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GiSMo 3G Mobile Cam
Handleiding

Om te garanderen dat de 3G Mobile Cam altijd in de meest optimale conditie verkeert,
verzoeken wij u om deze handleiding zorgvuldig te lezen en als referentie te bewaren.
Afbeeldingen en inhoud van deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking.
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* GISMO is een geregistreerd handelsmerk van Settels BV. Alle rechten voorbehouden.
* Settels behoudt zich het recht voor om het in deze handleiding beschreven product zonder
voorafgaand bericht te wijzigen om de werking ervan te optimaliseren.
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1. Kennismaken met uw 3G Mobile Cam
1.1
Overzicht
Ondersteunt door de nieuwste 3G technologie is de 3G Mobile Cam in staat om
automatisch beeldbelgesprekken te ontvangen. De gebruiker kan de 3G Mobile Cam
vanuit elke 3G mobiele telefoon die beeldbellen ondersteunt, bellen en het beeld met
geluid dat de Mobile Cam registreert overal en op elk moment zien en horen.
Heeft u vragen over de geschiktheid van uw toestel en/of abonnement bel hiervoor
onze distributeur Settels BV; tel. +31 33 4701597.
1.2

Uw 3G Mobile Cam

Vooraanzicht van uw 3G Mobile Cam

Camera
Aanduiding batterijlading

Signaalaanduiding

MIC

Infraroodlamp
Infrarood sensor

Camera: de camera kan onder een hoek van 40 graden naar boven roteren en
onder een hoek van 5 graden naar beneden. Een hoek naar links en naar rechts van
45 graden is ook mogelijk.
Batterijlading: geeft de lading van de batterij weer.
Signaalindicator: geeft aan hoe sterk het signaal van het lokale netwerk is.
Infrarood lamp: het infrarode licht wordt automatisch geactiveerd als het
niveau van de lichtintensiteit onder de 20 LUX komt.
Infrarood sensor: deze indicator meet de intensiteit van het daglicht. Als
de intensiteit groter dan 20 LUX, zal de infraroodlamp uitgeschakeld worden en
schakelt de 3G Mobile Cam over op daglichtmodus.
MIC: een geïntegreerde microfoon voor het absorberen van het lokale audiosignaal.
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Achteraanzicht van uw 3G Mobile Cam

Aansluiting batterijlader

Opening USIM kaart
Activeren & wissen
Opening voor T-Flash kaart
Resettoets





RESET toets: Om het systeem te resetten (De ingevoerde namenlijst wordt
niet gewist).
Wissentoets: Voor het wissen van alle nummers van de namenlijst, behalve
het nummer van de administrator.
POWER toets: Aan/uit toets

1.3
Starten
Zorg er voor dat u de juiste procedure volgt voordat u de 3G Mobile Cam gebruikt.

Plaats een geldige 3G USIM kaart.

De batterij moet volledig geladen zijn voordat u de Mobile Cam gebruikt,
anders kan de G3 Mobile Cam niet optimaal functioneren.

