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1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a legjobban eladót termékünket választották, könnyen használható. Így élvezhetik az 

előnyeit és a kiemelkedő teljesítményeit, amit ez a kamera ajánl. A HD 12 MP digitalis kamera ez a kutatási 

és fejlesztési osztálynak az eredménye ami a visszajelzések és a világon az összes vevők alapján vaosult 

meg.Ezt a terméket meg fogják becsülni ugyanúgy mint mi, bizonyítva, hogy nyitottak vagyunk az ügyfeleink 

kreativ ötleteiben is.  

1.1 Főbb funkciók bevezetése 

Az összes piacon levő hasonló  termékek mellett amit azoknak a   funkcióji  ajánlanak, ez a digitális 

kamera úgy van tervezve, hogy a felhasználók  nagyon egyszerűen és könnyen tudják használni  a mi 

termékünk  kiegészítő tulajdonságokkal jön mint például 100 fokú nyitószögű lencsék, 56 IR LED, elindítási 

idő mindössze 0.4 másodperc, az objektív folyamatos fotózása egy kép 1 másodperc alatt ( maximum 5 

folyamatos kép ), könnyen kezelhető menü, stb 

1.2 Alkalmazások 

Ez a digitális kamera idealis a házak, raktárak és az állatok megfigyelésére, a színes álcázásnak  és a 

speciális ergonomikus formáknak köszönhetően.Nagyon könnyen lehet telepíteni és leszerelni,  lehet 

használni képek és videóklippek rögzítésére.  

a. Az otthonok, irodák, épitkezések, raktárak stb. valós időben való felügyelete

b. Mozgásérzékelés és éjszakai felügyelet IR LED-nek köszönhetően

c. Felügyeli az állatokat vadász területeken.

1.3 Feltöltés 

A. Alkáli elemek vagy AA / R6 akkumulátorok 

Ez a kamera működhet 8 alkáli AA/R6 elemmel vagy 2100 – 2700mAh erőteljesítményű akkumulátorral. 

Lehetséges, hogy más típusú elemekkel vagy akkumulátorokkal a készülék nem töltödik, tehát ajánljuk csak 

a megfelőek használni. Az elemeket be kell helyezni a doboz megfelelő résébe. Helytelen behelyezése a 

készülék meghibásodásához vezet. Úgyanúgy ajánljuk, hogy cseréljék ki az elemeket, ha az elemtöltő jelzi, 

hogy ez lemerült.  

FIGYELEM: Ne keverje össze a különböző típusú elemeket amikor behelyezi a kamerába. Ez 

véglegesen károsíthatja a kamerát és a garancia elvesztésével jár. 

Beállításoktól függően, a tevékenység a megfigyelt területen, a közelben levő környezetben  az elemek 

használatának  típusának és minöségének , használati idő egy elem készletnek változhat 

A lenti táblázatban megtalálják a fenyképek és videófelvételek számát amit egy elemkészlettel lehet 

használni.  

Egy hosszabb idejű használatnál, ajánjuk hogy, egy 8 nagy kapacitású akkumulátort használjon. 
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Vizsgálati követelmények: Képernyő leállítva. Mozgásérzékelő elindítva 

8 AA alkali elem 

Fényképek / nap Timp 

utilizare 

Inregistrari video / zi Használati 

idő 

LED-uri IR pornite 

Minimális 

minöség 

100 kép 36 nap 

10 másodperces felvételek 10 vételezés 37 nap Átlagos minöség 100 kép 31 nap 

Maximális 

minöség 

100 kép 21 nap 

IR LED-ek  leállítva 

Fényképek száma 100 kép 89 nap 10 másodperces felvételek 10 vételezés 179 nap 

B. Napelemek 

Hogy a felhasználók előnybe részesüljenek és a termék Annak érdekében, hogy a felhasználók előnyben 

és a temék hosszabb idejű használatában  részesüljenek, a mi mérnökeinek úgy terveszték ezt a kamerát, 

hogy egy napelemmel is fel lehet tölteni egy standard 12  V Litiu sau NiMH akkumulátorral. 

C. Kültéri feltöltés - biztonsági videómegfigyelő érdekében 

Ez a kamera el volt látva egy 12 V DC külső feltöltésű csatlakozóval. Ajánjuk, hogy távolítsák el az 

elemeket amikor a külső akkumulátort használják, hogy elkerüljék , hogy elkerüljék a túlterhelést.A külső töltő 

használatát csak biztonsági videófelügyeletben használják.  

