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1. Általános utasítások
1.1 Általános leírás
Ez az MMS funkcióval rendelkező digitális vadász kamera éjjel és nappal is automatikusan működik.
Működésbe hozhatja ember vagy állat mozgása, ami a kamera látóterében történik, és ilyenkor
automatikusan fényképet (max. 12Megapixel) vagy 1080 pixel széles videót vagy HD videót készít
(WVGA or QVGA).
Nappal színes képeket és videót tud készíteni, viszont rossz fényviszonyok között csak fekete fehér
monokróm képek és videók készíthetők vele.
Támogatja a 2G/GSM/MMS/SMTP/SMS szabványokat. IP54-nek megfelelő víz és por védelemmel
rendelkezik.

1.2 Digitális I/O interfészek
A következő csatlakozásokkal rendelkezik: USB, TF kártya szlot, SIM kártya szlot, TV kimenet és
külső tápegység bemeneti csatlakozó.
1.3 Kamera tartozékai és tulajdonságai

1) Alsó burkolat

2) TF kártya szlot

3) USB Csatlakozó

4) TV kimeneti csatlakozó

5) PIR

6) Beépített vaku

7) Lencsék, optika

8) GSM Antenna

9) 5.1 cm-es LCD kijelző

10) Mikrofon

11) SIM kártya szlot

12) Zár

13) Tápkapcsoló

14) Akkumulátor

15) Hordozható távirányító

1.4 Távirányító
A távirányító elsősorban a menüben történő navigáláshoz és jelszó beírásához szükséges,
maximum 9 méter távolságig.

Nyomjuk meg a BAL vagy a JOBB gombot a tábla választáshoz, nyomjuk meg a FEL vagy LE
gombokat az almenük választásához és végül nyomjuk meg az OK gombot.
Nyomjuk meg a csillag gombot “*” a lézer pointer aktiválásához

1.5 Felvételi adatok kijelzése
Amikor a tápkapcsoló TEST állásban van, a felvételi adatok a kijelzőn olvashatók

1.6 Rövid SIM kártya és térerő információ
Két SIM kártya ikon jelenhet meg a képernyőn.
Jelentése: a SIM kártya be van helyezbve a
készülékbe és működőképes.
Jelentése: a térerő megfelelő.
1.7 Támogatott fájlformátumok
Fotó

JPG

Videó

AVI

2. Alap beállítások
2.1 Tápegység
A kamera tápellátásához 4 vagy 8 ceruza (AA) elem szükséges. Az alábbi típusú 1.5V-os elemek
használhatók:
Alkáliföldfém elemek (ajánlott)
Újratölthető alkáliföldfém elemek
Újratölthető Nikkel metál hibrid (NiMH) elemek
Teszt módban a kamera autómatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, amennyiben 3

percig semmilyen utasítást nem kap. Ebből bármikor újra bekapcsol, ha mozgást érzékel.
Amikor az elemek kimerülőben vannak, a kamera automatikusan kikapcsol. Kérjük, időben cserélje
az elemeket.

2.2 Helyezze be a TF és SIM kártyákat
Helyezze be a TF és SIM kártyákat. Amikor az MMS/E-mail funkciót használja, győződjön meg róla,
hogy a SIM kártya megfelelően csatlakoztatva van a SIM kártya szlotba

2.3 TEST módba váltás
Kapcsolja a tápkapcsolót TEST állásba a TEST móba váltáshoz. Néhány TEST módban elérhető
funkció: felhasználói beállítások, kézi fényképezés, előnézet.
2.3.1 Felhasználói beállítások
Nyomjuk meg a MENU gombot. A kamera beállítható (üzemmód, intervallum, fénykép felbontás,
videó felbontás és hosszúság, stb) Bővebb információt a következő fejezetekben olvashat.
2.3.2 Kézi kép/videó készítés
Nyomjuk meg az OK gombot a kézi kép vagy videó készítéséhez.
2.3.3 Képek és videók megjelenítése
Kétféle módon is megnézhetjük a készített képeket és videókat:

A kamera LCD kijelzőjén
Monitoron amit a kamerához csatlakoztattunk a TV kábellel.
Nyomjuk meg a jobb gombot a készített fájlokhoz, a legújabb képet fogjuk látni az LCD kijelzőn vagy
TV-n. Nyomjuk meg a FEL gombot a legutolsóért és a LE gombot a következőért. Részletes leírást,
pl. fájlok törléséhez a következő fejezetekben található.
2.4 Bekapcsolás és ON módba kapcsolás
Bekapcsolás előtt figyeljünk az alábbiakra:
A kamerát ne fordítsuk közvetlen fényforrás felé. Ez megzavarhatja és tévesen léphet működésbe.
A földtől kb. 1-2m magasságra telepítsük. Pl. egy szarvas mérete pont megfelelő.
Miután a kamerát bekapcsoltuk, a vörös fény villogni fog kb. 10 másodpercig. Ez az ún. bufferelési
idő. Például ez alatt elsétálhatunk a kamerától miután rögzítettük a fán.
2.5 Kikapcsolás
A tápkapcsolót kapcsoljuk OFF állásba a kamera kikapcsolásához.
Távolítsuk el az elemeket, ha sokáig nem akarjuk a kamerát használni.

3. Haladó beállítások
Ebben a fejezetben azok a felhasználói beállításokat ismertetjük, melyek TEST módban végezhetők,
és távirányítóra is szükségesek.
3.1 Beállítások menü
Nyomjuk meg a MENU-t, amikor a kamera TEST módban van. A beállítások menü fog megjelenni az
LCD-n vagy a külső TV-n.

3.1.1 Fotó beállítások

3.1.2 Videó beállítások

3.1.3 Rendszer beállítások

3.1.4 MMS menü beállítások

3.1.5 SMTP Menü beállítások

Ez a kamera MMS-el tud a felhasználó mobiljára képeket továbbítani. Mielőtt ezt a funkciót
használni tudjuk, a felhasználónak konfigrálnia kell az mms beállításokat az MMSCONFIG
menüben.
3.2 MMS/SMTP beállítások
3.2.1 Előkészítés
2G/GSM Mobile Operator Service
Formázott 2GB+ TF or SD card
Számítógép (Vista, Windows 7, windows 8 operációs rendszer)
Egy SIM kártya PIN kód nélkül

A SIM kártyának képesnek kell lennie képek küldésére 2G/GSM/ GPRS/MMS hálózaton keresztül
6V tápfeszültség(4 vagy 8 AA elem, vagy 6V-os külső tápegység)
MMSCONFIG Program CD-n
A felhasználónak a telefon szolgáltatónál kell érdeklődnie a 2G MMS adat
(APN+felhasználónév+jelszó, MMSC+IP+PORT) beállításokért, amennyiben ezek a szolgáltató
weboldalán nem érhetők el.
2G GPRS adat az SMTP beállításhoz a szolgáltatótól (APN+felhasználónév + jelszó)
Küldő email szerver beállítások (szerver + port + email cím + jelszó)
3.2.2 MMS beállítások:
1. Helyezzük be a kártyát és a SIM kártyát a kamerába,helyezzük be az elemeket és csavarjuk be az
antennát. Kapcsoljuk a kamerát TEST módba, ellenőrizzük ,hogy a SIM és a térő ikont látjuk a
kijelzőn. Ezek után csatlakoztassuk a kamerát a PC-hez a kamerához adott USB kábellel.
Helyezzük be a CD-t a számítógépke és kattintsunk a
2.válasszuk

vagy
-ben, menjünk

3. Vigyük be

táblába, válasszuk
és

4. Töltsük ki

és vagy

5. Menjünk tovább

6. Kattintsunk

a

,válasszuk

gombra és mentsük mint Parameter.dat a TF kártyára.

7. Csatlakoztassuk az USB kábelt

8. Menjünk
a beállítások a

9. Kapcsoljuk a kamerát ON módba.

a kamera menüben, és ellenőrizzük, hogy
fentiekkel megegyeznek.

3.2.3. SMTP beállítások
1. Helyezzük be a kártyát és a SIM kártyát a kamerába,helyezzük be az elemeket és csavarjuk be az
antennát. Kapcsoljuk a kamerát TEST módba, ellenőrizzük ,hogy a SIM és a térő ikont látjuk a
kijelzőn. Ezek után csatlakoztassuk a kamerát a PC-hez a kamerához adott USB kábellel.
Helyezzük be a CD-t a számítógépke és kattintsunk a
2. Válasszuk
Menjünk