Stel datum en tijd in; zie hiertoe de beschrijving in hoofdstuk 4.2
1.3.1 USIM kaart
Plaats de USIM kaart voordat u de 3G Mobile Cam gebruikt.
De USIM kaart bevat de informatie over uw registratie. Behandel deze daarom
zorgvuldig.
Opmerking:
1. De USIM kaart met ingestelde pincode van 0000 kan niet direct gebruikt
worden in de 3G Mobile Cam. U moet een andere mobiele telefoon gebruiken
om de PIN code van de USIM kaart uit te zetten voordat u deze in de 3G
Mobile Cam kunt gebruiken.
2. Voordat u de USIM kaart plaatst of wegneemt moet u de Mobile Cam eerst
uitschakelen en de batterijlader ontkoppelen.
3. Het plaatsen van de USIM kaart
1. Zorg er voor dat de batterijlader is ontkoppeld en druk de aan/uittoets in
tot de Mobile Cam is uitgeschakeld.
2. Open de plastic plug aan de achterkant van de Mobile Cam voor de USIM
kaart.
3. Steek de USIM kaart, met het metalen vlak omlaag en de schuine zijde
naar binnen, in de sleuf tot u een klik hoort.
4. Sluit de plastic plug om de USIM kaart tegen de stof en vuil te beschermen.
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 Het verwijderen van de USIM kaart
1. Zorg ervoor dat de batterijlader is ontkoppeld en dat Mobile Cam is uitgeschakeld.
2. Open de plastic plug aan de achterzijde.
3. Druk op de USIM kaart tot u een klik hoort. De USIM kaart komt deels naar buiten
zodat u deze kunt verwijderen.
Opmerking:
Raak het metalen oppervlak van de USIM kaart niet aan om beschadiging of verlies
van de informatie te vermijden. Voorkom buigen of krassen van de USIM kaart.
Houdt de kaart altijd verwijderd van elektriciteit en magnetisme.
1.3.2 T-FLASH kaart
De 2Gb bijgeleverde geheugenkaart kaart kan worden gebruikt om een videoopname te bewaren. De procedure voor het plaatsen en verwijderen van deze TFlash kaart is hetzelfde als voor de USIM kaart.
1.3.3 Batterij
Uw Mobile Cam is uitgerust met een lithiumbatterij. U hoeft geen nieuwe aan te
schaffen. U moet de batterij na aankoop wel opladen zodat deze voldoende energie
bevat voor uw Mobile Cam. De batterij kan op elk moment worden herladen en
beïnvloed de werking van uw Mobile Cam niet.
De Mobile Cam wordt automatisch uitgeschakeld als de lading van de batterij te laag
is. De prestatie van de batterij neemt af als deze het eind van zijn levensduur bereikt.
Als dit gebeurd moet u contact opnemen met de leverancier om een nieuwe aan te
schaffen. Probeer niet zelf uw Mobile Cam te openen om de batterij te vervangen.
1.3.4. Het laden van de batterij
De indicatorlamp kleurt van blauw naar groen als de batterij volledig is geladen.
1.Sluit de AC adapter aan de connector.
2.Sluit het andere eind van de adapter/lader aan op een geschikt stopcontact.
3. Na het laden verbreekt u eerste de verbinding van de AC adapter met het
stopcontact en vervolgens met de connector.










Opmerking:
Onderbreek het laden direct bij ongewone hitte, geur of vervorming.
Het opladen van de batterij duurt ca. 7 uur.
Het opladen van de batterij kan langer duren als de 3G Mobile Cam in werking is.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde AC adapter bij uw 3G Mobile Cam. Het
gebruik van andere laders kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot overtreding van de
garantievoorwaarden voor de 3G Mobile Cam.
De gesprek- en opnametijd zijn gebaseerd op ideale werkomstandigheden. In de
praktijk zal deze tijd variëren met verschillende netwerken, werkomgevingen en
gebruikswijzen.
De indicatorlamp wordt rood en knippert als de batterij leeg raakt. Bij dit signaal
moet u de batterij direct laden.

5

GiSMo
wireless solutions

1.3.5 Indicatoren begrijpen
De 3G Mobile Cam heeft twee indicatoren op het frontpaneel- een voor het
ladingsniveau van de batterij en een voor de sterkte van het lokale netwerksignaal.
Signaalindicator: Geeft de sterkte van het lokale netwerk aan.
Detail
Rood (knipperend)
Groen (Knipperend)

Beschrijving
Geen netwerksterkte of lage netwerksterkte
Normale netwerksterkte

Stroomindicator: Geef het ladingsniveau in de batterij aan.
Detail
Wit (normaal)
Cyaan (normaal)
Blauw (normaal
Blauw (knipperend)
Groen (normaal)
Groen (knipperend)
Rood (knipperend)
Rood (snel knipperend)

Beschrijving
Ingeschakeld
Geen USIM kaart of ongeldige USIM kaart
Laden, Mobile Cam uit
Laden, Mobile Cam aan
Laden klaar bij Mobile Cam uit
Ladingsniveau goed
Ladingsniveau laag (minder dan 15%)
Gering vermogen (minder dan 10% van
het totaal, en geen oplading)

Opmerking:
Knipperen betekend dat de indicator iedere 5 seconden knippert. Snel knipperen
betekend dat de indicator elke 2 seconden knippert.
1.4 Aan/uit
Aan
1. Zorg er voor dat uw USIM kaart geplaatst heeft en de batterij is geladen.
2. Druk de aan/uitknop in en houdt deze vast tot het lampje van wit in andere
kleuren verandert.
Uit
Druk de aan/uitknop in en houdt deze (gedurende ongeveer 3 seconden) vast tot
het lampje uit is.
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1.5 De 3G Mobile Cam aan het plafond bevestigen
De volgende plaatjes laten zien hoe u de 3G Mobile Cam aan het plafond kunt
bevestigen:
1.U kunt 3 schroeven (schroef1) om de beugel stevig aan de Mobile Cam te
bevestigen.
2.Hierna gebruikt u 2 schroeven (schroef2) om de beugel aan het plafond te
bevestigen.
Body
Beugel
Schroef1