Úgyanúgy használhatnak egy 12V/7Ah külső elemet ami egy dobozban van telepítve Deasemenea puteti 

utiliza si o baterie externa de 12V/7Ah montata intr-o carcasa, ügyeljünk, hogy védett legyen az esőtől. 

1.4 SD memóriakártya kiválasztása 

Hogy használni tudják a kamerát szükségük van egy SD típusú memóriakártyára (maximum 32GB). 

Amikor a kamera el van indjtva és nincs behelyezve egy kártya, a képernyőn következő képernyő fog 

megjeleni mesajul "Pls insert memory card". 

Mielőtt behelyezi vagy kiveszi a memóriakártyát a kamerából, győzödjenek meg, hogy ez ki van 

kapcsolva. 

Amikor az SD kártya megtelt a képernyőn a következő üzenet fog megjeleni  "Memory Full". 

A lenti táblázat megmutatja, hogy körülbelül, hány képet lehet tárlni egy kártyára ezeknek a 

kapacitásoknak függően. 

    Kártya 

kapacitás 

Képfelbontás 

1GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 

Fényképek száma 

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30936 

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19795 

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919 

Videófelvétel (órák) 
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640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52 

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56 

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21 

1.5 USB  csatlakozás 

Amikor a kamera csatlakoztatva van egy számítógéphez USB kábelen keresztül a képernyőn a 

következő üzenet fog megjeleni “MSDC”, nyomja meg egyszer az  “M” gombot, “MSDC” “PC Cam”lesz, 

kamerát most használhatják mint webkamera. Nyomja meg az  “M” gombot mégegyszer, hogy le tudja 

olvasni a behelyezet kamerába levő kártya tartalmát.  

1.6 Figyelmeztetések 

1. Helyezze be vagy vegye ki a memóriakártyát rendesen és cask akkor amikor a kamera ki van kapcsolva.

2. Ajánjuk, hogy egy jó minöségű AA/R6 elemeket használjon, hogy hogy megelőze a korróziót és a hidrógén

szivárgást a kamera belsejébe. 

3. Csak egy megfelelő töltőt használjon (12V/1A vagy 2A) , hogy feltöltse a kamerát és ne fordítsa meg a

pólaritást amikor behelyezi az elmeket vagy akkumulátorokat.4. Tesztelési módba a kamera automatikusan 

kialszik egy perc után ha egyetlen gomb sincs lenyomva. Állítsa le és índitsa újból a kamerát, hogy újból 

tudja használni. 

5.Ne szakítsa meg a készülék töltését a szoftver frissitése közben és vigye vissza a készüléket az eladóhoz

ha a frissítési folyamat sikertelen. Ajánjuk, hogy a terméket küldje az eladóhoz, ha frissíteni szeretné , hogy 

elkerülje hogy elkerülje a termék meghibásodását. 

6. Távolítsa el a megfigyelési területről az ágakat vagy mozgásban levő tárgyakat amelyek téves fényképeket

csinálnak. 

7. Ne tegye a kamerát, hogy berendezések mellé amelyek hőt, szellőzést, fényforrásokat termelnek, hogy

elkerülje a téves képek rögzítését. 

1.7 Főbb jellemzők 

1. Elindítsi idő cask 0.4 másodperc

2. Hosszú nyított lencse látószög: 100 fokú megtekintés, mozgásérzékelés: 110 fokú;

3. Maximális felbontás: kép - 12MP / videó - 1080P@15FPS;

4. Kiválasztott képfelbontás 5/8/12 MP

5. IR 56 LED ami egy kiváló láthatóságot ajánl 20 méterig éjszaka;

6. Tiszta és jó minöségű képek úgy nappal mint éjszaka;

7. Folyamatos képek elvégzése 1 kép/másodperc sebesség, maximum 5 egymás utáni fénykép

8. Üzemi hőmérséklet: -30 ~ 60 C fok;

9. 2 átmérős színes képernyő;

Csak a GPRS módellel: 

11. 3G/SMTP/FTP funkcióval a kamera tud küldeni fényképeket mozgásérzékelésnél  1-2 előre beállított

email címekre. 

