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1. Bevezetés 
Köszönjük, hogy termékünket választotta! A 12MP HD digitális kamerát kiváló 
kutatás-fejlesztés csoportunk fejlesztette ki a világ minden részén levő ügyfeleink javaslatai, 
elvárásai, és visszajelzései alapján. Reméljük, Ön is elégedetten fogja használni.  

1.1 Funkciók bemutatása 
A többi hasonló termékre jellemző funkciókon túl a végünk által kifejlesztett digitális kamera 
könnyű használhatóságot és sajátos funkciókat kínál, mint például 92°FOV lencsék, 56 darab 
60° infravörös LED, 0,4 másodperces aktiválási idő, 1 fénykép/másodperc (akár 5 fénykép / 
aktiválás) a tárgy teljes mozgását rögzítő, több-expozíciós képsorozat, felhasználóbarát menü, 
stb.  

1.2 Alkalmazás 
A digitális kamera ideális megoldás lakóházak, raktárak biztonságának felügyeletére, illetve 
terepszínű kialakítása miatt vadállatok megfigyelésére. Könnyű felszerelni, használható 
manuálisan is fényképek, illetve videofelvételek készítésére. 
a. Otthonok, irodák, építkezési területek, raktárak, stb. azonnali felügyelete  
b. Mozgás-érzékelő aktiválású, infravörös éjjellátó felügyelet; 
c. Állatok megfigyelése, vadászat; 

1.3 Áramigény 
A. Elemek 
A kamera működéséhez 8 AA méretű elemre van szükség (12V áramellátás a kamera 
funkciók megfelelő működéséhez); megfelelő az alkáli elem, a magas minőségű NiMH, és 
lítium újratölthető elem. Javasoljuk, hogy leginkább csak NiMH és lítium elemeket használjon, 
mivel az alkáli elemek teljesítménye gyengébb. 
 
Az elemeket az elemtartó belsejében jelzett módon kell behelyezni. Az elemek helytelen 
behelyezése miatt a készülék nem működik. Ha a kamera elemállapot kijelzője vagy a 
fényképen a bélyegző jelölése az elem kifogyását mutatja, kérjük, gondoskodjon az elemek 
cseréjéről.  
 
Megjegyzés: Kérjük, ne keverje a különböző típusú elemeket! A vegyes típusú elemek 
használata súlyos károsodást okozhat a készülékben! 
 
Az alábbi táblázat kizárólag tájékoztató jelleggel azt mutatja meg, hogy 8AA alkáli elemmel 
nagyjából mennyi fényképet, illetve videofelvételt lehet készíteni (a gyártók, típusok 
sokfélesége miatt pontos számadatok szolgáltatása nem lehetséges). NiMH és lítium elemek 
használatával a táblázatban megadottnál jobb eredmények érhetők el. 
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Tesztállapot: LCD kijelző kikapcsolva. Mód: „Bekapcsolva” _PIR intelligens automatikus monitoring 
8AA alkáli elem  

Fénykép / nap  Működési idő Videofelvétel / nap  Működési idő 
Infravörös LED bekapcsolva 

Max. 
tartomány 

100 kép 36 nap 

10mp videó klip 10 klip 37 nap Normál  100 kép 31 nap 
Min. 
homályos 

100 kép 21 nap 

Infravörös LED kikapcsolva 
Fénykép 100 kép 89 nap 10mp videó klip 10 klip 179 nap 
B. Napelem 
A kamerát úgy fejlesztettük ki, hogy a legtöbb szabványos, beépített napelemmel rendelkező 
12V/1~2 A lítium elemmel használható legyen. Az újratölthető AA NiMH vagy lítium elemek 
töltéséhez azonban nagyobb feszültségre van szükség, mint amit a napelem biztosítani képes. 
C. Tápegység – biztonsági okok 
A kamera külső, 12V/ 1~2A DC adapterrel szintén működtethető. Adapter használata esetén 
javasoljuk az elemek eltávolítását. Biztonsági szempontból a legjobb hálózati áram használata.  

