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Инструкция за употреба  

MODEL: STC-GX45NGW 
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Общ изглед 

(ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да завиете антената на камерата в горната част на съответното 

място) 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Серийният номер ще откриете в долната част 

на камерата . 
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Общ изглед 

Отделение за батерии   (12 бр. ‘AA’ – по 6 от всяка страна) 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 Работна температура от ‐10 до 40 C
О
, от 20 до 85% относителна влажност на въздуха, без 

конденз. 

 Камерата е проектирана като устойчива на всички атмосферни условия  (IP66). Не правете 

опити да потапяте устройството във вода или друг вид течност, това ще го повреди и 

гаранцията ще отпадне. 

 Използвайте мека кърпа и вода за почистване на лещата като избягвате да я пипате с 

пръсти. Когато не използвате камерата я съхранявайте на сухо и хладно място, например  

в кутия, където няма да се праши. 

 Винаги премахвайте батериите когато няма да ползвате камерата за дълго. 

 Не хвърляйте и не изтървайте камерата. 

 Не разглобявайте камерата. Гаранцията ще отпадне и рискувате да я повредите 

непоправимо. 

 Не използвайте нови и стари батерии едновременно. Не използвайте едновременно 

алкални, обикновени и презареждаеми батерии. 

 Уверете се, че използваната SD карта памет е достатъчна за желания от васброй снимки 

в съответния формат. (стр. 26)  

 Внимание: Камерата е прецизно електронно устройство. Не се опитвайте да я 

ремонтирате самостоятелно!

Техническа спецификация 

 Обхват на заснемане -‐‐  52 градуса (диагонал) 

 PIR сензор – 45-‐‐50 градуса на 25 м 

 45 тъмни инфрачервени LED диода – светкавицата осветява обект на 30 м 
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 LCD екран - 2.0 инчов цветен LCD екран 

 Слот за SD карта -‐‐  до 32GB 

 USB изход -‐‐  Mini 

 Изход за 12V DC външно захранване 

 Отделението за батериите побира 12 бр. батерии от тип AA 

 Може да се ползват литиеви батерии  

 Колан за монтаж  

3 позиции на работа 

▪ Позиция OFF: Устройството е изключено в тази позиция.

▪ Позиция ON: Камерата е включена , на екрана ще се изпише логото на STEALTH CAM за

2 сек.  докато се включва.

▪ Позиция TEST: Така за тества PIR сензора. Когато той долови движение, зелената  LED

светлина отпред на камерата ще светне за секунда  и ще се изключи. Изписва се

версията на софтуера. 

Функции на бутоните 
▪ MENU бутон: Позволява преминаване от и към автоматичен режим и начален екран. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете  бутона Menu и това ще ви върне към началния екран. Натискайки го 

отново, ще преминете към автоматичен режим.  

▪ ENTER бутон: С този бутон се потвърждават настройките в режим на промяна.  При

видео файлове ENTER бутона стартира и спира клипа. 

▪ Десен/Ляв бутон: Бутоните позволяват да се направи избор между отделните опции.

ПРИМЕР: Когато  QSET’s се появи в горния ляв ъгъл на екрана и Вие натиснете десния бутон 

се увеличава настройката от 1 към 3, ако се натисне левият бутон се намалява от 3 към 1 . 

Също така  в режим на настройка позволяват преминаването от и към  снимка или клип.   
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▪ Нагоре/Надолу бутон: Бутоните позволяват да се преминава от и към преглед на

файлов, настройки на камерата, допълнителни настройки, начален екран. В режим на

настройки с бутоните се сменя стойността. 

ЕКРАН

Автоматичен режим 

ИКОНИ НА ЕКРАНА 

▪ Режим на работа: Иконите се показват на екрана в режима, в който работи в момента

камерата,  и те са QSET 1, QSET 2, QSET 3 и CUSTOM. На втория ред се изписва PIR

Photo, PIR Video или TL (Time Lapse – снимане през определен интервал от време).

Настройката на видимост зависи от избрания работен режим на камерата.

▪ Брояч на снимките/клиповете: Иконата показва общия брой направени

снимки/клипове в горния десен ъгъл на екрана. Броячът е от 5 цифри и иконата се

вижда във всички режими.

