
Käyttöohje ProOptics applikaatio
Käyttöohje Pro-Optics applikaatiolle
Jotta kaukosäätö voisi toimia on SMS-toiminto aktivoitava kameran asetuksissa. Ennen kuin etenet 
käyttöohjeiden lukemisessa varmista, että SMS-asetus on asennossa "AINA PÄÄLLÄ". Sen 
jälkeen käynnistä kamera PÄÄLLÄ-tilassa ja sijoita kamera siten ettei se laukea liikkeen 
seurauksena. Seuraa alla olevia ohjeita.

          Lataa applikaatio Pro-Optics App Store:sta tai 
          Google Play-kaupasta.  

Perusasetukset
Käynnistä applikaatio Napauta +painiketta oikeasta yläkulmasta



 

 
 

Valitse kameramalli listalta.

Anna kamerallesi nimi.

Täydennä kameran puhelinnumero SIM-kortille.
Käytä +45-alkua!

Näpäytä "LISÄÄ" tallentaaksesi.

Näpäytä listalta omaa kameraasi. Näpäytä "PERUSASETUKSET" Näkyy seuraava näkymä: 



 
 

 
  

 

Tässä täydennät kämeran käyttäjänimen sen lähettäessä
sähköpostia. Vain kirjaimet A-Z ovat sallittuja.
Kun olet täydentänyt haluamasi nimen paina "LÄHETÄ". 
Vastaa ruudulle tulevaan kysymykseen "kyllä" tai "hyväksy"

Tässä täydennät oman puhelinnumerosi.
Käytä + alkua ja omaa maakoodiasi. (+358 Suomi) 
Näpäytä"LÄHETÄ" ja vastaa kysymykseen "kyllä".

Tässä täydennät sen sähköpostiosoitteen tai –osoitteet
jonne haluat kameran lähettävän kuvia. 
Voit lähettää kuvia neljälle eri vastaanottajalle.
Näpäytä LÄHETÄ kun olet täydentänyt vastaanottajien osoitteet. 

Varmista että päivämäärä ja aika ovat oikein ja näpäytä
sen jälkeen LÄHETÄ. Vastaa kysymykseen "kyllä". 

Näpäytä vasemmalla ylhäällä sijaitsevaa nuolta mennäksesi eteenpäin MENU-valikossa.

Muuta asetukset
Jos haluat muuttaa asetuksia valitse MENU-valikosta"MUUT ASETUKSET" . Katso kameran 
käyttöohjeesta mitä toimintoja sisällössä on ja kuinka ne toimivat. 



Tässä valikossa voit vaihtaa kaikkia kameran asetuksia.
Joidenkin toimintojen jälkeen löytyy kytkin joka osoittaa
onko toiminto aktiivinen vai ei.
Jos kytkin on PÄÄLLÄ-asennossa näkyy se painikkeen 
vasemmalla puolella olevan vihreän kentän kautta. 

Lue kameran käyttöohjeesta miten eri toiminnot toimivat.

Kun olet määrittänyt kaikki haluamasi asetukset napauta
oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa LÄHETÄ-painiketta.

Jos muutat jotain ja unohdat lähettää uudet asetukset
laite muistuttaa sinua tästä kun yrität poistua valikosta.

Pyydä kameraa ottamaan kuva ja lähettämään se.

Jos haluat että kamera ottaa kuvan reaaliaikaisesti ja lähettää
sen valitsemaasi sähköpostiosoitteeseen valitse valikosta
OTA KUVA ja valitse KYLLÄ valintaa seuraavaan kysymykseen. 

Kamera ottaa nyt kuvan ja lähettää sen
vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen.



Vaihda listalla olevan kamerasi nimeä.

Jos haluat vaihtaalistalla olevan kamerasi nimeä
ValitseVAIHDA KAMERAN NIMI. 
Täydennä kameran uusi nimi ja paina TALLENNA.

Poista listalla oleva kamera.

Jos haluat poistaa listalla olevan kameran valitse
POISTA KAMERA ja vahvista poisto vastaamallaKYLLÄ. 

Versio

Tarkistaaksesi mitä applikaation versiota käytetään napauta
näytöllä olevaa hammaspyörää alas oikealle.
Laitteen kielivalinta on automaattinen ja se riippuu
puhelimeen asennetusta kielivalinnasta. 

Tarkista SIM-kortin saldo

Jos haluat tarkistaa SIM-korttisi tilan valitse
SIM-KORTIN SALDO niin saat esiin yhteenvedon.