vagy
táblára, válasszuk

3. Vigyük be az összes adatot

4. Töltsük ki a küldő email fiók

5. Menjünk az

6. Kattintsunk

adatait

táblába, válasszuk

gombra és mentsük mint Parameter.dat a TF kártyára

7. Csatlakoztassuk az USB kábelt

8. Menjünk a a
ellenőrizzük,
megegyeznek.
9. Kapcsoljuk a kamerát ON módba.

kamera menüben,
hogy a beállítások a fentiekkel

3.3 SMS Parancs kód

mms/smtp -t jóval ezelőtt ‘on' módba kell állítani mielőtt az sms parancsokat
használni akarjuk
*500* fénykép készítése
(mms és smtp módban is tud működni)
A kamera képet készít és a SIM kártya segítségével elküldi a „Capture” üzenetet miután a *500*
parancsot megkapta.
*505* képet készít és arra a mobil eszközre továbbítja, amiről az SMS-t küldték.
A kamera képet készít és a SIM kártya segítségével elküldi a „Start capturing” üzenetet miután a
*505* parancsot megkapta. A kamera elküldi a képet mms-en vagy smtp-n, függetlenül attól, hogy
a kamera MMS vagy SMTP módban van. De a kamera csak MMS-t küld, ha MMS módban van.
*520* parancs megszámolja a tárolt képeket és a ceruzaelemek állapotát (mms és smtp módban is
tud működni)
Elküldi a következő formátumú üzenetet: „Total Jpg: Free Space: Battery Level:” miután megkapta a
*520* parancsot
*530* kamera bekapcsolás
(mms és smtp módban is tud működni)
A kamera a „Start OK” üzenetet küldi miután megkapta a *530* parancsot.
*531* kamera alvó üzemmódba kapcsolása (mms és smtp módban is tud működni )
A kamera a Stop OK parancsot küldi miután megkapta az *531* parancsot.

4. Figyelmeztetések

A kamera 6.0V-os tápfeszültségről üzemel.
Kérjük formázza és „unlock”-olja a TF-kártyát.
A TF kártyát csak akkor helyezze a kamerába, ha a tápkapcsoló OFF állásban van.
Kérjük a TF kártyát ne helyezze ba vagy vegye ki amikor a tápkapcsoló ON állásban van. Kérjük
bizonyosodjon meg a megfelelelő tápellátásról, amikor firmware frissítésbe kezd a készüléken.
Különben a firmware frissítési folyamat félbeszakadhat.
A kommunikációs hálózatok lefedettsége változhat, ezért a gyártó nem tudja garantálni, hogy az
MMS és GPRS mindig mindenhol 100%-ban működőképes lesz

ⅠMelléklet: Technikai specifikációk
Képalkotó szenzor típusa( Megapixel)

5 Mega Pixel Színes CMOS

Memória

TF Kártya 8MB~32GB

Lencsék

F=3.1; FOV=60 °

Méret

145mm * 80mm * 55 mm

IR (infravörös) szűrő:

Teljesen automatikus IR szűrő

TFT kijelző:

2.0 inch

PIR szenzor látótere

60 fok

PIR szenzor látótávolság

65ft/20m

IR LED-ek száma

36 LED, fekete vagy fehér

Éjszakai üzemmód látótávolság

65ft/20 méter

Reakció sebesség

1.1 másodperc

Reakció intervallum

1 másodperc~ 30perc (1 másodperc
alapértelemzett)

Képfelbontás:

12MP/8MP/5MP

Sorozat felvétel

1/3/6/9

Videó felbontás

1080P/720P/VGA

Fájlformátumok

JPEG/AVI

Dátum idő megjelenítés

Yes

Hold állás megjelenítése

Yes

Felvétel

Auto

MMS/EMAIL/támogatás

igen

SMS irányítás

igen

Jelszó védelem

4 karakter, felhasználó ad meg

Ismétlődő képfelvétel

1másodperc~24 óra

Készenléti áramfelvétel

0.2mA

Készenléti idő

3 hónap (8 AA ceruza elem)

Rögzítési mód

Őv, 3 lábú állvány

Működési hőmérséklet

-30 ~+70℃/-22~+158 °F

tápellátás

8×AA or 4×AA ceruza elemek

Camera foglalat

igen

vízálló

IP54

Hitelesítés

FCC,CE,RoHS

Ⅱ. Melléklet: tartozékok listája
kiegészítő

mennyiség

Kamera

1

távirányító

1

Antenna

1

USB kábel

1

TV kábel

1

Felhasználói kézikönyv

1

napelem

opcionális