▪ PIR, Резолюция на клиповете или  Time Lapse интервал: Иконата е показва в

долния ляв ъгъл на екрана за  PIR и Time Lapse [MM:SS] интервал, където MM са
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минутите, а SS са секундите. Иконата е видима в режим на работа. 

▪ Живот на батериите: Животът на батериите се изписва в процентно отношение в

долния десен ъгъл на екрана до символа на батерията. Иконата е видима в режим на 

работа. 

▪ ЗАБЕЛЕЖКА: При използване на външно захранване на екрана се изписва “EXT”.

▪ Брой снимки с едно активиране на сензора: Броя снимки, които камерата ще направи

с едно активиране на сензора ще се изпише отдолу по средата на екрана в режим на

работа.

▪ Отброяване на интервала от време: Показва колко време остава преди камерата е 

готова да снима, отброява от 30 сек.  

Стартиране 

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Камерата е включена , на екрана ще се изпише логото на STEALTH CAM за 2 сек.  докато се 

включва. Устройството ще покаже автоматичен режим на екрана (стр. 8) 

Автоматичен режим -  Auto Mode 

На екрана се показва какво засича сензора на камерата, когато е активна. 

▪ Ако натиснете бутона Enter в автоматичен режим, камерата преминава в режим на

снимане на снимки и клипове, в зависимост от настоящите настройки. 

▪ След 60 сек. на  бездействие в автоматичен режим камерата преминава в режим

на хибернация. 

▪ Ако се прекъсне режима на хибернация или напълно се изключи и след това отново се

включи ще работи отново в последния зададен режим (i.e. QSET 1, QSET 2…). 
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Бързи настройки (QSET) 

При първоначално включване на устройството, то работи с последно зададените настройки. 

Например, ако последно сте ползвали QSET 2, тогава тя ще работи в този режим. Същото се 

отнася и за потребителските настройки. 

Когато на екрана на камерата се изписва QSET 1 в горния ляв ъгъл, потребителят може да 

преминава през различните бързи настройки с левия и десния бутон. Десният бутон 

увеличава от 1 (напр. QSET 1, QSET 2, QSET 3)а левия намалява до 1 (напр. QSET 3, QSET 2, QSET 

1). За всички QSET’s, За всички QSET настройки се показва информация на екрана (*). 

▪ QSET 1

Устройството предлага следните настройки: 

o Работен режим: PIR снимка *

o Резолюция на снимката: 8.0 MP *

o PIR интервал: 30 сек *

o Брой снимки с едно задействане на сензора : 3 снимки *

o Намаляване на размазването: ADVANCED (повишено)

o Информация: ON – вкл.

▪ QSET 2

Устройството предлага следните настройки: 

o Работен режим: PIR снимка *

o Резолюция на снимката: 8.0 MP *

o PIR интервал: 30 сек *

o Брой снимки с едно задействане на сензора : 1 снимка * 

o Намаляване на размазването: ADVANCED (повишено)
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o Информация: ON – вкл.

▪ QSET 3

  Устройството предлага следните настройки: 

o Работен режим: PIR видео *

o Резолюция на клиповете: 1280 x 720 * 

o PIR интервал: 30 сек. *

o Продължителност на клипа: 10 сек. *

o Звук на клипа: ON – вкл.

o Информация: ON – вкл.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 

Когато се изпише CUSTOM в горния ляв ъгъл на екрана на камерата, тя е в режим на 

потребителски настройки. В горния ляв ъгъл ще се изпише  CUSTOM, а под него Photo, Video 

или TL. 

ГЛАВНО МЕНЮ 

За да влезете в главното меню трябва да включите камерата на позиция ON и да натиснете 

бутона MENU. Можете да изберете някоя от тези 5 опции :  

Main Menu 

Playback  

Camera 

Setup Advance  

Settings  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Sync Settings (настройки за синхронизация) само при установена мобилна връзка. 

PLAYBACK- ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 
С тази функция можете да разгледате направените снимки и клипове. Снимките и 

клиповете се показват заедно и можете да изберете всеки един като го маркирате.  

▪ Натиснете ляв/десен бутон, за да изберете, а за да разгледате – натиснете ENTER.