Plafond
Schroef2

Body, beugel, schroef1, plafond, schroef2

1.6
Technische parameters
Type
Afmetingen (WxLxH)
Gewicht
Camera
dubbelfunctie)
Batterij
Continu stand-by tijd
Opnametijd (in zonnige omgeving)
Opnametijd (infrarood omgeving)
Video opnametijd (in zonnige omgeving)
Video opname tijd (in infrarood omgeving)
Laadtijd

3G Mobile Cam
ongeveer 104mmx101mmx101mm
ongeveer 263g (incl. geïntegreerde
batterij)
0.3 megapixel (zon/infrarood

ongeveer 300 uur (afh. van het netwerk)
circa 18 uur (afh. van het netwerk)
ca. 8 uur (afh. het netwerk)
6 uur (afh. het netwerk)
4 uur (afh. het netwerk)
circa 7 uur

1.7
Omgeving
De Mobile Cam kan binnen en semi-binnen gebruikt worden, ofwel binnen en in
bijvoorbeeld en (vracht)auto of boot.
De parameters voor de omgeving zijn als volgt:
Bereik werktemperatuur bereik: -10c ~ 45c
Relatieve luchtvochtigheid: 5%~95% (zonder condens)
Stroom: 220V AC voorziening, geïntegreerde reservebatterij.
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2.Gebruikers
2.1 Instelling administratornummer
De eerste legitieme gebruiker die de Mobile Cam belt is de AD (administrator).
Maak een beeldbelgesprek (video-call) met uw 3G mobile telefoon naar de
3G Mobile Cam.
Als de verbinding tot stand komt zal de AD vervolgens reageren door de PIN code
van de gebruiker in te voeren (default PIN code is 0000). U rond af door de * toets in
te drukken. Na het invoeren van 3 opeenvolgende onjuiste PIN codes, of als u niet
binnen 60 seconden de PIN code invoert, zal de Mobile Cam automatisch worden
afgesloten.
Opmerking:
Zodra het AD nummer is ingevoerd in uw 3G Mobile Cam, kunt u door de SMS
ingestelde tijd controleren en afstellen. Voor de procedure wordt u verwezen naar het
hoofdstuk over de werking van SMS commando’s.
2.2 Instellen van andere gebruiksnummers
Naast het AD-nummer kunnen ook andere telefoonnummers worden toegevoegd aan
de lijst van legitieme gebruikers via het uitvoeren van een beeldbelgesprek naar uw
3G Mobile Cam waarbij de juiste PIN moet worden ingevoerd.
Maak een beeldbelgesprek naar de 3G Mobile Cam met een nummer dat anders is
dan het AD-nummer.
Bij een verbinding vraagt het scherm u de PIN code in te voeren. Een ‘’piep’’ geluid
van uw 3G Mobile Cam geeft nu aan dat het nieuwe nummer aan de lijst van
legitieme gebruikers is toegevoegd. Na het invoeren van 3 opeenvolgende onjuiste
PIN codes, of als u niet binnen 60 seconden de PIN code invoert, zal de 3G Mobile
Cam automatisch worden afgesloten. De AD kan ook een ander gebruikersnummer
instellen via het Video Phone menu of via SMS commando’s. (Zie hoofdstuk 4.1, 4.2)
2.3 Invoeren van legitieme gebruikers
Witte lijst van gebruikers: Telefoonnummers van ingevoerde legitieme gebruikers
(inclusief AD nummer). De witte lijst van gebruikers kunnen de 3G Mobile Cam bellen
zonder een PIN code in te voeren (afhankelijk van de instelling door de AD).
Niet-witte lijst gebruiker: als de witte lijst niet vol is en de niet-witte lijst gebruiker de
3G Mobile Cam belt en de juiste PIN code gebruikt, zal het nummer van de beller
automatisch aan de witte lijst worden toegevoegd. Als het aantal nummers op de lijst
tot 20 is opgelopen zal de 3G Mobile Cam het nieuwe nummer weigeren.
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3. 3G Mobile Cam bedienen via het 3G Video Phone Menu
Naast de AD die SMS gebruikt voor het resetten van de 3G Mobile Cam, kunnen witte
lijst gebruikers de 3G Mobile Cam ook met een beeldbelgesprek (video-call) bedienen.
Zie bedieningsmogelijkheden hieronder:
3.1 Afstelling van de camera
Witte lijst gebruikers kunnen hoek van de camera, scherpte en zoom, instellen. De
camera naar rechts/links 45, omhoog 40, omlaag 5 te roteren en voor de 3X digitale
zoom.
Druk ‘’4’’ toets in om de camera naar links te roteren
Druk ‘’6’’ toets in om de camera naar rechts te roteren
Druk ‘’2’’ toets in om de camera omhoog te roteren
Druk ‘’8’’ toets in om de camera omlaag te roteren
Druk ‘’7’’ toets in om de scherpte te reduceren
Druk ‘’9’’ toets in om de scherpte te vergroten
Druk ‘’1’’ toets in voor het uitzoomen
Druk ‘’3’’ toets in voor het inzoomen
Druk ‘’5’’ toets in voor het draaien van het plaatje over180 graden
3.2 Afstelling van het volume
Tijdens een beeldbelgesprek, kunt u ook het volume afstellen door het indrukken van
de ‘’#’’ toets en de ‘’*’’ toets. Houdt de ‘’#’’ toets ingedrukt om te versterken. Houdt
‘’*’’ toets ingedrukt om het geluid te verminderen.
Opmerking:
Als er een beeldbelgesprek tot stand komt wordt de luidspreker op de
standaardwaarde ingesteld (stil).
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4.Werking hoofdmenu administrator
De eerste persoon die de 3G Mobile Cam met succes belt wordt de administrator. De
administrator kan de Mobile Cam bedienen via het Video Phone menu of met SMS
commando’s.
4.1 Werking Video Phone hoofdmenu
Na verbinding van een beeldbelgesprek, drukt de administrator op de ‘’0’’ toets om in
het submenu te komen. Hier volgt u de instructies voor het toevoegen of wissen van
gebruikers en het wijzigen van de PIN code en het administratornummer en het
opnemen van een videofilm.
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change
Administrator
5. Video Recording
#Exit
Opmerking:
De afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld. Als er verschillen zijn tussen de
afbeelding en het scherm, dan moet het scherm altijd als juist worden beschouwd.
4.1.1 Gebruikers toevoegen
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change Administrator
5. Video Recording
# Exit