12. Támogatja a legtöbb microSIM 3G kártyákat;

13. Kép méretének kiválasztása, hogy email-re küldje email/FTP (640*480 sau 1920*1440)；

14. Támogatott alkalmazás  Android és  iOS: ”TrailCamera”;
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2. Kamera leírása

2.1 Előnézet 

25 IR LED-ek 

LED jelző állapot 

Fényérzékenység 

Lencsék (nappali/éjjeli)   

56 
IR LED 
összesen 

Mozgásérzékelő 

31 IR LED 
 (ki lehet kapcsolni) 

2.2 Alulnézet 

Huzzák el óvatosan, hogy eltávolítsa a fedelet

    Feltöltő bemenet 

SD szlotkártya TV kimenet 
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Port USB

Elem rések 

2.3 Belülnézet 

SIM kártya rés (csak GPRS módelnél) 

Elem rések 
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2.4 Gombok leírása 

A. Butoane prin comutare 

Kép/Videó GPRS aktiválás 

Bekapcsolás/kikapcsolás IR LED-ek letilt’sa 

Bekapcsolási/kikapcsolási 

kapcsoló 

Felfelé kapcsolás: ON – kamera elindítása, a piros LED jelző 5-ször fog 

felkapcsolodni mielőtt automatikusan mozgásérzékelési megfigyelő módba 

lép. 

Kapcsolja  “ON”ra majd nyomják meg röviden az “OK” gombot, hogy 

felkapcsolodjon a képernyő és, hogy TEST módba lépjen; Nyomja meg 

hosszasan az  “OK” gombot, hogy visszatérjen megfigyelési módba. 

Lefelé kapcsolás: OFF – Kamera leállítása. 

Kép/videó kiválasztási 

kapcsoló 

Felfelé kapcsolás - Kép  

Lefelé kapcsolás - Videó  

MEGJEGYZÉS: Ki tudják választani és végrehajtani kép+videót a menüből is 

IR LED kapcsoló 
Felfelé kapcsolás: 25 – aktiválja csak a  25 LED-ket 

Lefelé kapcsolás: 56 – aktiválja  mind az 56 LED-et 

   GPRS kapcsoló 

(doar pentru modelul cu 

GPRS) 

Felfelé kapcsolás: ON –GPRS funkció aktiválva  

Lefelé kapcsolás: OFF –GPRS funkció kikapcsolva 

Megjegyzés: Amikor akarják a beállításokat elvégezni, kérjük, hogy a GPRS 

funkciót kapcsolja ki, hogy a kamera gyorsabban működjön 

B. Nyomógombok 

Meniü Navigálás OK/Fényképezés/Vételezés elindítása/Teszt 
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3. Használati útmutató

3.1 Pornirea camerei 

A ki/bekapocsolási gombot helyezze „ON” pozicióba. 

3.2 Beállitások elvégzése 

1. A ki/bekapocsolási gombot helyezze „ON” pozicióba majd nyomja meg röviden azl „OK”gombot, hogy teszt

módba lépjen.Most nyomja meg az „M”gombot, hogy belépjen a kamera beállításaihoz. 

2. Hogy a menük között navigáljon a következő gombokat használják “←”, “↑”, “→”, vagy “↓”, majd a

megerősítéshez nyomja meg  “OK”gombot. Hogy megváltoztassa az opciókat nyomja meg a  “↑” és 

“↓”gombokat, és nyomja meg újból az “OK” gombot a megerősítéshez.Hogy visszalépjen az előző menübe 

nyomja megy az “M”gombot. 

3. Miután kiléptek a menüből nyomja meg az  „OK”gombot három másodpercig, hogy aktiválja a

mozgásérzékelői megfigyelőt. LED-ul jelző 5-ször  fog pirosan felkapcsolodni a megerősítéshez. 

MEGJEGYZÉS: Egyes beállításoknál  a felhasználó meg kell nyomja az „M” gombot, hogy lementse és, 

hogy visszatérjen az elöző menübe,miután megnyomta az „OK” gombot a megerősítéshez.

3.4 Lementett fényképek/vételezések megtekintése 

A  Test módban nyomja meg a  “↑” gombot, hogy a lementett fáljlok megtekintési módba lépjenek; 
nyomja meg “←” és “→” gombokat a kiválasztáshoz és “OK”, hogy megtekintse a kép/video fáljlokat.  
1. Nyomja meg  “↑” újból, hogy visszatérjen az elöző menühöz.
2. Nyomja meg az “M” gombot, hogy elindítsa a fáljlok törlési vagys SD kártya formatálási eljárását

3.5 Fáljlok törlése és SD kártya formatálása 

A fáljlok megtekintési módjában nyomja meg  “←” és “→” gombokat, hogy eljuson a kivánt fáljhoz 
nyomja meg az  “M” gombot, hogy megjelenitse a fáljlok törlési menüjét vagy SD kártya formatálását. 