1.4 SD kártya kiválasztása 
A kamera működéséhez memóriakártyára van szükség. Ha a kamera bekapcsolt 

állapotban van, de nincs benne memóriakártya, akkor a kijelzőn a „No SD Card” felirat jelenik 
meg. A kamera MicroSD kártyanyílásába max. 32 GB méretű memóriakártya helyezhető be. A 
memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt a kamerát minden esetben ki kell kapcsolni. Ha 
nem kapcsolja ki, akkor a memóriakártyára tárolt felvételek megsemmisülhetnek vagy 
sérülhetnek. Ha az SD kártya megtelik, akkor a képernyőn a „Memory full” felirat jelenik meg. 
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a memóriakártya méretétől függően mennyi felvétel (fotó 
vagy videó) készíthető a kamerával 

 
     SD 
Méret  
kapacitás 

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

Fénykép (darab) 
5MP  869 1631 3585 7492 15307 30936 
8 MP  556 1041 2294 4798 9794 19795 
12 MP  391 733 1613 3371 6887 13919 

Videó (óra) 
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 csatlakoztatása 
Ha a kamera USB kábelen keresztül van csatlakoztatva, akkor a képernyőn az „MSDC” felirat 
jelenik meg. 



 

 - 3 - 

1.6 Figyelmeztetések 
1. Ügyeljen az SD memóriakártya pontos behelyezésére. A kamerának nem tesz jót a kártyák 
gyors cseréje.  
2. Kérjük, használjon jó minőségű AA elemeket, hogy elkerülje az elemből szivárgó sav által 
okozott károsodásokat.  
3. Áramellátáshoz használja a megfelelő adaptert (12V/1A vagy 2A). 
4. Tesztmódban a kamera automatikusan PIR Auto módba lép, ha 60 másodpercig nincs 
aktivitás a billentyűzeten. Ha valamilyen beállítást szeretne végezni, akkor manuálisan be kell 
kapcsolnia előbb a készüléket.  
5. Ügyeljen arra, hogy a rendszerfrissítés során mindig legyen folyamatos áramellátás. Ha 
frissítést követően a készülék nem működik megfelelően, kérjük, küldje vissza a gyárhoz.  
6. Ha a készülék be van kapcsolva, ne vegye ki és tegye vissza az SD kártyát / elemet, illetve 
ne válassza le és csatlakoztassa a csatlakozót / adaptert sokszor egymás után. 
7. Ügyeljen arra, hogy a kamera mozgásérzékelő zónájában ne legyen semmiféle lebegő, 
mozgó tárgy (pl. faág/falevelek, szalagok, stb.), mivel az téves aktiválást válthat ki.  
8. Ügyeljen arra, hogy a kamera ne meleget kibocsátó tárgyak közelében kerüljön elhelyezésre 
(pl. légkondicionáló kiáramló nyílása, fényforrás, stb.), mivel a hő téves aktiválást válthat ki.  
9. A kamera 92° FOV lencsével van ellátva, ami azt jelenti, hogy a jobb éjszakai felvételekhez 
erősebb vakura van szükség, mint a piacon kapható átlagos 52° FOV lencsék esetén; a 
kamerához ezért van szükség 56 darab 60° infravörös LED-re. Ellenőrizni kell, hogy az 56 db 
infravörös LED elegendő vakut biztosítson a széles látószögű lencsék számára – ezt jó 
minőségű AA elemekkel lehet elérni. 
10. A kamerán 12 órára lehet elmenteni a programozott dátumot/időt. 
 

1.7 Fontosabb jellemzők  
1. 0,4 másodperc aktiválási sebesség;  
2. Széles látószögű lencsék: 100 fokos FOV lencse; 110 fokos PIR szög; 
3. Általános objektív modell: 52 fokos FOV lencse; 52 fokos PIR szög; 
4. 12MP/ 1080P@30FPS; 
5. Programozható 5/8/12 Megapixel magas minőségű felbontás; 
6. 56 db láthatatlan infravörös LED,  20 méteres (65 láb) valós éjszakai látási távolság; 
7. Kristálytiszta nappali és éjszakai fénykép/videó minőség; 
8. 1 fotó / másodperc a tárgymozgásának nyomon követésekor; 
9. Több funkció: állítható PIR érzékenység, többszörös expozíció (1~5 fotó / aktiválás), 

programozható késleltetés a mozgások között, Time Lapse, időzítő, hangfelvétel, TV ki, 
fényképek bélyegzővel való ellátása (kameraazonosító, dátum/idő, hőmérséklet, 
holdállás); 

10. Működési hőmérséklet: -25℃ és 60℃ között; 
11. Beépített 2.0" TFT színes képernyő; 
 
 
 



 

 - 4 - 

Az alábbi jellemzők csak a 3G modellre vonatkoznak: 
 
12. Az MMS/3G/SMTP/FTP funkcióval a kamera 1 vagy 2, előre beállított mobiltelefonra vagy 
e-mail címre tudja továbbküldeni a fényképeket. 
13. SMS küldés a különféle távoli konfigurációk felismerésére; 
14. SMS küldés, amellyel a kamera bekapcsol, fényképet készít, és azonnal elküldi a megadott 
telefonra/email címre; 
15. A legtöbb 2G és 3G SIM kártyát támogatja; 
16. Opcionális kisméretű (640*480) és nagyméretű (1920*1440) e-mail/FTP fényképek； 
17. APP „trailcamera”rendelkezésre áll az IOS és az Android APP store-ban. 