Add User
Please enter net mobile
number followed by * (max
20 digits)
#Main Menu

Add User
You have entered the
following mobile number
14180000702
Please press * to confirm
# Main Menu

In het hoofdmenu, drukt u de ‘’1’’ toets in voor het toevoegen van een nieuwe
gebruiker. Voer het telefoonnummer van de nieuwe gebruiker in en druk op de ‘’*’’
Toets. Druk de ‘’*’’ toets nogmaals in ter bevestiging of druk de ‘’#’’ toets in om de
actie te annuleren en terug te gaan naar het hoofdmenu.
4.1.2 Gebruikers wissen
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change Administrator
5. Video Recording
# Exit

Delete User
1)14180000702
Select a choice from the
white list to delete.
# Main Menu
10
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mobile number:
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Please press * to confirm
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In het hoofdmenu, drukt u de ‘’2’’ toets in om te wissen. Druk de ‘’*’’ toets in om te
scrollen. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt wissen.
Druk de ‘’’*’’ toets in ter bevestiging, druk de #toets in om de actie te annuleren en
ga terug naar het hoofdmenu.
4.1.3 De PIN wijzigen
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change Administrator
5. Video Recording
#Exit

Change PIN

Change PIN

Please enter your 4-digit
PIN followed by *

Please enter your new
4-digit PIN followed by*

#Main Menu

#Main Menu

Change PIN
Your new PIN is 0000
Please press * to confirm
#Main Menu
In het hoofdmenu, drukt u ‘’3’’ toets in om de PIN code te wijzigen. Voer de huidige PIN
code in en sluit af met de ‘’*’’ toets, voer hierna de nieuwe code in en sluit af met de ‘’*’’
toets. Druk de ‘’*’’ toets in ter bevestiging. Als u een verkeerd nummer invoert, drukt u de
‘’#’’ toets in om terug te gaan naar het hoofdmenu.
Change PIN
Incorrect PIN, please try
again
#Main Menu
4.1.4 Administratornummer wijzigen
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change Administrator
5. Video Recording
#Exit

Change Administrator
Please enter the new
Administrator mobile
number followed by *

Change Administrator
The new Administrator
mobile number is
14180000702
Please press * to confirm