▪ Натиснете ENTER за да пуснете клип или да го спрете.

▪ Натиснете DOWN докато на снимката се появи възможност за изтриване. 

CAMERA SETUP – НАСТРОЙКА НА КАМЕРАТА 

Setup Date: Настройка на датата. 

▪ По подразбиране е 01/01/15

Setup Time: Настройка на часа. 

▪ По подразбиране е 12:00AM

Time Zone: Настройка на часовата зона. 

▪ Eastern – Източно време

▪ Central (Default) – Централно (по подразбиране)

▪ Mountain

▪ Pacific

▪ Alaskan

▪ Hawaiian 

Time Format: Формат на часа. 
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▪ 12 часа (по подразбиране)

▪ 24 часа

Operational Mode – Режим на работа: Позволява избор измежду 3-те работни режима 

на камерата: PIR Снимка, Time Lapse или PIR Видео. Следната 

последователност е за PIR снимка. 

▪ PIR Photo (по подразбиране): Камерата прави снимка чрез задействане на PIR тригера.

o настройки за PIR снимка:   Photo Resolution - резолюция, PIR Delay – интервал,

Blur Reduction – намаляване на размазването, Photo Burst – брой снимки,

Activity Control – контролна дейност, Camera Name – име на камерата,

Temperature - температура, Information Bar - информация, Latitude – географска

ширина, Longitude –географска дължина, Factory Reset – фабрични настройки,

Security Key - парола, Format SD Card – форматирана на картата памет, Language - 

език, Software Upgrade –обновяване на софтуера .

o Снимките са с имена STC_XXXX.jpg в папка DCIM/100STLTH, XXXX е номера на

снимката/клипа.

▪ Time Lapse: Камерата прави снимки през определен интервал.

o Time Lapse настроки: Photo Resolution- резолюция, PIR Delay – интервал, Time

Lapse Delay - интервал, Time Lapse Start – начален час, Time Lapse Stop- краен час,

Blur Reduction– намаляване на размазването, Camera Name– име на камерата, -

температура, Information Bar - информация, Latitude – географска ширина,

Longitude –географска дължина, Factory Reset – фабрични настройки, Security Key -

парола, Format SD Card – форматирана на картата памет, Language - език, Software

Upgrade –обновяване на софтуера.

o Time Lapse снимките са отбелязани с “TL”.

o Началният  час на Time задава кога да започне режима .
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o Крайният час на  Time Lapse задава кога да свърши режима.

o Интервалът на Time Lapse определя честотата на снимките .

o Когато Time Lapse интервалът е 59 сек. или по-малко, PIR сензорът няма да е 

активен между снимките.

o Когато Time Lapse интервалът е 60 сек. или по-дълъг, PIR сензорът ще бъде

активен между снимките.

o Камерата няма да прави снимки извън зададените начален и краен час на  Time

Lapse режима.

▪ PIR Видео: Камерата прави клипове чрез задействане на PIR тригера.

Настройка за PIR водео клип:   PIR Delay- интервал, Video Resolution - резолюция, Video

Length – продължителност на клипа, Video Audio – звук на клипа,  Activity  Control – 

контролна дейност,  Camera Name – име на камерата, Temperature - температура, 

Information Bar - информация, Latitude – географска ширина, Longitude –

географска дължина, Factory Reset – фабрични настройки, Security Key - парола, 

Format SD Card – форматирана на картата памет, Language - език, Software Upgrade –

обновяване на софтуера . 

o Възможност за продължителност – от 10 до 180 сек. на клиповете  чрез задействане 

на PIR тригера. 

o Максимална продължителност на клипа през нощта с инфрачервена подсветка – 30

сек. 

o Информацията е  налична в долната част на клипа, ако е зададена настройката за

информация - ON. 

o Клиповете са с имена STC_XXXX.avi в папка DCIM/100STLTH, XXXX номера на

снимката/клипа. 