 

2. A kamera teljes nézete és részletei  
 

2.1 1. sz. ábra: A kamera elülső nézete;  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       25 IR LED 
 

Jelzőfény 
 

Fényérzékelő                                       
Lencsék 

(nappali/éjszakai) 
 
Összesen 56 IR LED  
 
 
 
 
 

                                                              PIR érzékelő 
 
 
 
 
 
        31 IR LED 
   (kikapcsolható) 
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2.2 2. sz. ábra: A kamera alunézete; 
 

                Enyhe nyomásra a fedél kinyílik  
             

                            egyenáram BE 
 
 
 
 
 
                                                                  
  

                                            
 
 
 
                                                                 
 
 

SD kártyanyílás       TV KI 
        USB Port        

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemek helye 
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2.3 3. sz. ábra: A kamera belső, oldalsó, és hátsó nézete 
 
                                         SIM kártya aranyszínű résszel lefelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elemek helye 
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2.4 Funkciógombok és egyéb részletek 
A. Kapcsológombok 
 

Kamera/Videó váltó                               3G kapcsoló 
 

 
 
Áramkapcsoló                                  Infravörös LED kapcsoló 

Áramkapcsoló 

1) A kapcsoló ON állásra kapcsolásával bekapcsolhatja a készüléket; 
Megjegyzés: A jelző ötször felvillan, mielőtt a kamera bekapcsol PIR 
módban (PIR Auto mód) 

2) Állítsa a kapcsolót ON állásra, majd nyomja meg az „OK” gombot 
egyszer az LCD képernyő bekapcsolásához, illetve a 
TESZTMÓD-ba való belépéshez;  

3) Tartsa lenyomva 3 másodpercig az „OK” gombot, ha a PIR Auto 
módba kíván visszalépni. 

4) A kapcsoló OFF állásra kapcsolásával a kamera kikapcsol. 

Videó/fénykép 
kapcsoló 

A kapcsoló Pic ikonra állítása: fényképezés mód, vagy fénykép+videó 
mód 
A kapcsoló Video ikonra állítása: videofelvétel mód 

Infravörös LED 
kapcsoló 

Felfelé kapcsolás: 25- állásra: 25 db infravörös LED-et kapcsol be 
Lefelé kapcsolás 56- állásra: 56 db infravörös LED-et kapcsol be 

3G kapcsoló 
(csak 3.0CG, nem 

alkalmazható) 

Felfelé kapcsolás: On—3G funkció bekapcsolása;  
Lefelé kapcsolás: Off—3G funkció kikapcsolása. 
Megjegyzés: Ha a kamera beállításokat akarja módosítani, akkor 
javasoljuk a 3G funkció kikapcsolását. 

B. Gombok 
Menü                              OK/ Fotó és Videofelvétel / TESZT mód 

 
 
 

                                         
 
 
 
 
 



 

 - 8 - 

 
Navigáció 

3. Gyors indulás 

3.1 A kamera bekapcsolása 
Kapcsolja be az áramkapcsoló gombot. 
Megjegyzés: A kamera gyári beállításokkal kapható. Teszteléshez csak egy SD kártya és 
elemek behelyezésére van szükség.  

3.2 Funkciók beállítása 
a. Állítsa a bekapcsoló gombot az ON állásra, majd nyomja meg egyszer az „OK” gombot a 
tesztmódba való belépéshez. Nyomja meg egyszer a „Menü” gombot a kamera beállítások 
menü megnyitásához; 
A navigációs gombok “←”, “↑”, “→”, vagy “↓” segítségével állítsa be a kívánt beállítást, majd 
nyomja meg az „OK” gombot a mentéshez. Végül nyomja meg a „Menü” gombot a 
kilépéshez; 
b. A főmenüből való kilépéshez tartsa lenyomva az „OK” gombot 3 másodpercig; a kamera 

