MMS-kamera TUTA B2
Steg 1: Operatörsinställningar
Innan Du sätter i SIM kortet så skall Du stoppa in det i en vanlig mobiltelefon
och stänga av PIN-koden samt ta emot de automatiska SMS meddelanden
som operatören skickar ut när Du första gången använder SIM-kortet, OBS!
om Du skall använda Telia läs noga igenom texten nedan. Sätt därefter in
SIM kortet i kameran. För on/off knappen på vänster sida uppåt. Den röda
dioden börjar blinka och kommer efter ett tag att blinka grönt. Då är kameran
klar att ta emot inställningar.

Inställningar för Telia
För Telias kontankort gäller att Du behöver skicka texten MMS till 4466 för
att det ska börja fungera. Sätt SIM-kortet i en vanlig mobil och skicka denna
text, testa därefter att skicka ett MMS.
1. Skicka först ett SMS med #00# (vilket registrerar Din telefon som master).
2. När Du fått ett svars-SMS så kan Du skicka ett SMS med #03# vilket skall
ge Dig ett MMS med en bild tillbaka.

Inställningar för Telenor
1. Skicka först ett SMS med #00# (vilket registrerar Din telefon som master).
2. När Du fått ett svars-SMS så kan Du skicka ett SMS med #03# vilket skall
ge Dig ett MMS med en bild tillbaka.

Inställningar för Tele2
1. Skicka först ett SMS: #00# (vilket registrerar Din telefon som master)
2. Skicka #124#http://mmsc.tele2.se/# och vänta på svar
3. Skicka #125#130.244.202.030#9201#8080#internet.tele2.se#
4. När Du fått ett svars-SMS så kan Du skicka ett SMS med #03# vilket skall
ge Dig ett MMS med en bild tillbaka.
Efter varje SMS ska Du få en bekräftelse tillbaka. Om Du inte vill att Din egen
telefon skall vara master så rekommenderar vi att Du skickar inställningarna
från den telefon som skall anges som master.
Notera att en del ”smartphones” kan behöva att Du gör inställningarna för
att ta emot MMS manuellt, men oftast finns inställningarna att hämta på Din
operatörs hemsida. Då anger Du ditt mobilnummer (det som är till Din mastermobil) och så får Du välja modell, operatören skickar då automatiskt ett
SMS med inställningarna, spara det och sedan ska mobilen kunna ta emot
MMS På operatörens hemsida finns oftast instruktioner hur Du sätter inställningarna om Du behöver göra det manuellt.
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MMS-kamera TUTA B2
Steg 2: Komigång med MMS kamera

1

Simkortet monterar Du i kameran genom att föra batteriluckan på
kameran nedåt, så att Du kommer åt SIM-kortshållaren. Se till att kameran
inte är ansluten till elnätet och sätt in SIM-kortet.

2

Koppla sedan in kamerans nätaggregat. Ställ därefter in kameran för respektive operatör, inställningar hittar Du på föregående sida.

3

För att ta en enstaka bild med kameran så skickar Du ett SMS med texten
#03# till kamerans telefonnummer.

4

Med fjärrkontrollernas knappar (lås/lås upp) så aktiverar/deaktiverar Du kamerans larmläge. När kameran är aktiv får Du bilder automatiskt när någon
rör sig framför rörelsedetektorn. När Du låser/låser upp kameran ska den
avge en pipsignal. Om ingen pipsignal hörs så måste Du associera fjärrkontrollerna med kameran. Tryck in kamerans SET-knapp varpå lysdioden
blinkar rött. Tryck därefter på en av fjärrkontrollernas låsknappar och släpp
sedan knappen. Vänta någon sekund efter att Du hör ett pip från kameran.
Upprepa samma procedur med nästa fjärrkontroll. Vänta därefter ytterligare
drygt 20 sekunder då skall kameran återgå till normalläge och lysdioden
börja blinka grön.

5

Om Du vill ta del av vad som händer i rummet kameran sitter i kan Du aktivera medhörning på två sätt. Genom att ringa till kamerans nummer så hör
Du vad som pågår i rummet. Om Du istället vill ringa upp ett externt samtal,
tillexempel i en nödsituation, så trycker Du på fjärrkontrollens minsta
knapp. Den kopplar upp ett ”pratsamtal” till telefonnumret som är angett
som mastertelefon (normalt din mobil). Om Du svarar så hör Du vad som
händer på platsen.

6

Om Du vill ändra mastertelefonnumret så skickar Du ett SMS med innehållet #14#nyamasternumret#

Efter varje SMS ska Du få en bekräftelse tillbaka. Notera att Du måste skicka
meddelandena från mobilen som är satt som master.
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