Manual till Pro-Optics App
För att fjärrstyrning skall fungera måste SMS funktionen vara aktiv i kamerans inställningar. Innan du nävidare
med dessa instruktioner, så kontrollera att SMS Kontroll i kameran står inställd på Alltid På. Starta sedan kameran i
ON läge, och placera den så att den ej kan bli triggad av rörelse. Följ sedan instruktionerna nedan.
Ladda ner appen Pro-Optics från iStore eller Google Play.

Grundinställningar
Starta appen.

Klicka på + knappen uppe i högra hörnet.

Välj kameramodell i listan.
Ge din kamera ett namn.
Fyll i mobilnumet till SIM-kortet som sitter i kameran.
Använd +45 prefix!
Klicka på LÄGG TILL för att spara.

Klicka på din kamera i listan.

Klicka på GRUNDINSTÄLLNINGAR

Följande vy visas:

Här fyller du i vilket avsändande namn som du vill att kameran
skall ha när den skickar e-post. Endast bokstäver A till Z är
tillåtna. När du fyllt i önskat namn, så klicka på SKICKA. En fråga
kommer då att komma upp på skärmen. Välj JA eller Godkänn.
Här fyller du i ditt egna mobilnummer. Använd + prefix och din
landskod. (+46 för Sverige) Klicka på SKICKA och välj Ja på frågan.

Här fyller du i till vilken eller vilka e-postadresser som du vill
att kameran skall skicka bilderna. Du kan skicka till totalt 4
olika mottagare. Klicka på SKICKA när du fyllt i mottagande
e-postadresser.

Kontrollera att datum och tid stämmer, och klicka sedan på SKICKA.
Svara JA på frågan.
Klicka på pilen längst upp till vänster för att återgå till menyn.

Övriga inställningar
Om du vill ändra några inställningar i kameran väljer du ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR i menyn. Se kamerans manual för
vad de olika parametrarna har för funktion och hur de fungerar.

I denna meny kan du ändra alla kamerans inställningar. Efter
vissa parametrar finns en strömbrytare som visar om funktionen
är aktiv eller inte. Om strömbrytaren är PÅ visas detta genom ett
grönt fält till vänster om knappen.
Läs i kamerans manual hur de olika funktionerna fungerar.
När du ställt in alla parametrar som du önskar klickar du på
SKICKA längst upp i högra hörnet.

Om du ändrar något och glömmer skicka de nya inställningarna
kommer du att bli påmind om detta om du försöker gå ur denna
meny.

Be kameran ta ett foto och skicka

Om du vill att kameran skall ta en bild i realtid och skicka denna
som e-post väljer du TA ETT FOTO i menyn, och välj JA som svar på
följdfrågan.

Kameran kommer nu att ta en bild och skicka denna som ett
e-post till de e-postadresser som står inställda som mottagare.

Ändra namn på kameran i din lista
Om du vill byta namnet på en kamera i din kameralista väljer du
ÄNDRA KAMERANAMN. Fyll i det nya namnet och klicka på SPARA.

Radera en kamera i listan
Om du vill ta bort en kamera från kameralistan väljer du RADERA KAMERA
och bekräfta borttagningen med JA.

App version
För att kontrollera vilken version av App som används klickar du på
kugghjulet nere till höger på skärmen. Språkval sker med automatik
beroende på vilket systemspråk som är inställt på telefonen.

