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SMS Overvågningscamera 3G 
Integreret tyverisikring og kamera 
 
Dette kamera er i god kvalitet og meget populært blandt vores kunder, da det dækker de fleste funktioner, som der forventes i 
forbindelse med tyverisikring og overvågning. 
 
Der kan tilsluttes et ubegrænset antal trådløse Rum-sonsor (Varenr. 50-121)  og dør-sensor (Varenr. 50-122) .  
 
Denne overvågnings pakke fungere ligesom et almindelig tyverialarm, hvor du ydermere kan nyde godt af de ekstra funktioner 
som følger med 3G kamera. 
 
Leveres i ny forbedret udgave med flere funktioner: 
+1 Med ekstern temperatur føler, hvorfra du kan overvåge temperaturen. Temperaturområde: (-20) - (+60) 
+2 Pænere design, skarpere billeder, op til 5 billeder i en MMS. 
+3 Kan tilsluttes et ubegrænset antal trådløse rum-sensor eller dør-sensor.  
+4 Trådløs fjernbetjening. 
+5 SMS varsling ved strømsvigt. 
 
Du kan modtage billeder på din mobiltelefon eller din e-mailadresse, 
hvis der er ubudne gæster eller hvis du blot du ønsker at overvåge et område. 
 
F.eks. lejlighed, rækkehus, villa, sommerhus, lagerbygninger, kælder eller båd. 
 
Der er to måder du kan modtage billeder på: 
1. Du sender en sms til kamera, hvorefter den returnere et billede. 
2. Aktivere/deaktivere kamera med fjernbetjening eller SMS. 
 
Er der bevægelse i nærheden af kamera tager den et antal billede omgående, som afsendes til indkodet mobiltelefon eller  
e-mailadresse. 
 
Sim-kort: 
Legtech indkoder kamera, så det er klar til brug. 
Ved bestilling er det en fordel, at du oplyser dit mobil nummer, så det kan indkodes. 
Ved modtagelse, skal du blot tilslutte strømforsyning, hvorefter kamera og tilbehør er klar til brug. 

Pakken indeholder: 
1 x SMS kamera (Hvid) m/indbygget rum-sensor 
1 x Sim-kort (Telia) 
1 x Strøm adapter (230VAC/12VCD) 
1 x Genopladeligt batteri (800mA) 
1 x Monteringsbeslag 
1 x Fjernbetjening 
1 x Ekstern Temperatur føler (kan forlænges 5-20 meter) 
1 x Manual (Engelsk) 
1 x GSM Vinkel antenne 
1 x Quick vejledning (Dansk) 