1. Delete: ONE: kitürli a kiválaszott kép/video fáljlt, ALL: kitörli az összes lementett fáljlokat

2. Format: No: megszakítja a kártya formatálását, Yes: SD kártyát formatálja (kitöröl mindent ami az SD

kártyán található)

Nyomja meg “↑” és “↓” gombokat a kiválasztáshoz, “OK” megerősítéshez, “M” pedig visszatérés az elöző

menübe. 

3.6 Automatikus kilépés a Test módból 

A kamera automatikusan mozgásérzékelési megfigyelő módba lép ha nincs egyetlen gomb se lenyomva 

60 másodpercig. 

Megjegyzés: Kamera “Test” módban marad, ha a képernyő menü előfelületén meg van jelenitve. 

3.7 Opciók a menüben 

 Tes módbanyoma meg “M” gombot egyszer, hogy belépjen a kamera beállítási menüjébe; Hogy 

navigáljon a menük között nyomja meg a  “←”, “↑”, “→”,“↓”gombokat,  “OK”gombot a megerősítéshez és 
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az “M” gombot, hogy visszatérjen az elöző menübe . 

Cam 

Meniü Alapértelmezett 

érték 

Lehetséges opciók 

ID Cam 

Kamera 

azonosítása 

OFF 

Kikapcsolva 

Válassza ki “ON”, hogy beállítsa a kamerának egy azonosító 

gombot ami 4 számjegyből/karakterekből kell álljon. Ez a funkció 

segít a fényképek azonosításához: kamera ami elvégzett és 

elküldőtt 

Cam Mode 

Működési mód 
Photo 

Fényképezés 

1) Photo: kamera cask fényképeket fog késziteni ha mozgást

észlel. 

2) PIC+VIDEO: a kamera úgy fényképeket mint 

videófelvételeket készit amikor mozgást érzékel. 

Image Size 

Képfelbontás 
5MP 5MP (2560x1920px) / 8MP (3264x2448px) / 12MP (4000x3000px) 

Night Mode 

Éjjeli mód 
Balanced 1) Min. Blur: rövid idöre való kitevés, hogy csökkentse az

elmosodást mozgáskor, így egy tisztább képet kap. Ennek

az opciónak IR világítása van egy rövidebb távolságokra.

2) Balanced: tőkéletes kombináció az 1) és 3) opciók között

3) Max. Range: hosszabb időre való kitevés , egy távoli IR

világításra, a kép kevésbbé éles. 

Multi-shot 

Folyamatos képek 
1P 1/2/3/4/5 fényképek mindegyik elindításkor 

Video On 

Video Size 

Videófelbontás 
HD-720P FHD-1080P / HD-720P / VGA 

Video length 

Vételezési idő 
5 másodperc 5~60 másodperc 
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PIR: Mozgásérzékelés 

Menü Alapértelmezett 

érték 

Lehetséges opciók 

Sensitivity 

Mozgásérzékelő 

érzékenysége 

High 

Nagy 

High=Magas / Middle=Közép / Low=Alacsony 

Egy nagyobb érzékenység a mozgásra a következőket jelenti: 

1) Mozgásérzékelés egy kisebb méretű tárgyakhoz;

2) Mozgásérzékelés hosszabb távolságokra;

3)Az érzékelő könnyebben felismeri a különbséget 

testhőmérsékletet és környezeti hőmérséklet között. 

4) kamera gyakoribb elindítása;

Ha a környezeti hőmérséklet nagyobb mint a testhőmérséklet 

nehezebb felismerni, tehát ajánljuk, hogy a kamerát nagy 

érzékenységre állítsák be. 

3G (csak GPRS módellel) 

SIM Auto Match Kiválasztva az  Auto camera opciót átveszi a GPRS beállításokat a behelyezett SIM 

kártya leolvasásával.  

Manual Setup 

Ha a fenti beállításnál a Manual opciót választották ki, így kézileg be tudják írni a GPRS 

beállításokat: írja be az Ön szolgáltató APNjét, a megfelelő felhasználónevet és jelszót. 

Megjegyzés: Nem kötelező beírni az APNhez a felhasználónevet és jelszót. Azonban 

néhány szolgáltató kérheti ez az információt, hogy aktiválja a GPRS funkciót.A 

részletekért forduljon a helyi szolgáltatóhoz. 

SMTP 

1) Írja be email szervert ami megfel az Ön címének:

Például: Hotmail IP: smtp.hotmail.com; Gmail IP: smtp.gmail.com;

2) Írja be a megfelő portot az email postafiókába;

Legyakrabban használt port  25; be kell írja a megfelő portot az Ön email

szolgáltatójához; Például: Gmail: 465

3) Írja be az email címet;

4) Írja be az email jelszavát;

Megjegyzés: SMTP csak az előre beállított email címekre küld fényképeket; Ha az 

SMTP rosszul van beállítva , akkor nem lehet küldeni fényképeket. 