#Main Menu

#Main Menu

In het hoofdmenu, drukt u de ‘’4’’ toets in om het administratornummer te wijzigen. Voer het
nieuwe administratornummer in en sluit af met de ‘’*’’ toets.
Druk de ‘’#’’ toets in om de actie te annuleren en ga terug naar het hoofdmenu.
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4.1.5 Video-opnames
Main Menu
1. Add User
2. Delete User
3. Change PIN
4. Change Administrator
5. Video Recording
#Exit

Video Recording
There are 884.6 M bytes or
1509 minutes for video
recording. Enter duration in
minutes followed by *

Video Recording
You have entered 60
minutes. The video-call will
be stopped. Press * to start
recording

#Main Menu

#Main Menu

In het hoofdmenu drukt u de ‘’5’’ toets in om het menu de video-opname te bereiken. U ziet
hier vrije T-flash ruimte en beschikbare opnametijd. Nadat u de periode waarin u wilt
opnemen heb ingevoerd zal de 3G Mobile Cam de huidige video-call beëindigen en overgaan
naar de video-opname modus. Het opgenomen bestand wordt op de T-flash kaart bewaard
en heeft de naam yyyymmddhhmm_xx.3gp (yyyymmddhhmm staat voor jaar, maand, dag,
uur en minuut). Voor het jaar zijn 4 karakters beschikbaar voor de andere parameters 2.
Bestand 200805011230 is de opname van 12:30 op 1 mei 2008. XX is het serienummer,
zoals 00, 01 etc.).
Een videobestand kan een opname van maximaal 3 uur bevatten, verdeeld in verschillende
delen. De opnametijd is afhankelijk van de geheugenkaart en de eigenlijke omstandigheden
bij de opname.
Een binnenkomende video-call tijdens opnamen zorgt er voor dat de 3G Mobile Cam stopt
met opnemen en een SMS aan de administrator zendt, met daarin ook het mobiele nummer
van het inkomende gesprek. De administrator ontvangt een SMS gestuurd door uw Mobile
Cam zodra de video opname is afgerond of wanneer het geheugen vol is.
Opmerking:
Opname is uitsluitend mogelijk als er een T-flash kaart in de Mobile Cam aanwezig is.
4.2 Werking SMS commando’s
De administrator kan de parameters van de Mobile Cam ook instellen door een SMS
commando te zenden. De administrator kan bijvoorbeeld een SMS commando naar de Mobile
Cam zenden om de PIN code van de gebruiker te wijzigen, de administrator te wijzigen of
een gebruiker toe te voegen of te verwijderen. Sommige functies kunnen uitsluitend via SMS
commando’s bediend worden – bijv. het instellen van tijd en de PIEP schakeling.
Commando
Nieuwe gebruiker toevoegen
Gebruiker wissen
PIN code wijzigen
Administratornummer wijzigen
Taal instellen

SMS COMMANDO
#adduser*[number]#[PIN]#
#deluser*[number]#[PIN]#
#modpin*[newPIN]#[PIN]#
#modad*[oldnumber]*[newnumber]#[PIN]#
#setlanguage*en|ch|tw#[PIN]#
Engels is de standaardinstelling
en—Engels
ar—Arabisch
ch---Eenvoudig Chinees
tw---Traditioneel Chinees
12
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Witte namenlijst krijgen

#getwl#[PIN]#

PIEP aan/uit als video-call actief is

#beep*on|off#[PIN]#
Default is ‘’on’’
Help
Een lijst met beschikbare SMS commando’s
wordt via meerdere SMS berichten
verzonden naar de administrator.
#settime*[yyyymmddhhmm]#[PIN]#
#gettime#[PIN]#
#pin*on|off#[PIN]#
The default is ‘’off’’
Als de schakelaar is ingesteld op ‘’aan’’, moet
de gebruiker de PIN code elke keer opnieuw
invoeren, ongeacht of zijn nummer in de
witte lijst staat of niet. De beller hoeft de
PIN code niet in te voeren als de schakelaar
is ingesteld op ‘’uit’’ en het nummer van de
beller in de witte lijst staat.
#nightmode*on|off#[PIN]#
Default is ‘’on’’
#led*on|off#[PIN]#
The default is ‘’on’’.
#owner*on|off#[pin]#
The default is ‘’on’’.
Als de schakelaar is ingesteld op ‘’aan’’, zal
de Mobile Cam de gebruiker vragen zijn
belnummer in te voeren om te bepalen of de
video-call is toegestaan. Dit vindt in de
volgende situaties plaats:
1. het inkomende gesprek vermeldt
geen nummer (de beller bevindt zich
wellicht in het buitenland of de beller
heeft het verzenden van zijn nummer
door de telefoon uitgeschakeld), of
2. het nummer van het inkomende
gesprek is langer dan 20 cijfers, of
3. de witte lijst nadert zijn limiet en het
nummer van het inkomende gesprek
staat niet in de witte lijst.