PIR módba lép. 
c. A PIR automatikus módba váltás előtt a jelzőfény ötször felvillan.  
Megjegyzés: Bizonyos beállítások esetén a mentéshez és kilépéshez az „OK” gomb 
megnyomása után meg kell nyomni a „Menü” gombot is; (kameraazonosító, késleltetés, 
Time Lapse, időzítő, jelszó) 

3.3 Fényképküldés beállítása a kamerán  
1) Lépjen be a „Country Set” (ország beállítások) menübe, ott válassza ki a helyi szolgáltatót, 

majd nyomja meg az „OK” gombot; 
2) Ha a helyi szolgáltató nem található a listán, akkor az „Other Setup” (egyéb beállítások) 

alatt adja meg az MMS vagy 3G beállításokat; 
3) Adja meg azt a telefonszámot MMS esetén vagy e-mail címet 3G esetén, ahová a képeket 

szeretné küldeni; 
4) Ha azt szeretné, hogy a kamera a SIM kártya 3G-jét használja, akkor ne feledje el 

beállítani az SMTP kódot és az e-mail címet.  
5) Az SMTP beállítását követően a kamera 3G adathasználati díjjal fogja elküldeni a képeket 

a megadott e-mail címre.  
6) Az MMS beállítást követően a kamera az MMS díjjal fogja elküldeni a képeket a megadott 

telefonszámra. 
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3.4 A kamera gyári beállításai pirossal jelölve 
 

Kam 
 

Kam ID 
KI/ BE 

 
kameramód 

Fotó/ FOTÓ + VIDEÓ 
 

Felbontás 
5MP/8MP/12MP 

 
Éjszakai mód 

Egyensúly 
Min. homályos 
Max tartomány 

 
Többszörös kép 

IP/2/3/4/5P 
 

FOTÓ+Videó/ Videó 
BE 

 
Videó méret 

1080P/720P/D1 
 

Videó hosszúság 
05~60 mp 

 
 

 

PIR 
 

Érzékenység 
Magas/közepes/alacso

ny 
 

Késleltetés 
KI/BE 

 
Time Lapse 

KI/BE 
 

Időzítő 
KI/BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3G 
 

Ország beállítás 
Kína/Egyéb 

 
Egyéb beállítások 

MMS/3G 
 

SMTP 
e-mail szerver IP 

Port 
e-mail fiók 

e-mail jelszó 
 

Küldés:  
Telefon/Email/FTP 

 
Max szám/nap 
Korlátlan/1~99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egyéb 
 

Nyelv 
Angol… 

 
Dátum/idő 

hónap : nap : év; 
óra : perc : másodperc 

 
Bélyegző 

KI/BE 
 

Elemtípus 
Alkáli/NI-MH 

 
Frekvencia 
50Hz/60Hz 

 
SD ciklus 

KI/BE 
 

Reset 
Igen/Nem 

 
Jelszó 

KI/BE(6 jegyű) 
 

Infó 
Firmware verzió 

4. Működés 

4.1 Videók/fotók lejátszása 
Kapcsolja be az „ON” bekapcsoló gombot, majd nyomja meg egyszer az „OK” gombot a 
tesztmódba való belépéshez. Itt a ↑ gomb megnyomásával válassza ki lejátszást (Playback), a 
← vagy a → iránygombokkal végezze el a kiválasztást, majd a fotók/videók lejátszásának 
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elindításához nyomja meg az „OK” gombot.  
1) A kilépéshez nyomja meg ismét a ↑ gombot.  
2) Ha lejátszás módban a „Menü” gomb megnyomásakor fájlokat törölhet, vagy 

megformázhatja az SD kártyát. A kilépéshez ismét a „Menü” gombot kell megnyomnia.  
 

4.2 Törlés 
a. Egy kiválasztott fénykép/videó fájl törlése; 
Az „OK” gomb megnyomása után a ↑ és ↓ iránygombokkal végezze el a kijelölést, majd 
nyomja meg a „Yes/Igen” gombot a törléshez, a „No/Nem” gombot pedig az előző oldalra 
történő visszalépéshez.  
b. Valamennyi fájl törlése.  
 

4.3 SD kártya formázása 
a. Nem 
b. Igen: az SD kártya formázása a kamerán keresztül.  
Nyomja meg a ← és → iránygombokat a kiválasztáshoz, majd a „Yes/Igen” gombot a 
bevitelhez. A „No/Nem” gomb megnyomásával visszaléphet az előző oldalra.  
 