FTP 1) Írja be az Ön szolgáltatójának az APN címét ;

Megjegyzés: APN automatikusan be lesz állítva ha rendelkezésre áll az elérhető 
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országok listáján ; 

Írja be az FTP szervernek megfeleő IP-jét;  

Például: FTP server IP: ftp://dianwan2008.gicp.net/ 

Írja be: dianwan2008.gicp.net 

Gmail IP: smtp.gmail.com; 

2) Írja be az FTP szerver portját ;

Általában a 21 port használható; Írja be a megfelelő portot az Ön FTP szerveréhez, ha 

más mint a fenti. 

3) Írja be az FTP szerver belépési jelszavát.

Megjegyzés: FTP feltölti a fényképeket csak az előre beállított FTP fiókba; ha a FTP 

beállítások helytelenek, a FTP fiók nem fog fényképeket kapni a kameráról. 

Send To 

Küldés 
Email: Írja be az email címeket akinek szeretne küldeni a fényképeket (1~2) 

SIM PIN 

Ha a kamera behelyezett SIM le van védve PIN kóddal kattintson erre az ópcióra, hogy 

beírja a PIN kódot.  

Figyelem! Ajánljuk egy olyan SIM használatát ami nem kér PIN kódot, hogy ne lépjen 

közbe kommunikációs problémák. Hogy kivegye a PINt helyezze be a SIMet egy 

telefonba. 

SMTP/ FTP Pic 

Size 

Az elküldőtt képek mérete ami  SMTP és FTP keresztül van elküldve ki lehet 

választani a következőket: 640*480 vagy 1920*1440 

Max Num/Day 

Kép/nap 

maximális száma 

Alapértelmezett kiválasztás: unlimited=korlátlan 

Választható: 1~99 

Például: ha kiválaszt 50, akkor a kamera maximum 50 képet fog küldeni naponta. Többi 

képek tárolva lesznek a memóriakártyába. 

SMS Ctrl 

1) By trigger = energiatakarékosság  (elemek feltöltése) – a GSM mód csak

elindításkor lesz aktiválva.

2) All the time (töltővel való feltöltés) - GSM mód  stand-by-ban van,

készen mindig a képek rögzítéséhez, várva parancsokat SMS-en kersztül.

Daily Report 

Eseménynapló 

Válassza ki “ON”, hogy aktiválja a vételezet eseménynapló funkciót; ahelyet, 

hogy kép/videót csináljon a kamera csak lement  egy eseményt ahol a dátum 

és óra jelenik meg ahol mozgásérzékelés/esemény volt rögzítve, hogy kimélje 

az elemek lemerülését.  

Ennek a funkciónak a segítségével a felhasználó ellenőrizni tudja ahányszor ő 

akarja, hogy hányszor volt vételezve egy esemény mozgásérzékelés 

következtében, egy szimpla vizsgálattal meg tudja tekinteni  a lementet 

fáljlokat idő és óra után ami automatikusan lementödőt a kártyára.  

Ez a Ez a funkció lehetővé teszi, hogy parancsokat adjon le SMSen keresztül.   
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Other 

Language 

Menü nyelve 

Alapértelmezett: En = angol 

Date/Time 

Dátum/Óra 

Date: nap/hónap/év ; Time: óra:perc:másodperc 

Megjegyzés: Állítsa be helyesen a dátumot és órát, hogy lehetőve tegye egyes 

funkciók rendes használatát.  

Stamp Ez a funkció feltünteti mindegyik kamera ID fáljt hónap, dátum, óra 

Alapértelmezett: On=aktiválva 

Opciók: OFF = letiltva 

Battery Type 

Elemtípus 

Alkáli/ NI-MH 

Válassza ki a megfelelő elemtípust, hogy a kamera minnél jobban működjön. 

Frequency 

Frekvencia 

Opciók: 50Hz, 60Hz;  

Frekvencia helytelen beállítása képernyő villogását okozhatja. 

SD Cycle 

SD ciklus 

ON = aktiválva – kamera folyamatosan le fogja menteni az új képeket kitörölve a 

régieket 

OFF = kikapcsolva 

Reset Visszatérés a gyári beállításokhoz. YES = Igen; No = Nem. 

Password 

Jelszó 

Jelszó levédése; YES = Igen; No = Nem. 