▪ Activity Control - Контролна дейност (по подразбиране винаги е вкл.- ON): Задава

работното време на камерата.
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o Always ON – да работи постоянно

o Scheduled (праграмирано)– да работи според зададени часове

▪ Start  -  начал ен час (по подразбиране ‐08:00)

o Настойка от 00:00 до 23:59 [чч:мм]

▪ End –краен час  (по подразбиране - 17:00)

o Настойка от 00:00 до 23:59 [чч:мм]

ЗАБЕЛЕЖКА:  Началният/крайния час са видими само ако е избрано Scheduled 

(праграмирано)  

▪ Photo Resolution (по подразбиране – 4.0 MP):  Резолюция на снимката.

o 12.0 MP (4032 x 3024)

o 8.0 MP (3840 x 2160) 

o 4.0 MP (2688 x 1520) 

o 2.0 MP (1920 x 1080) 

▪ PIR Delay (по подразбиране – 5 сек.): Камерата изчаква определен интервал преди да

прави снимка чрез задействане на PIR тригера .

o Интервалът варира от 5 сек. до 59 мин. и  59 сек.

o Ако изберете 5 сек. , ще премахнете интервалът  и камеарата ще снима без да се

съобразява с него.

o Ако изберете опцията за 5 сек. интервал, камерата остава активна  2 сек. след

всяка снимка, коеот позволява направата на втора снимка много бързо . 

▪ Reduce Blur (по подразбиране – Advanced) – намаляване на размазването

o ADVANCED – Използва максимално време на експозицията за нощни снимки 1/40

сек. Другите настройки се правят за увеличение на яркостта и яснотата на

снимката.

o STANDARD – Използва максимално време на експозицията 1/15  сек.  за нощни
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снимки. 

▪ Photo Burst (по подразбиране – 1 снимка) – брой снимки с едно задействане на тригера

o От до 9 снимки с интервал между тях  1 сек.

o Възможност: 1 Photo, 2 Photos, 3 Photos, 4 Photos, 5 Photos, 6 Photos, 7 Photos, 8

Photos и 9 Photos.

▪ Camera Name (по подразбиране – STEALTH CAM)- име на камерата

o Името се изписва на всяка снимка.

o Има ограничение до 13 символа.

▪ Security Key (по подразбиране – Off)- парола: Функция за вкл. и изкл.- ON / OFF.

o Security Code- код (по подразбиране – 0000)

▪ Предпазва от нежелаи влизания в камерата без кода от 4 цифри

▪ Кода може да съдържа цифри от 0 до 9 и л и  б у к в и  A-Z.

▪ Ако не е зададен по подразбиране, той задължително се изисква.

Ако е зададен по подразбиране, той не се изисква.

▪ Ако не помните паролата, можете да отключите камерата с кода – свържете 

се с екипа на Спайбор.

Опции само в режим Time Lapse Mode. 

▪ Time Lapse Delay –интервал между снимките.

o “TL DELAY” в Camera Setup.

o Камерата прави снимки чрез задействане на PIR тригера докато е в режим Time

Lapse и интервалът между снимките е 60 сек. или по-голям.

o Интеревалът  Time Lapse варира от 5 сек. до 59 мин. и  59 сек.

o По подразбиране Time Lapse настройката е 30 сек.
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▪ Time Lapse Start – начален час на снимките.

o “TL START” в Camera Setup.

o От 00:00 до  23:59 [чч:мм].

o Може да се избере формат на часа – 12 или 24ч.

o По подразбиране е зададен начален час 6:00ч.

▪ Time Lapse Stop – краен час на снимките.

o “TL STOP” в  Camera Setup.

o От 00:00 до  23:59 [чч:мм].

o Може да се избере формат на часа – 12 или 24ч.

o По подразбиране е зададен начален час 08:00ч.

Забележка: Когато е в режим TL ,но извън зададения режим за снимане, камерата ще 

прави само по една снимка.  

Опции само в режим видео. 

▪ Video Resolution (по подразбиране – 1280x720) - резолюция

o 1920 x 1080 (Codec – H.264)

o 1280 x 720 (Codec – H.264)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако мобилния модем е вкл, то тогава режима на PIR видео има  допълнителни 

настройки. 

▪ 320x180 (H.264, Max Bitrate of 150Kb/s, *.avi File)

▪ Video Length (по подразбиране -  10 сек.) – продължителност на клипа

o Задава се продължителност от  10 до 180 сек. (през 5-сек. стъпка).

o Максимална продължителност на нощните клипове 30 сек., за да се пести
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батерията. 