Help

Tijd instellen
Tijd krijgen
Schakelaar op controle zetten of gebruiker
de PIN code elke keer opnieuw moet
invoeren of niet

Schakelaar op infrarood modus zetten
Schakelaar op infrarood led zetten
Validatie van een gebruiker instellen die niet
op de witte lijst staat

Als het ingevoerde nummer is de witte lijst
staat, dan wordt de gebruiker vervolgens
naar zijn PIN code gevraagd. Als deze code
correct is, wordt de video-call voorgezet.
Als het nummer niet in de witte lijst staat of
wanneer de PIN code 3 maal foutief is
ingevoerd, zal het gesprek worden
verbroken. Als de schakelaar is ingesteld op
13
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‘’uit’’, zal de Mobile Cam de video-call niet
toestaan in de volgende situaties:

Neem telefoon status
Toegangsmodus instellen

Volumeniveau beltoon instellen

1. het inkomende gesprek vermeldt
geen nummer (de beller bevindt zich
wellicht in het buitenland of de beller
heeft het verzenden van zijn nummer
door de telefoon uitgeschakeld), of
2. het nummer van het inkomende
gesprek is langer dan 20 cijfers, of
3. het nummer van het inkomende
gesprek staat niet in de witte lijst en
de witte lijst nadert zijn limiet.
#getstatus#[PIN]#
#accessmode*wl|fr#[PIN]#
Wl: Modus voor toegang tot witte lijst(Nadat
u verbinding hebt gemaakt met de monitor,
moet u de PIN code invoeren voor u het
actiemenu opent.)
Fr: Modus voor vrije toegang (Nadat u
verbinding hebt gemaakt met de monitor,
kunt u het actiemenu openen.)
# powerringvolume*[x]#[PIN]#
X=0,1,2,3

