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1. Въведение

BG310 серийна камера, е цифрова инфрачервена камера за 
наблюдение. Използвайте 1,44" цветен LCD дисплей и 2*18650 
батерия (отгоре на бутона, дължина: 67~69 мм), USB портът, 
който се свързва към слънчевия панел, може да зарежда 
батериите 18650.
Можете да изберете различни модели според различните нужди.

BG310 Обикновена камера
BG310-M 4G Изпращаща камера
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2. Опции на камерата
2.1 Батерии и външно зареждане
 Батерии
Камерата работи на 2*18650 батерии.(С 
пъпка,18650 батерии, дължина: 67~69mm)

 Външно захранване
Възможно е също да захранвате устройството или да зареждате 
батерията 18650 в устройството чрез външен USB адаптер за 
захранване (5V/2A) или слънчев панел. 

Зареждане с USB кабел Зареждане със соларен панел

USB порт функция:（автоматично се избира от камерата）

► Зарядно

В този режим, USB-то ще зарежда 18650 батериите.

►Mass Storage
В този режим камерата ще действа като устройство за 

съхранение. Можете да четете или копирате снимките или 

видеоклиповете в TF картата.
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2.2 Информация за TF карта

Тази камера използва TF карта, за да се възползвате напълно от 
най-новите технологии, препоръчваме TF карти от клас 10 или 
по-добри, които имат бързи скорости на трансфер и дълга 
издръжливост за продължително снимане в най-екстремните 
външни условия.
 Поставете TF картата в камерата, преди да включите 

камерата
Тази камера поддържа TF карта с капацитет до 32 GB и няма 
вградена вътрешна памет. Камерата няма да функционира без 
TF картата да е правилно поставена в камерата.

 Не изваждайте TF картата, докато камерата е включена
Премахването на TF картата, докато камерата е включена, 
рискува да повредите вътрешните компоненти на камерата.

 Ако имате проблеми с поставена TF карта
Опитайте да преформатирате TF картата, като използвате 
опцията за основни настройки на камерата.

2.3 SIM Карта Информация

Тази функция е налична само при модели с 
комуникационна функция.
Поставете SIM картата в камерата, преди да я включите
Слотът за SIM карта на камерата е с размери за стандартна SIM 
карта. Ако имате SIM карта с нано или микро размер, ще е 
необходимо използването на адаптер за SIM карта (включен в 
повечето от нашите камери), за да свържете вашата камера към 
клетъчната мрежа чрез SIM карта.

Поддържани безжични честоти оператори:
 GSM: B3/B8
 WCDMA: B1/B8
 LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A

ЗАБЕЛЕЖКА: Камерата ще продължи да работи без SIM карта. 
SIM картата е необходима само за възможностите за безжични/
клетъчни съобщения.
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2.4 Режими на камерата
Достъпът до различните режими се осъществява чрез натискане 
на бутона OK, маркиран на камерата.

 OFFMode
За да изключите камерата, когато екранът на дисплея е активен, натиснете 

и задръжте бутона OK, докато екранът се изключи. Камерата все още ще 

изразходва малко количество енергия на батерията, докато е в режим OFF. 

Препоръчваме да извадите батериите, ако фотоапаратът няма да се 

използва за дълъг период от време.

 SETUP Mode [Тест режим]

За да включите камерата, натиснете и задръжте бутона OK, докато екранът 

на дисплея се активира,

В този режим можете да персонализирате настройките на камерата или да 

възпроизвеждате снимки и видеоклипове, които камерата е заснела на LCD 

дисплея.

След като превключите камерата в положение ON и ако камерата остане 

сама за повече от 20 секунди, камерата автоматично ще превключи в режим 

на лов, както е описано по-долу.
 On [Ловен Режим]

За да влезете в режим на включване, първо влезте в режим на настройка, в 

режим на настройка, автоматично влезте в режим на включване след 20 

секунди (BG310-M 180 секунди) без никаква операция.

Преди да влезете в режим на лов, предната (червена) LED светлина ще мига 

непрекъснато за около 10 секунди и след това ще изгасне. Това 

предварително зададено време ви позволява да регулирате позицията на 

камерата, ако е необходимо, преди камерата да стане активна. Камерата ще 

прави снимки или видеоклипове, когато бъде засечено движение и/или на 

определени интервали от време, според програмираните настройки.
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2.5 Управление на снимки и видео

Поставете камерата в режим TEST/SETUP и натиснете бутона POWER, за 
да видите изображения или видеоклипове, най-новото изображение или 
видео ще се покаже на LCD екрана. Натиснете бутоните ▲/Нагоре или 
▼/Надолу, за да преминете през снимките и видеоклиповете, които са 
направени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Видеото не може да се гледа директно на камерата.

2.6 Пращане чрез MMS/GPRS/Molnus

Тази функция е налична само при модели със СИМ функция.