Megjegyzés: A beírt jelszó 6 számjegyből kell álljon. 

About 

Információk 
Firmware verzió kamerából 

3.8 Támogatott alkalmazás 

Kamera egyes beállításait és parancsait el lehet végezni távolról is használva “TrailCamera”támogatott 

alkalmazást ami Android-on és iOS is megtalálható. Ennek a segítségével tudnak parancsokat leadni és 

fényképeket kapni a kameráról valós időben vagy pár beállítást is végezhetnek a kamerán.  

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy tudja ezt az alkalmazást használni a kamera kell tartalmoz egy működőképes 

SIM GSM kártyát mobil hálózattal és elérhető SMS-kel. 
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4. Műszaki adatok

Képérzékenység 5 MP Color CMOS 

Felbontás 2560x1920 

Nappali/Éjjeli mód Igen 

Éjjeli láthatóság 20méterig 

IR LED-ek Top: 25 LED, Foot: 31LED 

Memória SD szlotkártya(max 32 GB) 

Lencsék F=3.0; FOV=100°; Auto IR-Cut (noaptea) 

LCD képernyő 2” TFT, RGB, 262k 

Mozgásérzékelő érzékenység 3 szint 

Mozgásérzékelő távolság 20m 

Mozgásérzékelői látószög 110° 

Képfelbontások 5MP/8MP/12MP = 2592x1944/3264x2448/4000x3000 

Képformátum JPEG 

Videófelbontás 1080P (1920x1080): 15FPS, 720P (1280x720), 640x480 

Videóformátum AVI 

Videófelvétel időtartama 5-60 másodperc programozható 

Folyamatos fényképek 1-5 

Elindítás 0.35~0.45ms 

Elindítási intervallum 4ms-7ms 

Vételezési ciklus Igen 

Töltés Elemek: 8 db. AA/R6; Kültéri: adaptor 12V 

Elemtípus Alkáli vagy  Li-Ion , NiMH akkumulátor 

Fogyasztás 

0.173 mA  standby módba 

120 mA IR LED-ek nincsenek elindítva 

Maximum 1250 mA az összes IR LED-ek el vannak indítva 

Automatikus megfigyelés 60 másodperc után anélkül, hogyha egy gombot sem nyomna meg 

Lemerült akkumulátor 

figyelmeztetés 

8.8V (8.8V: figyelmeztetés; 8.6V: automatikus bezárás) 

Csatlakozások TV kimenet / mini USB / SD kártya rés / 12V bemeneti feltöltés 

Kellékek Szalagtartó; Trepied 

Űzemi hőmérséklet -30°C - 60°C 

Tárolási hőmérséklet -30 °C - 70°C 

Páratartalom 5%-90% 

Védettség por és víz ellen IP54 

Méretek 131.42 x98.72 x77.44mm 
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Súly 404g 

Támogatott alkalmazás TrailCamera / iOS & Android 

5. Problémák és megoldások

A képek nem adják le a kivánt tárgyat 

1. Ellenőrizze “Mozgásérzékelő érzékenysége beállításának paramétereit. A nagy hőmérsékletű területeken

állítsa be az érzékelő szintjét a  “Nagy”, olyan területeken ahol a hőmérséklet alacsony állítsa be az 

érzékelőt szintjét “alacsony”. 

2. Próbálja a kamerát a tárgy felé helyezni ahol nincs nagy hőforrás (légkondicionálás, stb).

3. Bizonyos esetekben egy patak felé való helymeghatárózás kiválthat fényképeket téma nélkül. Próbálják a

kamerát olyan területre helyezni ahol nincs sok mozgásIncercati sa indreptati camera catre o zona fara multa 

miscare, ahol meg tudják különböztetni mozgásokat amit tárgyak, állatok, emberek okoznak.  

4.Helyezze a kamerát stabil tárgyakra mint például:fák, oszlopok

5. Éjjel lehetséges, hogy a mozgásérzérkelő mozgást észlel az IR LED-ek hatótávolságon kivülCsökkentse

az érzékelő távolságát beállítva a mozgásérzékelő érzékenységét. 

7. Napkelte, naplemente vagy árnyékok és tárgyak / épületek elindíthatják a mozgásérzékelőt. Ebben az

esetben a kamerát más irányba kell helyezni ha azt szeretné, hogy ne észlelje ezeket a mozgásokat. 

8. Lehetséges, hogy a mozgó tárgyak, állatok, emberek nem láthatóak a képen ha gyorsan mozognak és

közel vannak a kamerához. Meg lehet oldani a problémát ha áthelyezi a kamerát. 

