
Инструкция за употреба на ловна камера HC900M/ HC900G 
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1080 P full HD    Време за задействане   Ъгъл на заснемане   Водоустойчив материал 

 

 

 

Комплектът включва:  

• 1 бр. Камера 

• 1 бр. Инструкция за употреба 

• 1 бр. Колан 

• 1 бр.  USB кабел 



• 1 br. Антена 

 

 

 

 

 

 

Технически характеристики: 

• Честота на работа:  2G(GSM )HC 900 M 

            3G (WCDMA) HC 900 G 

• Заснемане на снимка: 

Резолюция на снимката: 16MP 

Формат на файла: jpg 

Интервал на задействане: 5 мин./ 30 мин./ 60 мин. 

Воден знак (върху снимки и видео): Дата, час, температура (С0/F0)и фаза на луната 

Цветен режим: Цветен през деня и черно-бял през нощта 

Режим на заснемане: До 9 снимки с едно задестване на тригера 

• Заснемане на видео: 

Резолюция на видеото: 1920 x 1080/30 fps (FHD) 

Формат на файла: AVI/H.264 

Продължителност на видеото: Регулира се от 10 до 90 сек. 

Воден знак (върху снимки и видео): Дата, час, температура (С0/F0)и фаза на луната 

Цветен режим: Цветен през деня и черно-бял през нощта 

Режим на заснемане: До 9 снимки с едно задестване на тригера 

• Запис на звук 

Автоматично записва звук докатоп снима видео 

• Памет 

Не разполага с вътрешна памет.Поддържа външна памет SD/SDHC карти (до 

64 GB) 

• Дисплей  

TFT 2.0’’ 

• Захранване 

Устройството може да работи с 8 бр. Алкални/литиеви батерии AA; или с 

литиеви презареждаеми батерии илиа външен акумулатор DC12V, 1000mA 

• Система отчитаща движението  



Детектор за движение – 3*PIR 

Обхват на детекция – до 25 м 

Обхват на детекция (зрително поле) – до 1200 

Скорост на тригера – 0.3 сек 

Забавяне между всяка детекция на движение – регулира се от незабавна до 30 

мин. 

• Нощен режим и светкавица 

44 LED светодиода; 

Обхват на светкавицата (25м) 

Автоматична настройка на инфрачервената подсветка 

• Размери 

150мм: 100мм: 60мм 

• Препоръки за работа 

Работна температура – от -300 до +500С 

Фунция/Весия 4G 3G 2G 

MMS < 100KB (по подразбиране), с опция за 200/100/50 KB (зависи от 

лимита на оператора, чиято сим карта ползвате) 

SMTP <40MB(видео и снимки) <1MB (само снимки) Като при MMS 

FTP <40MB(видео и снимки) Не поддържа Не поддържа 

SIM поддържа 

Live Show В процес на разработка   

  

 

1. IR LED - инфрачевени светодиоди 

2. LED Indicator – светодиоден индикатор 

3. Lens - Леща 

4. PIR sensor - PIR сензор 

 

 

 

 

 



 

1. 2.0‘ TFT - Цветен дисплей 

2. Menu - Бутон за влизане в меню 

3. Eject - Бутон за освобождаване на 

батериите 

4. Micro SD card slot - Слот за micro SD карта 

5. USB- USB порт 

6. SIM card slot- Слот за сим карта 

7. Mode switch - Бутон за смяна на режимите 

на камерата 

8. Shutter – бутон за незабавно заснемане 

9. Five way button – бутон джойстик, за 

настройки 

Ако използвате алкални батерии АА,  моля следвайте инструкцията:  

 

1. Натиснете бутона Eject за да отворите капака на 

отделението за батериите. 

2. Поставете правилно батериите според 

индикацията - Обърнете внимание как се поставят 

правилно батериите – задължително трябва да 

спазите инструкцията за + и –   

3. Плъзнете отделението за батериите отново в 

камерата 

Внимание: Поставянето на дори една от 8-те 

ААбатерии в неправилна позиция, това може да 

доведе до тяхното протичане и да повреди 

отделението или/и камерата . 

 

 

 



Ако използвате акумулатор 12 V, моля следвайте инструкцията:  

1. Отстранете гумената тапа на порта за 

захранване, който се намира в долната част на 

камерата. Използвайте  универсален 12V DC кабел 

 

 

 

2. Прокарайте кабела отстрани на камерата, където 

зад пантата на вратата на камерата има кука. Това 

ще поддържа захранващия кабел и ще намали 

налягането от точката на свързване 

 

3. Когато не се използва 12V акумулатор, поставете 

гумената капачка на порта, за да го защитите. 

 

 

 

 

 

Поствяне на micro SD карта памет  

1. Внимателно поставете SD картата памет, 

натиснете леко докато чуете кликване, което 

означава, че картата е поставена правилно и е 

готова за употреба. 