▪ Video Audio (по подразбиране – On- вкл.): звук на клиповете.

o On – вкл.

o Off – изкл.

ADVANCED  SETTINGS – РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ 

▪ Temperature (по подразбиране – Fahrenheit) температура

o Температурата се опечатва на всяка снимка в градуси по Целзий или Фаренхай

▪ Information Bar (по подразбиране – ON) Информация

o Логото на Stealth Cam, час, дата, температура, фаза на луната и името на камерата

се отпечатват на всяка снимка.

o Информацията е прпорционална на размера на снимката, т.е. когато се смени

размера, тя остава видима.

o Информацията изглежда по следния начин:

  фаза на 

Stealth Cam лого   час дата темп   луната Име на камерата 
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- Икони за фазата на луната 

▪ Latitude: Географска дължина -  може да се задава ръчно.

o По подразбиране е 000.000000 N, може да варира от  000.000000 до

179.999999 N (север) или S(юг).

▪ Longitude: Географска ширина - може да се задава ръчно.

o По подразбиране е 000.000000 E (изток), може да варира от 000.000000 до

179.999999 E(изток) или W(запад).

▪ Factory Reset – Фабрични настройки: Връща камерата към първоначални настройки.

▪ Format Card – Форматиране на картата памет (по подразбиране – No): Изтрива всички

файлове на SD картата.

o При форматиране камерата преименува SD картата на "STEALTHCAM" и изтрива

ВСИЧКИ  файлове на SD картата. Това трябва  задължително да се направи

когато поставяте нова SD карта за първи път в камерата.

▪ Language –  Език (по подразбиране – English / английски): можете да избере между:
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o English - английски

o French - френски

o Spanish -испански

o German - немски

▪ Software Upgrade обновяване на софтуера (по подразбиране – No):  Опцията е 

достъпна само когато на SD картата има обновление на софтуера.  Трябва да посетите 

сайта на производителя и да изтеглите последната версия на софтуера и да следвате 

инструкциите стъпка по стъпка.

o Обновяването става посредством SD картата или мини USB порта.

o Ако не успеете да инсталирате софтуера успешно, моля свържете се с екипа на

Спайбор за съдействие.

CELLULAR SETTINGS – Настройки за мобилна връзка 

Камерата може да се свързва с мобилни клетки и да предава данни от камерата към 

безжични приложения, в които да се разглеждат снимки, клипове или да се променят 

настройкит от разстояние. Приложението може да се свали от Apple App Store или Android 

Play Store. 

ВАЖНО: Задължително изтеглете приложението за Stealth Cam Remote APP и настройте 

своя акаунт преди да преминете към следващата стъпка на мобилните настройки. Ще 

получите потвърждение на имейл и задължително трябва да приемете приложението, за да 

може да сработи с камерата. 

Камерата може да изпраща снимки и клипове към приложението, а от него могат да се 

правят промени в настройките на камерата. Тези промени оказват влияние върху 

следващото обновяване. 

ВАЖНО:  За да ползвате тази възможност трябва да имате сим карта с план за мобилен 

интернет (само за пренос на данни, без телефония)  от националния мобилен оператор. 
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Устройството работи с 3G Mini SIM карта. 

Можете да получите такава с необходмия план за пренос на данни от мобилния оператор. 

Около 2GB/месечно ще са напълно достатъчно за около 650 снимки с ниоско качество на 

ден. За видео клиповете ще е необходим по-голям пакет. 

Как да поставите 3G Mini SIM картата:        

Отворете предния панел на камерата. Слотът за каратата се намира вляво, уверете се че 

поставяте картата от правилната страна. Задължително пробвайте камерата в домашни 

условия (в офиса) преди да я монтирате на желаното място . 

▪ Setup Wizard – Помощ при настройка: Получавате насоки за мрежовите настройки,

при търсене на сигнал, за бързите настройки на приложението. След потвърждение ще 

е готова за работа. (вижте следващите картини)

▪ Забележка: Ако утройството не открие мрежа следвайте стъпките:  избирате NEXT,

отново NEXT и  APN екран. Не въвеждайте информация тук. Камерата отново търси

мрежа. Ако отново не може да открие мрежа, моля свържете се екипа на Сайбор.