 Kamera nem csinál fényképet vagy leáll

1. Győzödjön meg, hogy a memóriakártya nem telt meg. Ha ez megtelt a kamera leáll és  leállítja a

megfigyelőt és a képfelvételt. Ki tudja törölni a memóriakártyából vagy a menüből tudja aktiválni loop felvételt 

hogy elkerülje ezt a jövőben. 

2. Ellenőrizzék, hogy az elemek rendesen fel vannak töltödve, hogy a kamera rendesen működhessen.

3. Ellenőrizze, hogy a készülék az “ON” gombbal van elindítva és, hogy ne legyen ”Test”módba.

4. Amikor GPRS funkció aktiválva van egy 1 perces intervallum jelenik meg a fénykép küldése és elindítása

és egy új fénykép vételezése között. Állítsa le a GPRS funkciót, hogy folyamatos fényképeket tudjon csinálni. 

5. Formatálja meg az SD memóriakártyát a menü kamerájából mielőtt használná a kamerát, vagy amikor a

kamera leáll a fényképi vételezésből. 

 GPRS kamera nem küld fényképeket emailen (csak a  GPRS módelnek)

1. Ellenőrizze, hogy van kreditje vagy mobil hálózata a SIM kártyán.

2. Ellenőrizze, hogy ez a SIM kártya működhet egy okostelefonban (date).

3. Ellenőrizze, hogy van GSM jel és 3G az adott területen. Lehetséges, hogy az adatátvitel nem működik

olyan jól mint a hanghivások. 

4. Győzödjön meg, hogy a GPRS beállítások jól voltak elvégezve. (ellenőrize a használati útmutató

könyvben). 

 IR távolsági világítás gyenge

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek lemerülve az elemek;

2. A menüből válassza ki “Max.Range”opciót az almenüben “Night Mode”, hogy minnél job távoli világjtást
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érjen el. 

3. Használjon egy nagyobb kapacitású akkumulátort az alkali elemek helyet.

4. Szerelje fel a kamerát olyan helyre ahol nincs fényforrás éjjel.

5Ne szerelje a kamerát olyan helyekre ahol  akadálytalan terjedő látómező van. Az IR világítás legjobban 

körülhatárolt területen működik fák vagy más kisebb akadályok.  

6. Mobil internet beállítások rómániai telefonhálózatoknál

Mielőtt behelyezi a GSM kártyát a vadászkamerába, be kell helyezni egy okostelefonba vegye ki a PINt és 

állítsa be a mobilhálózatot lásd a lenti utasításokat, a kiválasztott mobilszolgáltató szerint.  

NOTA: Bizonyos beállítások befolyásolhatják a mobiltelefonok használata. Ha nem tudja beállítani a 

mobilhálózatot a lenti utasítások szerint akkor forduljon a mobilszolgáltatóhoz.  

6.1 ORANGE 

Ahhoz, hogy használja a mobil internet szolgáltatás automatikusan kérni tudja az internet beállításokat ahhoz a 

típusú telefonhoz amit Ön használ.A kapot beállítási üzenet után le kell menteni az üzenetet ás utána újból el 

kell indítani a telefont.  

Ha a telepítés közben kérik a PIN kódot ez 0 vagy 0000. 

Interent kézi beállítása másképpen működik a telefon menüjétől függően.Ajánljuk, hogy ellenőrizze az internet 

beállításokat az Internet beállítás oldalon, ahol megtalálják az összesinformációt amire szüksége van.   

Általános beállítások az internethez a következők: 

 Csatlakozó név(connection name): Orange Internet

 APN(access point name): net

 Felhasználónév(user name):nem kell kitölteni

 Jelszó(password): nem kell kitölteni

6.2 VODAFONE 

Ahhoz, hogy a  Vodafone Internet Mobil szolgáltatást használja, a telefont megfelően kell.Lent látható az 

általános beállítások ehhez a szolgáltatáshoz.  

Kártyával való előfizetés 

Beállítás Érték 

Név VF Internet pe Mobil 

Access Point Name live.vodafone.com 

Felhasználónév Nem kell kitölteni 

Jelszó Nem kell kitölteni 

Jelszó lekérése Ez a funkció nincs aktiválva 

Honlapja http://live.vodafone.com 

Képek megjelenitése Funkció aktiválva 

Biztonsági csatlakozás Funkció nincs aktiválva 

Adatátvitel GPRS vagy Csomag adatátvitel 
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Szolgáltatás típusa HTTP 

GPRS csatlakozás Ha szükséges, vagy tartós 

Proxy cím Nem kell kitölteni 

Proxy port Nem kell kitölteni 

ABejelentkezés Funkció nincs aktiválva 

Amiután befejezte a telefon menüjében a beállításokat ajánljuk, hogy zúrja le a telefont és índítsa újra. 