2. За да премахнете картата от устройството, 

леко я натиснете навътре, за да се освободи. 

Внимание: препоръчително е да сеизползва клас 6 и 

по-висок клас на висока скорост за карти памет, тъй 

като евтините варианти могат да повредят 

снимките и клиповете. Използвайте карти до 64 GB. 



Бърз старт  

Използвайте бутона, за да промените режима на 

камерата от изключен OFF към тест режим TEST. По 

този начин ще активирате камерата и ще видите на 

екрана опция за настройка. 

Тест режим 

• Натиснете Menu, за да влезете в системното меню за настройки 

• Натиснете Shutter, за да направите снимка или видео ръчно, в зависимост от 

настройките, като те ще се запаметят в картата памет. 

• Бутонът джойстик има 5 позиции- нагоре, надолу, наляво, надясно и ок. 

• Натиснете надясно, за да разгледате снимки или видео клипове, нагоре/надолу, 

за да ги сменяте. 

• Натиснете наляво, за да започнете или спрете видео, натиснете Shutter, за да 

излезете; 

• Натиснете наляво, за да получите IMEI (в TEST режим) 

 

Оперативни бутони  

 

 

ОN  - В този режим се изключва дисплея. Камерата работи автоматично, ще заснема 

и изпраща снимки, когато е активирана от движение. 

Разширени настройки 

 



 

Камера Подменю Описание 

Резолюция 16 / 12 / 8 MP Размер на снимката 

Честота 1/3/6/9 Брой снимки с едно задействане на сензора 

ISO Auto,100,200,400 ниво на експозиция 

Забавяне 1/5/10/30 сек/мин Време на изчакване между направените кадри 

след  

Камера ID 0-0-0    0-0-0 Камера ID 

 

 

Видео Подменю Описание 

Резолюция 1080/720 Р, WVGA, VGA Размер на видеото 

Продължителност на 

видеото 

10/30/60/90 секунди Продължителност на видеото 

Запис на аудио ON , OFF Когато е изберете ON , 

видеото се записва със звук 

 



 

Haстройка Подменю Описание 

Режим Camera, video, camera & 

video; timelapse 

Заснемане на снимки;, на видео; на 

снимки и видео; таймлапс – правене 

на снимки регулярно 

Eзик Английски, френски, немски 

и др. 

Избирате ранотен език на 

камерата 

Интервал за 

заснемане 

5/30/60 минути Камерата ще прави снимки на 

всеки 5/30/60 минути 

Размер на 

снимката 

Малък/среден/голям Размер при пренос на данни: 

малък<100КБ; Среден<150 КБ и 

голям<200 КБ 

ТV режим NTSC, PAL Може да се свърже към телевизор 

Дата/час 2018-09-03 16:37:25 Година-месец-дата 

час:минута:секунда 

Таймер ON , OFF Когато е включен камерата работи 

през зададения период 

Парола **** Парола от 4 символа (по 

подразбиране е 1314) 

Форматиране SD карта памет При натискане на бутона 

форматирата картата памет и 

всичко от нея се изтрива 

Първоначални 

настройки 

Връжа камерата към 

първоначални настройки 

Cancel/ok 

Версия  Версия на камерата 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настойки за ММС функция 

1. Заредете компкт диска в компютър 

2. Натиснете на MMSCONFIG.exe файла в папка MMSCONFIG 

MMS Подменю Описание 

MMS ON/ OFF ON/ OFF Вкл./изкл. mms функция 

Страна Настройка на MMS Име на оператора 

MMS телефонен номер Настройка на MMS Номер на получателя на MMS 

MMS имейл Настройка на MMS Имейл адрес на получателя 

SMTP Подменю Описание 

SMTP ON/ OFF ON/ OFF Вкл./изкл. mms функция 

Страна Настройка на MMS Име на оператора 

SMTP имейл Настройка на MMS Имейл адрес на получателя 



 
3. Направете настройка на камерата за снимки, видео (ако вече не сте го 

направили в Тест режима) 

4. Задайте ММС настройките 

Автоматичен ММС режим е когато можете да изберете от задаените 

настойки в камерата за страна, оператор, въвеждате телефонен номер или 

имейл адреса на получателя на ММС съобщенията. 

 

 

 Ръчно въвеждане на ММС настойките се 

прави когато няма дададена информация за 

обслужващия оператор. Избирате Manual MMS 

Mode – въвеждате APN, Account, Password, MMSC, 

IP, Port information, които вашия оператор ви 

предостави. После въведете номер или имейл на 

получателя в дясната страна.  

 

 

 

Настройка за SMTP – чрез нея изпращате 

снимка от един имейл на друг, като по този начин 

се таксува само преноса на данни. 