4.4 Automatikus kikapcsolás 
Tesztmódban a kamera automatikusan PIR Auto módba lép, ha a billentyűzeten 60 
másodpercig nincs aktivitás. Ebben az esetben manuálisan kell bekapcsolni a kamerát, ha 
további beállításokat szeretne végezni.  
Megjegyzés: A kamera tesztmódban marad, ameddig a menü beállítások oldal van megnyitva.  
 

4.5 Menü 
Tesztmódban nyomja meg egyszer a „Menü” gombot a kamera beállításokba való belépéshez; 
a beállítások oldalon a ←, ↑, →, vagy ↓ iránygombokkal navigálhat. A kiválasztáshoz nyomja 
meg az „OK” gombot, az előző oldalra lépéshez nyomja meg a „Menü” gombot. A 
betű/számszimbólum jelek között a „Menü” gomb megnyomásával tud váltani.  
 
Megjegyzés: Bizonyos beállítások esetén az „OK” gomb megnyomását követően a 
mentés és kilépés a „Menü” gomb megnyomásával lehetséges (kameraazonosító, 
késleltetés, Time Lapse, időzítő, jelszó) 
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Kamera 
Beállítások Programozható opciók 
Kameraazonosító Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot a 

kameránkénti 4-jegyű szám-betű kombináció beállításához. A funkció 
segítségével meghatározható, hogy melyik felvételt melyik kamera 
készítette.  

Kameramód Fénykép, KÉP+VIDEÓ, Videó 
1) Állítsa a „Fotó/Videó kapcsolót” a Pic (kép) ikonra – fényképezés mód, 

vagy KÉP + Videó mód;  
2) Válassza ki a „PIC+VIDEO”, kamerafelvétel, fotó, vagy videó opciót a 

videó hosszúságának és a többszörös képeknek a beállításához.  
3) Állítsa a „Fotó/Videó kapcsolót” a Video ikonra – videofelvétel mód 

Képméret 5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4000*3000) 
Éjszakai mód 1) (Min.Blur) Min. homályosság: Rövid expozíciós idő a mozgás miatti 

homályosság/elmosódás minimalizálása, és a jobb képminőség 
érdekében; rövid infravörös vakutartomány; 

2)  (Max.Range) Max. távolság: Hosszabb expozíciós idő az infravörös 
vakutartomány kiterjesztésére, jobb éjjellátás elérésére; alacsonyabb 
képminőség; 

3) (Balanced) Egyensúly: A két fenti opció kombinációja; 
Többszörös kép Programozható: 1~5 fénykép / aktiválás  
Videó BE 
Videó méret 1280*720, 640*480, 1920*1080,  
Videó 
hosszúság  

5~60 mp 

 
 
 
 
 
 
PIR 
Beállítások Programozható opciók 
Érzékenység Magas, közepes, alacsony 

Magas érzékenység: 1) érzékenyebb kisebb tárgyak mozgására;  
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2) nagyobb észlelési távolság; 3) a szenzor könnyebben érzékeli a 
különbséget a testhő és a külső hőmérséklet között; 4) könnyebb a kamerát 
aktiválni a felvételre. Magas hőmérsékletű környezetben a tárgyak testhője 
és a környezeti hőmérséklet között a kamera nehezen tesz különbséget, 
ezért javasoljuk a magas érzékenység beállítását. 

Késleltetés Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot annak 
beállításához, hogy mozgás esetén mekkora szünetet szeretne a 
fénykép/videó felvételek között. Ezáltal elkerülhető, hogy a kamera túl sok 
felvételt készítsen.  
Példa: Ha az előre beállított időköz 00:01:00, akkor a mozgást rögzítő 
fényképek/videofelvételek között a kamera 1 percet fog várni.  
Beállítható késleltetési idő: 0 másodperc és 24 óra között. 
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Time Lapse és a késleltetés funkció ne 
legyen egyidejűleg bekapcsolva!  

Time Lapse Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az időköz 
beállításához; A kamera PIR érzékelője kikapcsol; a kamera a felhasználó 
által beállított időközönként automatikusan fényképeket vagy videókat készít.  
Beállítható időköz: 5 másodperc és 24 óra között. 
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Time Lapse és a késleltetés funkció ne 
legyen egyidejűleg bekapcsolva! 