▪ Забележка: Ако не открива акаунта следвайте стъпките NEXT, въведете (акаунта)
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Account Login, след това NEXT, въведете Password – парола, след това NEXT. Ако 

отново не може да открие акаунта, моля свържете се екипа на Сайбор. 

▪ Други възможни грешки. Ако някой от тези съобщения се появят, моля свържете се

екипа на Сайбор. 

▪ Акаунт: ПОтребителят влиза с потребителско име и парола в приложението. Без тях

камерата няма да се свърже с приложението.Използвайте стрелките, за да промените

текста.

o User Name – потребителско име

o Password – парола

▪ Cellular Modem – мобилен модем: Ако е изкл. - OFF, камерата няма да направи връзка

с клетката на мобилния оператор и ще работи като нормална ловна камера.

o ON – вкл.

o OFF – изкл.

▪ Transmit – пренос на данни: Контролира камерата дали да изпраща или не

снимки/клипове, но не и свързването и с приложението за промяна на данни и

настройки.

o ON – вкл.

o OFF – изкл.
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▪ Upload Resolution – Резолюция при изпращане на снимките към приложението:

Използването на по-голяма резолюция ще генерира повече трафик. 

o Hi (1280 x 720)

o Lo (640 x 360) (по подразбиране)

▪ Upload Frequency – Честота при изпращане на снимките към приложението: Има

настройка за времето в което да се изпращат снимките към приложението. 

Например, ако времето за изпращане е 3:30pm и на камерата е зададено да изпрати 2

пъти за деня, тя ще изпраща снимки всеки ден в 3:30pm и 3:30am. Пи избор на Instant –

камерата изпраща снимка/клип веднага след като е направила.

o Instant - веднага

o Hourly –на всеки час

o Twice per day (по подразбиране)- два пъти дневно

Once per day –веднъж дневно

▪ Upload Limit – Лимит на изпращане:  Контролира количеството данни, които

камерата ползва дневно за изпращане на файловете. Устройството има това

ограничение, за да не се превиши пакета за данни от мобилния оператор и да

се натрупа голяма сметка или да се изразходи лимита.

o Unlimited (по подразбиране) - неограничен

o 500MB

o 250MB

▪ 100MB Location Data – Данни за локация: Потребителят може да  избере дали да избере 

данните за географска ширина и дължина на оператора. Ако е вкл., данните на оператора са с 

предимство пред тези, които сте задали ръчно.Ако е изкл. – настройките се правят ръчно.

Данните се изписват в свойствата на снимката. 

o ON (по подразбиране)

o OFF 

▪ Update Location – Обновяване на локацията:  Ако позволите на камерата да ползва
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GPRS данните за локация на мобилната клетка, но потребителят трябва да избира 

настройката ръчно всеки път когато мести камерата, за да се запаметят коректните данни.  

▪ “Connect to Tower? – да се свърже ли с клетката ан мобилния оператор”

▪ Yes – да или No - не 

▪ След това се изписва “Connecting….”

▪ Когато успее да се свърже се изписва: “Location Data Successful”

▪ Ако не успее да се свърже се изписва: “Location Data Failed”

▪ APN: Точка за достъп (APN) трябва да се определи, за да се ползва интернет връзка от

мобилния. Тази настройка нормално се определя през помощта. Моля, свържете се с 

мобилния операторпреди да промените настройките ръчно.

▪ Signal Strength – Сила на сигнала:

▪ Камерата иска да се свърже с клетката на моб. оператор - “Connect to

Tower?”

▪ Yes – да или No - не 

▪ Изписва се  “Connecting….”

▪ Когато приключи на екрана ще се изпише силата на в RSSI стойност.

▪ Upload Time – Време за прехвърляне на файловете: Определя времето, в което

камерата изпраща файлове към приложението. Например : Ако е зададен 3:30pm и 

камерата е настроена да изпраща 2 пъти на ден, тогава тя ще изпраща снимки 3:30pm

(следобед) and 3:30 (сутринта) всеки ден.

