ta ett bilde for så å sende dette til en annen telefon:
For Master og familie bruker： #03#Telefonnummer#

Ta bilder og send til brukerens e-mail.
Denne tjenesten forutsetter at nettverksleverandøren støtter
tjenesten. E-mail adressen må først programmeres. Kameraet vil
sende bilde via mobildata. Hver bruker kan kun sette en E-mail
adresse for bilde mottak.. Brukeren sender følgende SMS til
kameraet for å:
Ta bilde å sende til lagret E-mail adresse:
#05#
Ta bilde å sende til annen E-mail adresse:
#05#emailadresse#

Aktivering av SC225
Metode 1:
Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:
Aktivere kameraet manuelt:
#01#
Metode 2:
Trykk
på fjernkontrollen, mens du peker i retning av
sensoren på kameraet. Du vil høre en “Beep” lyd fra
kameraet, som kvitterer for at aktiveringen er gjennomført.
Metode 3:
Ring opp kameraet og legg på før kameraet svarer. På
denne måten vil et aktivert kamera endre til deaktivert
status, og et deaktivert til aktivert.

Deaktivering av SC225
.
Metode 1:
Brukeren sender følgende SMS til kameraet for å:
Deaktivere kameraet manuelt: #02#
Metode 2:
Trykk
knappen på fjernkontrollen. Du vil høre en “Beep” lyd
fra kameraet og det grønne LED lyset vil blinke som kvitterer for
at aktiveringen er gjennomført.
Metode 3:
Ring opp kameraet og legg på før kameraet svarer. Du vil få en
melding om at kameraet er deaktivert.

Trygghetsalarm
Brukeren trykker Trygghetsalarm knappen
for å aktivere
alarm. SC225 vil stoppe alle andre funksjoner med det samme
Trygghetsalarmen aktiveres og starte nødanrops prosessen.
Kameraet vil ringe Master og Familie nummer inntil tre ganger,
eller inntil det besvares av en av mottakerne. Mottakeren vil
kunne lytte til hva som skjer i rommet. Dersom ingen besvarer
oppringningen vil kameraet gå tilbake til normal funksjon.

Frostvakt / Temperatur sensor
Master og Familie kan sjekke temperaturen ved å sende
følgende melding til kamera:
#15#
Du kan sette temperatur grenseverdi for SC225, og enheten vil
alarmere dersom temperaturen går over eller under den
programmerte verdi.
Master sender den følgende SMS til kameraet for å::
Aktivere over-temperatur alarm: #15#1#
Sette grenseverdi:
#16#MinTemp#MaxTemp#
Deaktiver alarm ved temperaturer utenfor grenseverdiene:
#15#0#

Alarm ved strømbrudd
Master sender den følgende SMS til kameraet for å:
Skru av alarm ved strømbrudd:
#35#0#
Skru på alarm ved strømbrudd (forhåndsprogrammert):
#35#1#
Kontakt: support@clsf.no

salg@clsf.no

www.clsf.no