Időzítő Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az indítási idő 
és a befejezési idő (óra/perc) beállításához; a kamera csak a beállított 
időintervallumban fog működni. 
pl.: 15:00 – 18:00; a kamera csak 15:00 és 18:00 óra között működik 

 
 
 
 
 
 
3G 
Ország kiválasztása  
Válassza ki a helyi szolgáltatót (SIM kártya működtetőjét) a listáról az alábbiak szerint: 
pl.: China Mobile:  
„China”→ nyomja meg az „OK” gombot→”China Mobile” 
Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze az előre beállított URL/ APN/ IP/ Port (felhasználónév és jelszó, 
ha szükséges) adatokat az „MMS Setup/MMS beállítások” menüben. Ennek meg kell egyeznie 
a helyi szolgáltató által megadott adatokkal.  
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Egyéb beállítások 
(Amennyiben a helyi szolgáltató nem szerepel a listán, akkor kérjük, adja meg az alábbi 
adatokat) 

MMS beállítás 

Amennyiben az ország listán nem találja helyi szolgáltatóját, lépjen 
kapcsolatba a szolgáltatóval, és kérje el az URL/ APN/ IP/ Port 
(felhasználónév és jelszó, ha szükséges) adatokat; majd írja be ezeket 
manuálisan.  
Megjegyzés: 1. Az MMS beállításokat követően a kamera a megadott 
telefonra/e-mail címre tud fényképeket küldeni. Ha az MMS beállítások 
nem pontosak vagy hibásak, akkor a fényképküldés is meghiúsul.  
2. Az e-mail címre csak akkor érkeznek meg a fényképek a kameráról 
SMTP-n keresztül, ha az SMTP be van kapcsolva. 

3G beállítás 

Adja meg a helyi szolgáltató 3G APN adatait, valamint az ennek megfelelő 
felhasználónevet és jelszót.  
Megjegyzés: az SMTP és az FTP funkciók csak a 3G beállítások elvégzését 
követően működnek.  
Megjegyzés: APN esetén nem kötelező felhasználónév és jelszó megadása. 
Bizonyos szolgáltatók azonban jelszót kérhetnek a 3G funkció 
működéséhez. További részletekért keresse helyi szolgáltatóját.  
Magyarországi mobilszolgáltatók 3G beállításai: 
Telenor: APN: online 
Telekom: APN: internet 
Vodafone: APN: internet.vodafone.net 

SMTP beállítás 
1) Adja meg a mailbox szerver IP adatát;  
pl.:  
Hotmail IP: smtp.live.com;  
Gmail IP: smtp.gmail.com; 
2) Adja meg a mailbox portot; 
A legtöbb mailbox port 25; (Gmail: 465) kérjük, pontos adatot adjon meg.  
3) Adja meg a mailbox fiók belépési felhasználónevét (email cím) és jelszavát. 
Megjegyzés: 1. SMTP-n keresztül csak előre beállított e-mail címre lehet fényképeket küldeni; 
ha az SMTP hibásan került megadásra, akkor a kamera nem tudja átküldeni a fényképeket. 
2.Ha az SMTP van beállítva, akkor MMS segítségével nem lehet fényképeket küldeni.  
FTP beállítás 
1) Adja meg az FTP szerver IP adatát;  

pl: FTP Server IP: dianwan2008.gicp.net 
2) Adja meg az FTP szerver port adatot; 

A legtöbb FTP szerverhez tartozó port adat 21; kérjük, adja meg a saját FTP szerveréhez 
tartozó port adatát.  

3) Adja meg az FTP szerver belépési jelszavát.  
Megjegyzés: Az FTP csak előre beállított FTP fiókba tudja feltölteni a fényképeket; ha a 
megadott FTP adatok hibásak, akkor az FTP fiókba nem érkeznek meg az átküldött 
fényképek a kameráról 
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Küldés 
telefonra adja meg a címzettek telefonszámát (1~2) csak MMS küldhető 
E-mail Adja meg a címzettek e-mail címét (1~2) 
SMTP/ FTP képméret 
Az SMTP vagy FTP révén küldött fényképek opcionális mérete: 640*480, vagy 1920*1440 
Megjegyzés:  
1) A kamera csak az előre beállított telefonszámra fog fényképeket küldeni MMS révén; 
2) A kamera csak az előre beállított e-mail címre/címekre fog fényképeket küldeni MMS révén, 

ha az SMTP nincs beállítva; 
3) A kamera csak az előre beállított e-mail címekre fog fényképeket küldeni SMTP (3G) révén, 

ha az SMTP be van állítva. 
Max szám/nap 
Alapbeállítás: korlátlan; 
Opcionális: 1~99 
vagyis, pl. ha felhasználó az ötvenet választja, akkor a kamera minden nap ötven képet 
küld a megadott címre. A többi fényképet az SD kártyán tárolja.  
 