▪ Date & Time Sync – Синхронизация на дата и час:

o Manual - ръчно

o Auto – автоматично(по подразбиране)

ПОСТАВЯНЕ НА КАРТА ПАМЕТ 
Слотът за SD картата памет се намира отдясно на 
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камерата – както е показано на картината. 

Поставете я в камерата, така че етикета да сочи 

задната част. 

Когато я поставите правилно, тя няма да може да 

се извади лесно заради съпротивителния 

механизъм. Не натискайте, за да поставите карата, 

за да не я повредите. 

Разгледайте таблицата по-долу, за д аопределите подходящия размер на SD картата според  

нуждите си. 

Таблица за определяне размера на паметта според броя снимки и качеството им  

12MP 8MP 4MP 2MP 10sec HD Video 

2GB SD CARD 256 384 768 1536 47 

4GB SD CARD 512 768 1536 3072 94 

8GB SD CARD 1024 1536 3072 6144 188 

16GB SD CARD 2048 3072 6144 12288 376 

32GB SD CARD 4096 6144 12288 24576 752 

* Броят снимки/клипове е приблизителен и може да варира според кадрите.

* ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати използвайте карти памет, които са SDHC и Class10

предназначени за 8GB или по-големи. 

* ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме употребата на продукти като SanDisk, PNY  или Lexar.

ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТАТА 

Най-добре е да форматирате карата от самата камера, в която ще я ползвате, по този начин 
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тя я форматира по необходимия начин. 

1. Поставяте SD картата в камерата.

2. Включвате камерат с бутона ON.

3. НатискатеMENU.

4. Отивате в меню “Advanced Settings”. Натискате ENTER.

5. Отивате в меню "Format Card". Натискате ENTER.

6. Отивате в меню "Yes". Натискате ENTER.

7. На екрана се изписва, "Formatting... Waiting..."

8. Връщате се в меню разширени настройки  "Advanced Settings".

9. Натискате MENU за връщане към главното меню - Main Menu.

10. Натискате MENU за връщане към автоматичен режим - Auto Mode.

  ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ 
Отворете капака и натиснете бутона EJECT в  долния десен ъгъл, за да извадите 

отделението за батериите. 

Новите алкални или литиеви батерии, тип ‘AA’ батерии се поставят в отделението както е 

показано на картината. Както при повечето електронни устройства трябва да съобразите 

полярността. Ако не поставите правилно батериите ще изгорите устройството. Камерата 

работи с 12 бр. батерии от тип „АА” по 6 от всяка страна. 

За да поставите отново отделението за батеиите в камерата, обърнете внимание на 

посоката за поставяне на отделението. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Подмяната на батериите няма да нулира настоящите 

настройки на камерата. 

**ВНИМАНИЕ** 

Никога не смесвайте нови и употребявани батерии. 

Премахвайте батериите от отделението ако устройството няма да се използва 

известно време. 

ПРЕГЛЕЖДАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА СНИМКИ 

Можете да разгледате снимките по 3 начина. На вградения екран на камерата с функцията 

Playback. Можете и чрез директно свързване на камерата с комютър с помощта 

стандартен mini USB кабел, тип А/В (не е включен в комплекта). Камерата се изключва (в 

позиция OFF, поставя се USB mini  кабела в изхода на камератаend и в изхода на 

компютъра,  компютъра я разпознава като устройство с допълнителна памет. При 

установяване на връзка с компютъра файловете могат да се разгледат на компютъра. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:  Поддръжката за тази операция е ограничена, но не прекомерно за 

операционни системи Windows 7 и нагоре, както и за Mac OS 10.6 и нагоре. За всички 

други оперативни системи не се гарантира сработване и може да се получат 

системни грешки. 

Можете също така да извадите SD картата памет и да я поставите в устройство, в което да 

разгледате файловете на нея – компютър, таблет, телефон и др. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Четците на SD картите памет, които не са произведени от  Stealth Cam 

може да не са съвместими с карата. Това може да доведе до неправилно 

функциониране на устройството и ще е необходимо преформатиране на SD 

картата. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рефлекс –Изключително бърз тригер, който не изпуска важен момент.  

Матрица (Технология за намаляване на размазването) – снимките са по-ясни и неса 



www.spyboar.com  

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните 
контакти :   тел. : +35989936615; електронна поща info@spyboar.com; skype : spyboar 

размазани. 