Opmerking:
1) SMS commando’s kunnen uitsluitend via het mobiele nummer van de administrator
worden verzonden. Het commando wordt niet herkend door de Mobile Cam als een
commando via een ander nummer wordt gezonden.
2) Alle commando’s worden in kleine letters of in hoofdletters gesteld.
3) Uitleg van de commando’s:
[number]: geeft een geldig mobilenummer. De maximale lengte van een telefoonnummer is
20 cijfers. (‘’+’’ zal worden genegeerd).
[pin]: geeft de PIN code van de gebruiker aan. Moet een 4-cijferige code zijn.
[newpin]: geeft de nieuwe PIN code van de gebruiker aan. Moet een 4-cijferige code zijn.
[oldnumber]: geeft het oude nummer van de administrator aan.
[newnumber]: geeft het nieuwe nummer van de administrator aan.
|: geeft ‘’of’’ aan
 [yyyymmddhhmm]: staat voor jaar, maand, dag, uur en minuut.
Bijvoorbeeld: 200805011230 is de opname van 12:30 op 1 mei 2008.
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5. 3G Mobile Cam werkmodes
Opmerking:
De 3G Mobile Cam heeft twee modes voor de werkomgeving – de daglicht modus en de
infrarood modus – en kan automatisch tussen beide wisselen, afhankelijk van het
beschikbare licht. Als de lichtsterkte zwak is (minder dan 20 LUX), dan stopt de 3G Mobile
Cam de daglichtmodus en start automatisch met de infrarode modus. Omgekeerd, als het
licht helder is (de lichtsterkte is meer dan 20 LUX), dan zal de Mobile Cam automatisch
overschakelen van de infrarode modus naar de daglichtmodus.
Als een inbellend nummer niet overeenkomt met een nummer op de witte lijst:
1) Als de witte lijst niet vol is dan krijgt een gebruiker die niet op de witte lijst staat de
opdracht vanuit de 3G Mobile Cam om een PIN code in te voeren. Na het invoeren
van de correcte PIN code waarmee de verbinding wordt gemaakt, zal het nummer
automatisch aan de witte lijst worden toegevoegd.
2) Als de witte lijst vol is dan krijgt een gebruiker die niet op de witte lijst staat de
opdracht vanuit de 3G Mobile Cam om een telefoonnummer ter verificatie in te
voeren. Als dat nummer wel voorkomt op de witte lijst, wordt er een PIN code
gevraagd. Als het ingevoerde telefoonnummer niet op de lijst staat, dan wordt de
verbinding verbroken.(Opmerking: deze functie kan door de administrator d.m.v. een
SMS commando gesloten worden)
3) Als het nummer niet op het witte lijst staat of 3 opeenvolgende onjuiste PIN codes
worden ingevoerd, dan wordt de verbinding automatisch verbroken.
Regels voor nummerverificatie:
 Als een inbellend nummer meer dan 8 cijfers heeft, worden de laatste 8 cijfers voor
de verificatie gebruikt.
 Als een inbellend nummer minder dan 8 cijfers heeft, dan wordt het hele nummer
geverifieerd.
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6.Waarschuwing en maatregelen
6.1 Waarschuwingen
De 3G Mobile Cam bevat gevoelige elektronische circuits en batterijsystemen.
U moet het apparaat met zorg behandelen en vooral aandacht besteden aan de volgende
punten:
 Zorg er voor dat de 3G Mobile Cam, batterij of accessoires niet in aanraking komen
met vloeistoffen of vocht. Dompel het apparaat nooit onder in enige vloeistof.
 3G Mobile Cam kan een video-call niet langer dan 4.5 uur continu uitvoeren. Na 4.5
uur schakelt het apparaat automatisch uit.
 Plaats de 3G Mobile Cam niet dicht bij computerdisks, creditcards, travelcards of
andere magnetische media. De informatie op deze disks of kaarten kan door de 3G
Mobile Cam beïnvloed worden.
 Laat de 3G Mobile Cam niet op plaatsen waar de temperatuur boven de 60 kan
komen – bijv. op het dashboard van een auto, op het vensterbank achter glas, in
direct zonlicht, etc.
 Het apparaat bevat een interne batterij die alleen door vakmensen verwijderd kan
worden. Batterijen moeten veilig verwerkt worden via en recyclingbedrijf. De 3G
Mobile Cam niet in open vuur gooien.
 Probeer niet zelf de 3G Mobile Cam of enige accessoires uit elkaar te halen.
 De 3G Mobile Cam kan tijdens normaal gebruik warm worden. De 3G Mobile Cam kan
ook warm worden als de batterij wordt verwisseld.
 Gebruik een vochtige antistatische doek om de 3G Mobile Cam schoon te maken.
Gebruik geen chemisch of schurend schoonmaakmiddel aangezien dit het apparaat
kan beschadigen.
6.2 Veiligheid in vliegtuigen
 U wordt verzocht om aan boord van een vliegtuig uw 3G Mobile Cam voor de start uit
te schakelen om zo de communicatiesystemen van het vliegtuig van interferentie te
vrijwaren. Gebruik de 3G Mobile Cam niet tijdens de vlucht. Gebruik van de 3G
Mobile Cam net voor de start mag, conform de geldende veiligheidsregels, uitsluitend
met toestemming van het boordpersoneel.
 Gebruik de 3G Mobile Cam op het terrein van een vliegveld uitsluitend met
toestemming van het grondpersoneel.
6.3 Maatregelen bij gebruik van 3G Mobile Cams bij medische faciliteiten
 Bij het gebruik van uw 3G Mobile Cam in de buurt van pacemakers moet tenminste
20 cm (8 inch) afstand bewaart worden als de 3G Mobile Cam is ingeschakeld.
 Als u enig ader medisch apparaat gebruikt, dan raden wij u aan om met de