 
 
 
 
 
Egyéb  
Nyelv angol… 
Dátum/Idő Hónap : nap : év; óra : perc : másodperc 

Megjegyzés: Bizonyos funkciók pontos működéséhez fontos, hogy a kamerán a 

dátum/idő megfelelően be legyen állítva.  
Bélyegző A fényképre bélyegzi a programozott kamera azonosítóját, a holdállást, a 

hőmérsékletet, dátumot, illetve az időt.  
Elemtípus Alkáli/ NI-MH 

Kérjük, ügyeljen a megfelelő elemtípus használatára!  
Frekvencia 50HZ, 60HZ; a nem megfelelő beállítások miatt a képernyő zavaros lehet.  
SD ciklus Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot annak 

beállításához, hogy a kamera a legrégebbi felvételek törlésével folytassa a 
fényképek/videofelvételek készítését.  

Reset A gyári beállítások visszaállításához válassza a „Yes” opciót.  
Jelszó Válassza ki az „ON” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot a 
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jelszóvédelem beállításához; összesen 6 karaktert (számot/betűt) 
használhat. Figyelem! Jelszó elvesztésével a készülék 
használhatatlanná válik!  

Információk Firmware verzió 
 

5. Specifikációk 
Képszenzor  5 Mega Pixel színes CMOS  
Hasznos pixel 2560x1920 
Nappali/éjszakai mód igen 
Infravörös tartomány 20m 
Infravörös beállítások Felső: 25 LED, alsó: 31LED 
Memória  SD kártya (8MB – 32 GB)  
Funkciógombok  10 
Lencsék (széles látószögű 
lencse modell) 

F=3.0; FOV=100°; Auto IR-Cut-Remove (éjszakai) 

LCD képernyő 2” TFT, RGB, 262k 
PIR érzékenység 3 érzékenységi szint: magas/ normál/ alacsony 
PIR távolság 20m 
PIR szög Széles látószögű lencsés modell: 110°; 
Képméret 5MP/8MP/12MP = 2592x1944/3264x2448/4000x3000 
Képformátum JPEG 
Videó felbontás 1080P (1920x1080): 15FPS, 720P (1280x720), 640x480 
Videó formátum AVI 
Videó hosszúság  5-60 mp. programozható  
képkészítések száma 1-5 
Aktiválási idő 0,35~0,45s 
Aktiválási intervallum  4s-7s 
kamera + Videó igen 
készülék sorozatszám igen 
Time Lapse igen 
SD kártya ciklus BE/KI 
Működéshez szükséges áram elem: 12V; egyenáram: 12V 
elemtípus 8AA 
külső egyenáram 12V 
készenléti feszültség 0.173mA 
készenléti idő  4~6 hónap (4×AA~8×AA) 

Automatikus kikapcsolás  automatikusan kikapcsol 60 másodperc inaktivitás 
esetén 

Áramfogyasztás 
IR LED KI Fotó: 120mA; Videó: 110mA 

IR LED BE Rendszeres lencsével készített:   
Max. tartomány: 670mA 
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Egyensúlyos: 850mA 
Min. elmosódás: 1050mA 
Videó: 6700mA 
 
Széles látószögű lencsével készített 
fotó:   
Max. tartomány: 850mA 
Egyensúlyos: 1050mA 
Min. elmosódás: 1250mA 
Videó: 670mA 

Alacsony elem riasztás  8,8V (8,8V: riasztás; 8,6V: áram ki) 
Interfész TV ki/USB/SD kártya/egyenáram vezeték 
felszerelés szíjak, állvány 
Működési hőmérséklet  -30°C és 60°C között  
Tárolási hőmérséklet -30 °C és 70°C között 
Működési páratartalom 5%-90% 
Vízállóság IP54 
Méret 131,42 x98,72 x77,44mm 
Súly 404g 
Tanúsítvány CE FCC RoHs 
APP IOS és Android 

 