 Net Vodafone kártya beállítása

APN: internet.vodafone.ro 

User: internet.vodafone.ro 

Jelszó: vodafone 

6.3 TELEKOM 

 Android operációs rendszer: Lépjen be a  Menü utána Beállításokhoz, ezután Vezeték nélküli

hálózat (Wireless & Network) és nyomja meg Több (More) majd Mobilhálózat (Mobile Networks),

ezután  Hozzáférési pont  (Access Point Names). Hozzon létre egy újabb hozzáférési pontot

következő adatokkal:

Név (Name) : Telekom Romania Mobil

APN: broadband

Tip APN (APN Type): default, supl

Többi mezőt hadják kitöltetlenül.

Nyomja meg menu és Mentés utána jelölje be ezt a hozzáférési pontot, hogy tudja használni az Ön

telefonszámáról.

 Windows operációs rendszer: Lépjen be  Beállítások > mobil+SIM > SIM beállítás > SIM, majd

nyomja meg  APN internet hozzáadása és töltse ki:

APN: broadband

UserName : hadja kitöltetlenül

Password: hadja kitöltetlenül

Nyomja meg a DONE gombot.

Ha a szolgáltatás nem működik miután kitöltötte az összes beállítási mezőket kérjük kapcsolja ki

majd kapcsolja be a telefont és próbálja újból.

 iOS (iPhone) operációs rendszer: Válassza ki  Settings > General > Network > Cellular Data

Network > az  APN mezőben írja kicsi betűkkel: broadband. A többi mezőt hadja kitöltetlenül.

 Abban az esetben ha a menüben nem létezik  Cellular Data Network, azt jelenti, hogy már be van

állítva  apn broadband és tudják használni az internet szolgáltatást miután lezárta és felkapcsolta a 

telefont. 
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6.4 RDS 

Kövessék a lenti utasításokat, hogy hozzáférjen az internethez 3G/4G keresztül amit a Digi Mobil ajánl. 

 Lépjen be a  “Beállítások” és aktiválja “Date mobile” vagy “Mobiklhálózat” –név eltérhet az

okostelefon használatól függően..

 Ugyancsak a menübe  “Beállítások” lépjen be  “ Internet & Hálózat megosztás” majd lépjen be a

“Mobilhálózatok“

 Ezután menje  “Hozzáférési pont” és kattintson “új APN ” majd “Név” írja be “Digi Mobil“ és az

“APN” írja be “internet” – kis betűkkel

 Ezután klikkeljen “Mentés”

Akinek pre-pay Digi Mobil kártyája ugyanazokat a lépéseket kell elvégezni csak az  APN-nél“prepaid“kell 

beírni. 

Ellenőrizze, hogy aktiválva van az internet használva azt a browsert amivel az Ön okostelefonja rendelkezik. 

7. E-mail beállítá, hogy fényképeket kapjon a kamerából

Az email beállításához ajánljuk, hogy hozzanak létre és használjanak egy Gmail fiókot 

Hogy sikerüljön ezt a kamerát csatlakoztatni ehhez a fiókhoz és, hogy erről email-ket küldjön pár beállítást 

kell elvégezni a Gmail fiókban.   

 A Gmail fiókban lépjenek be fiók beállításához mint a lenti ábrán:

 "Hozzáférés a kevésbé biztonságos alkalmazások " menüben állítsa be  "aktiválva", hogy

megengedje a kamerának, hogy csatlakozni tudjon az email fiókhoz. 
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 Állítsa be a kamera GPRS menüjében (mobil hálózat módem):

1. Automatikus: válassza ki az országot , és a mobil szolgáltatót (ahol a GSM kártya található)

2. Manuálisan: az országnál válassza ki “Mások” és állítsa be manuálisan a kapot beállitásokat a

GSM szolgáltatótól. (lásd 6 fejezet). 

 SMTP kamera menüjében állítsa be :

Mail server ip = smtp.gmail.com

Port = 465

Mail account = xxxxxxxxx@gmail.com  (Gmail címet amit a kamérához használ)

Jelszó = xxxxxxxxxx (a jelszó ugyanazz mint az Ön Gmail címénél megadott jelszó)

 Állítsa be  Send to / Küldés  az összes email címre ahova a fényképeket szeretné elküldeni.

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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