behandelende arts en/ of en fabrikant van dat apparaat te overleggen om vast te
stellen of het apparaat voldoende is afgeschermd van RF energie.
 Bevindt u zich op plaatsen waar speciale eisen gelden, zoals in ziekenhuizen of
gezondheidscentra, ben dan extra alert op beperkingen geldend voor het gebruik van
de 3G Mobile Cam. Schakel uw 3G Mobile Cam altijd uit als dit wordt verzocht.
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6.4 Algemene veiligheid
 Houdt de 3G Mobile Cam altijd buiten het bereik van kleine kinderen. De 3G Mobile
Cam kan letsel veroorzaken als het als speelgoed wordt gebruikt.
 De werking van sommige medische elektronische apparaten, zoals hoortoestellen en
pacemakers, kunnen door de 3G Mobile Cam beïnvloed worden als deze op geringe
afstand gebruikt wordt. Let op hiermee gerelateerde aanduidingen en de
aanbevelingen van de fabrikanten.
 Laat het batterijpak niet lang leeg of niet aangesloten, anders kunnen data
(gegevens) beïnvloed worden.
6.5 Veiligheid op de weg
 Schakel uw 3G Mobile Cam uit bij benzinepompen etc., ook als u uw eigen wagen
niet tankt.
 Bewaar geen licht ontvlambare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als een
radiozender.
 Elektronische systemen in uw auto zoals antiblokkering remmen, speed-control en
brandstofinjectiesystemen worden gewoonlijk niet door radiotransmissies beïnvloed.
De fabrikant van dergelijke apparatuur kan hierover meer informatie verschaffen. Als
u problemen met de systemen in uw auto vermoedt, neem dan contact op met uw
dealer en schakel uw 3G Mobile Cam uit tot u de zekerheid hebt dat de systemen
adequaat zijn beschermd.
6.6 Auto’s met een airbagsysteem
 Airbags vullen met grote kracht. Plaats daarom geen voorwerpen incl. geïnstalleerde
of draagbare apparatuur in het gebied boven de airbag of binnen het bereik van de
airbag. Als draadloze apparatuur in de auto onjuist is geïnstalleerd, en de airbag
wordt geactiveerd, dan kan ernstig letsel het gevolg zijn.
6.7 Apparatuur van derden
 Het gebruik van apparatuur van derden, kabels of accessoires, niet geleverd of
geautoriseerd door Herco, kunnen de garantie van uw 3G Mobile Cam ongeldig
maken en ook de werking van de 3G Mobile Cam nadelig beïnvloeden.
6.8 Radiofrequentie-energie
 Uw 3G Mobile Cam is een low-power radiozender en ontvanger. Na inschakeling
ontvangt of zendt het apparaat radiogolven met een bepaalde frequentie (RF) en
energie. Het systeem dat het gesprek verwerkt bepaald ook het energieniveau
waarop de 3G Mobile Cam zendt.
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6.9 Beperkte garantie
Deze garantie is niet van toepassing op defecten of fouten in het product veroorzaakt door:
(a) Redelijk slijtage van producten;
(b) Het niet navolgen door de eindgebruiker van de instructies en procedures voor installatie,
gebruik of onderhoud;
(c) Verkeerd gebruik, achteloosheid of onjuiste installatie, ontmanteling, opslag, onderhoudt
of gebruik van het product door de gebruiker;
(d) Stroomstoringen, pieken, brand, overstroming, ongeluk, acties door derden of andere
gebeurtenissen in redelijkheid buiten de controle van Herco.
(f) Gebruik van producten door derden, of gebruik samen met producten van derden waarbij
defecten gerelateerd zijn aan een dergelijk gebruik;
(g) Enige andere oorzaak buiten het bereik van normaal gebruik van producten. De
eindgebruiker heeft, bij de hierboven vermelde omstandigheden, geen rechten om te
weigeren, te retourneren, of om een vergoeding te ontvangen.
Herco is niet aansprakelijk voor enige winstderving of schade, indirect, speciaal, incidenteel
of consequentieel, als gevolg van of in relatie met het gebruik van dit product, of het door
Herco nu wel of niet werd geadviseerd, wist of had kunnen weten dat zulke schade mogelijk
was, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van zaken, kosten van
kapitaal, kosten van vervangende faciliteiten of producten, of enige kosten aan storingstijd
gerelateerd. Deze garantie is de enige voorziening voor de eindgebruiker en de enige
aansprakelijkheid van Herco voor defecte of niet werkende items, en vervangt alle andere
garanties voor handel en geschiktheid voor een zeker doel, tenzij anderszins vereist onder de
verplichte regelingen der wet.
Verklaring van Overeenstemming (RoHS)
Om de milieueffecten zoveel mogelijk te beperken en meer verantwoordelijkheid te nemen
voor de aarde, dient onderhavig document als formele verklaring dat de 3G Mobile Cam die
door ZTE CORPORATION wordt gefabriceerd in overeenstemming is met Richtlijn
2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), voor de
volgende stoffen:
(1) Lood (Pb)
(2) Kwik (Hg)
(3) Cadmium (Cd)
(4) Zeswaardig chroom (Cr (VI))
(5) Polybroombifenylen (PBB’s)
(6) Polybroomdifenylethers (PBDE’s)
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DISTRIBUTEUR:

Settels BV
Flintplein 1
3811 WZ Amersfoort
Nederland
Tel.: +31 33 4701597
e-mail: info@gismo.nu
URL: www.gismo.nu
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