6. Problémamegoldás 

6.1 A kamera nem rögzíti a céltárgyat a fényképeken  
1. Ellenőrizze a „Sensor Level/szenzorszint” (PIR érzékenység) paraméter beállításokat. Meleg 
időjárási körülmények mellett állítsa a szenzorszintet magasra (High), hidegben pedig 
alacsonyra (Low). 
2. Próbálja olyan magasabb helyre felszerelni a kamerát, ahol a kamera látószögében 
nincsenek hőforrások.  
3. Bizonyos esetekben, ha a kamerát víz közelében szerelik fel, akkor nem rögzít tárgyakat. 
Próbálja a kamerát úgy felszerelni, hogy az objektív a szárazföld felé irányuljon.  
4. Próbálja a kamerát stabil, mozdulatlan helyre felszerelni, például nagyobb fára. 
5. Éjszaka a mozgásérzékelő az infravörös fényen túli mozgást is érzékelhet. A szenzor 
érzékenységének állításával csökkentse a távolságot.  
7. A felkelő nap vagy a naplemente szintén aktiválhatja a szenzort. Állítsa át a kamera 
irányát.  
8. Ha egy személy/tárgy gyorsan mozog, akkor előfordulhat, hogy kimozdul a kamera 
látószögéből, mielőtt a fénykép elkészülne. Állítsa távolabbra a kamerát, vagy állítsa át az 
irányát.  
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6.2 A kamera nem készít felvételeket  
1. Ellenőrizze, hogy az SD kártya memóriája nincs-e tele. Ha a memória tele van, akkor a 
kamera nem készít több felvételt. A probléma megoldása lehet a ciklikus felvétel beállítása (a 
legrégebbi képek törlése az újak készítésekor).  
2. Ellenőrizze, hogy megfelelő alkáli, NiMH vagy lítium AA elem legyen a készülékben, illetve, 
hogy a kamera működéséhez megfelelő töltöttségi állapotban legyenek.  
3. Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e kapcsolva: a bekapcsoló gombnak „On” állásban kell 
lennie, nem pedig „Off” vagy „Tesztmódban”.  
4. Ha a 3G funkció be van kapcsolva, akkor a kamerának mintegy egy perc áll rendelkezésére 
ahhoz, hogy elküldje a fényképet, mielőtt újabb fényképet készítene. Ha kikapcsolja a 3G 
funkciót, akkor a kamera folyamatosan tud felvételeket készíteni.  
5. Kérjük, formázza meg az SD kártyát, mielőtt használni kezdené, illetve, ha a kamera nem 
készít felvételeket.  
 

6.3 Az éjjellátó vaku tartománya nem megfelelő  
1. 4 db AA elem nem elegendő a kamera éjjellátó funkciójának megfelelő működéséhez, ezért 
kérjük, 8 db AA elemet helyezzen a készülékbe; 
2. Ellenőrizze, hogy az elemek teljesen, vagy kellően töltve legyenek; 
3. A „Max Range” beállítás jobb infravörös vakutartományt nyújt. Mivel az infravörös 
vakutartomány értékek alapját a Max Range beállítás adja, ezért állítsa az éjszakai módot 
(Night Mode) a Max Range beállításra; 
4. Jó minőségű, 1,5V NiMH vagy lítium, újratölthető AA elem szintén lényegesen jobb 
infravörös vakutartományt biztosít; ezzel szemben az alkáli elemek nem adnak kellő 
feszültséget az éjjellátáshoz; 
5. Az éjjeli felvételek pontosságának és minőségének érdekében olyan helyre szerelje fel a 
kamerát, ahol sötét a környezet, és nem zavarja semmiféle fényforrás; 
6. A vakutartományba eső bizonyos környezet (például fák, fal, talaj, stb.) jobb éjszakai 
felvételeket eredményez; kérjük, ne irányítsa teljesen nyitott területre a kamerát, ahol nincs 
semmi az infravörös vakutartományban, ami visszatükrözné annak fényét. 
 

6.4 A képeken nem rögzíti a kamera a mozgó tárgyat/személyt  
1. Ellenőrizze a szenzorszint (Sensor Level) (PIR érzékenység) paraméter beállításokat. 
Melegebb környezeti körülmények mellett állítsa a szenzor szintjét magasra (High), hideg 
időjárásban pedig alacsonyra (Low). 
2. Próbálja olyan magasabb helyre felszerelni a kamerát, ahol a kamera látószögében 
nincsenek hőforrások. 
3. Bizonyos esetekben, ha a kamerát víz közelében szerelik fel, akkor nem rögzít tárgyakat. 
Próbálja a kamerát úgy felszerelni, hogy az objektív a szárazföld felé irányuljon. 
4. Ne szerelje a kamerát kisebb fára, mert erős szél a fával együtt a kamerát is mozgatja.  
5. Távolítsa el a leveleket vagy ágakat a kamera elől.  
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