Ретина (Разширени настройки за намаляване на светлинната чувствителност) – Подпомага 

увеличението на обхвата при нощни снимки. 

Детекция в много зони -‐‐  Осигурява по- точен обхват при ъгъл и разстояние.  

" HiRes снимки: Камерите за лов са проектирани така, че да правят дневни и нощни 

снимки с висока резолюция и по-голяма детайлност. Добавена е и функция з 

апоследователни кадри с едно задействане на тригера. 

" HD видео: Ловната камера Stealth Cam има възможност да прави клипове висока 

резолюция и звук.  

" Time Lapse: Възможност за настройка на камерата да снима през определен от вас 

интервал от време за определен от вас времеви период (през деня или нощта). 

BURST (Бърз режим на снимане)  -  Направа на няколко последователни снимки с едно 

задействане на тригера. 

Бързи настройки (бързи и лесни настройки) -  предварително програмирани настройки , 

които позволяват на потребителя да настрои камерата за секунди. 

Залключваща парола–  Парола от 4 цифри ограничава достъпа само за потребителя.  

GEO-TAG (GPS координати) -‐‐ Позволява задаване на GPS координати на камерата, 

данните не са видими на снимките, но са заложени в информацията им, ако се разглеждат 

с помощта на iPhoto или Picasa, снимките се отбелязват на картата. 

PIR (Пасивен инфрачервен датчик) – Електронен сензор, който измерва инфрачервената 

светлина от температурата и движението на хора и животни, които се намират в обхвата на 

камерата. 
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQs) 
Q: Как да открия серийния номер на камерата?  

A: Под уплътнителя, устойчив на всички атмосферни условия, който запечатва задната 

част на камерата и предния капак в долната част на камерата. 

Q: Каква трябва да е бързината на тригера на камерата?  

A: Зависи от модела, при повечето модели от 2014/2015 е около 1 сек., за по-старите 

модели 2-3 сек.   

Q: Мога ли да използвам презареждаеми батерии?       

A: Не се препоръчва. Препоръчителна е употребата на всококачествени алкални и 

литиеви батеии.   

Q: Какво да направя ако камерата не е в гаранция?   

A: Свържете се с екипа на Спайбор. 

Q: Ако разглеждам снимките на цифров фотоапарат може ли да се наруши добрата 

работа на камерата?  

A: Да, тъй като може да промени формата на SD картата, затова препоръчваме 

разглеждането на снимките/клиповете да става на компютър. 
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Q: Камерата ще записва ли ако SD картата е пълна?  

A: Не и докато не се изтрият файловете. 

Q: Мога ли да поставям SD картата от една ловна камера в друга?  

A: Не, всяка камера има различно форматиране и е възможно да не разпознае SD 

картата. 

Q: Мога ли да използвам Mini SD карта? 

 A: Не е препоръително. 

Q: Как да настроя камерата да снима натам където?       

A: Използвайте тест режима. Отпред на камерата има  тестов светлинен индикатор, 

който светва  когато камерата засича звижещи се обекти. Насочете камерата директно 

към мястото, което искате да обхваща и преминете отпред, за да видите дали се 

включва светлинния индикатор, който индикира действието на камерата. 

Q: Водоустойчива ли е камерата?       

A: Не, създадена е да издържа на различни атмосферни условия, но не е водоустойчива. 

Периодичната проверка за безплатни софтуерни обновления и инсталирането 

им помага за по-доброто функциониране на камерата - Stealth Cam. 

Можете да проверяване на www.gsmoutdoors.com/stealth-cam/downloads/ 

http://www.gsmoutdoors.com/stealth-
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ГАРАНЦИОНИ УСЛОВИЯ 

Камерата има 1 година гаранция за замяна на части и ремонт от датата на закупуването от 

официален дилър. Каранцията не е валидна за устойства, които не са използвани в 

съответствие с указанията или са повредени умишлено и неумишлено в следствие на 

неправилна употреба. Гаранцията е валидна само при закупуване на устройството от 

официален дилър. Всяка промяна на устройството ще анулира гаранцията. Всяко 

неразрешена услуга ще анулира гаранцията.  