 

 

 

 

 



Авроматична настройка за SMTP- камерата 

има зададена информация за определени оператори 

– като се избира страната и оператора, избирате 

вида на имейла и добавете имейл адрес, от който 

да се изпращат снимките. Добавете паролата на 

изпращащия имейл в ляво и адрес на получаващия 

имейл в ляво.  

 

 

 

Ръчно въвеждане на SMTP настойките се прави 

когато няма дададена информация за обслужващия 

оператор. Свържете се с оператора, за да 

получите информация за въвеждане на APN, 

Account, Password, После се свържете с доставчика 

на услугата на изпращащия имейл за информация за 

порта и сървъра. Вляво се въвежда информация за 

изпращащия имейл и паролата му, а за получаващия 

вдясно. 

 

Запазете файла „Parameter.dat” на Micro 

SD картата. 

 

 

 

 

Тази камера поддържа СМС управление като изпратите до нея смс с 

някой от кодовете по-долу. 



Код Функция Значение 

*530*  Camera start Страртиране на камерата 

*531* Camera sleep Спиране на камерата 

*500* Capture Заснемане на снимка и 

иазпрашане към свързания 

номер или имейл (въведенв 

настройките) 

*505* Capture and get pic (MMS 

режим) 

Заснемане на снимка и 

иазпрашане към свързания 

номер в момента  

*520* Get Pic information Камерата изпраща смс с 

информация за броя 

снимки, състояние на SD 

картата и батерията 

Възможни проблеми 

 Камерата не заснема обекта 

• Проверете чувствителността на PIR датчика. При по-топли атмосферни 

условия, задайте настройка Low на Sensor Level, а в студено време използвайте 

“High” 

• Настройка на камерата на място където няма източници на топлина в нейния 

обхват. 

• Понякога, когато е монтирана до воден източник, камерата прави снимки без да 

има обект на снимката. 

• Опитайте да насочите камерата към земята 

• Монтирайте камерата, така, че в близост да няма движещи се предмети – клони 

на държета, които се местят от вятъра например. 

• През нощта детектора за движение може да се активира от обект, който не 

попада в обхеата на ЛЕД сензорите, затова намалете разстоянието чрез 

настройка на чувствителността на сензора. 

• Изгряващото и залязващото слънце могат да активират тригера. Насочете 

камерата на друга страна. 

• Възможно е животно или човек да не бъдат снимани от камерата, ако се движат 

изключително бързо и излязат от обхвата на камерата преди тя да е снимала. 

Можете да опитате да я монтирате по-назад или да смените положението ù. 



Камерата спира да изпраща снимки 

• Уверете се , че картата памет има достатъчно място, ако паметта е пълна, то 

камерата няма да изпраща снимки. 

• Провере батериите, трябва да са алкални, NIMH или литиеви АА и да имат 

достатъчна мощност; 

• Проврете ржима на работа на камерата – трябва да е на ON, a не на TEST /OFF. 

• Когато се използва MMS/SMTP функция, отнема около минута камерата да 

изпрати снимката преди да е заснела следващата. 

• Форматирайте картата памет, когато я ползвате за първи път или ако 

използвате различна карта. 

 Нощните снимки не се добре осветени 

• 4 бр. батерии АА не могат да осигурят добрата работа на камерата при нощни 

снимки, затова използвайте 8 бр. батерии АА; 

• Уверете се, че батериите са напълно заредени; 

• Качествените 1.5 NIMH или литиевите презареждаеми батерии АА ще осигурят 

по-добра инфрачервена подсветка отколкото използването на алкални батерии; 

• За по-добър резултат и качество на нощните снимки, монтирайте камерата 

така, че да не е в близост до светлинни източници. 

• Определени заобикаляши предмети (дървета, стени и др.) могат да спомогнат за 

по-добрите нощни снимки, ако те липват инфрачервената подсветка няма в какво 

да се отрази подобно на насочен фенер в нощното небе. 

 Камерата прави снимки, но не ги изпраща към мобилен номер или имейл 

• Ако изберете ръчен режим, може да възникне проблем с въвеждането на 

информацията, свържете се с мобилния оператор, за да потвърди коректните 

APN, server, port. 

• Когато включите MMS функцията, не е необходимо ад въвеждате кода за 

международен номер (+359...), а можете да изпишете номера си без него. 

• Когато превключите на SMTP функция, учверете се, че въвежадате правилно 

информацията за email server и port. Някои имейли получават симките в папка 

Spam, ако не ги намирате във входяща поща ги потърсете там. 

• Не променяйте parameter.dat, можете да проверите мобилен номер и имейл от 

менюто на камерата. Запазете parameter.dat файла на картата памет, защото 

впротивен случай камерата няма да го разпознае. 