Изображенията могат да се изпращат директно до вашето 
безжично устройство/имейл/Molnus въз основа на настройките 
на режима на изпращане.
1) Поставете TF и SIM картата в камерата, преди да я включите.

2) Включете камерата в режим TEST/SETUP. Уверете се, че SIM картата
е разпозната и силата на сигнала е достатъчна.

Показва, че камерата разпознава SIM картата.

Показва, че камерата или SIM картата не разпознават, че SIM 

картата не работи поради проблеми с връзката/активирането.

3) Изберете настройката за режим изпращане и попълнете правилните 

параметри. Имате опции за Molnus (настройка по подразбиране), 
Телефон MMS, Email MMS или Email GPRS. Видеоклиповете ще бъдат 
изпратени след по-малко от 20 милиона.

4) Натиснете “Power”, за да видите снимките, съхранени на камерата.

5) Намерете снимката, която искате да изпратите ръчно.

6) Натиснете бутона MENU, за да изтеглите нагоре опцията Send to.

7) Натиснете „OK“, за да изпратите снимката чрез избраната опция за 
съобщения на камерата.
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2.7 Настройка на Парола

За настройки за криптиране въведете вашата четирицифрена 
предварително зададена парола, за да влезете в камерата. Тази 
функция помага за защита на вашата поверителност.
Тази функция е изключена по подразбиране. За да използвате 
тази функция:
2.7.1 Натиснете v–І/v–ј, за да настроите числото от 0~9, и pЃґ/v–
є, за да промените паролата
2.7.2 Една и съща парола трябва да бъде въведена два пъти, за да 
влезе в сила. 2.7.3 След като паролата е зададена, ще трябва да 
въведете същата парола при следващото зареждане, за да 
влезете в камерата.

Ако сте забравили паролата си, моля свържете се с нас 
за съдействие.
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3. Настройки на камерата и дисплей

3.1 Настройки и дисплей

За да актуализирате настройките на камерата, включете 
камерата, за да активирате екрана на дисплея.

OK/Power: Включете и изключете, запазете настройките на 
параметрите, влезте или излезте от режима на възпроизвеждане
Menu: Влезте или излезте от менюто
▲/Up: Настройка на превключване на елементи
▼/Down: опции за превключване на параметри, ръчно правене 
на снимка или запис на видео

Когато камерата е в режим ON, екранът ще се активира и ще 
покаже следното:

Показва, че камерата разпознава SIM картата.
Показва, че камерата или SIM картата не разпознават, че 

SIM картата не работи поради проблеми с връзката/
активирането.
Забележка: SIM карта/сила на сигнала/телеком доставчик се 
появяват само при модели с комуникационна функция.

18M
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3.2 Настройка на безжичен модел

Функциите, описани в този раздел, поддържат само 
комуникационни модели.

3.2.1 Мобилна комуникация

Камерата може да получава и отговаря на команди, изпратени 
чрез SMS, Molnus и приложението на Apple или Android, стига 
камерата да е правилно свързана към мобилен оператор.
За да активирате функцията за SMS чрез мобилното 
приложение, трябва да изпълните следните стъпки:
 Поставете камерата в режим Test/Set up и отидете в менюто Setup
options
 Настройте SMS на ON

За MMS/GPRS/Molnus функции, следващите Setup опции трябва 
да бъдат настроени:
 MMS мрежови настройки (варират от оператора)
 GPRS мрежови настройки (варират от оператора)
 Molnus (варират от оператора)

3.2.2 Софтуер за PC

Изтеглете приложението за настройка на камерата 

(BMC_config.zip) от нашия уебсайт: www.bolymedia.com/index/

Support, свържете камерата към компютъра с USB кабел, 

отворете софтуера и изберете модела на камерата.

http://www.bolymedia.com/index/Support,
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СТЪПКА 1> Изберете вашата страна и оператор.
СТЪПКА 2> Проверете WAP/Интернет параметрите.
Попълнете задължителните полета (маркирани със звездичка), 
въведете имейл сървър като „smtp.gmail.com“ или 
„smtp.bolymedia.com“.

Step 2

Step 1

Step 3

Step 4

Step 5
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СТЪПКА 3> Изберете между настройки по подразбиране или ръчни 
настройки. За потребители за първи път препоръчваме да използвате 
настройките по подразбиране.
СТЪПКА 4> Въведете телефонния номер на телефона за получаване/
изпращане на отдалечени команди и изображения в полето „номер на 
администратор“ и имейл адрес в полето „Получаване на имейл 1“ (това НЕ е 
телефонният номер на поставена SIM карта, която се намира в камерата). 
СТЪПКА 5> Запазете .txt файла в GSM папката на TF картата, след като 
всички настройки са завършени. Програмата наименува .txt файла. txt 
файлът трябва да бъде зареден в GSM папката на конкретната камера.
Ако вашата страна или доставчик на SIM карта не е в списъка, изберете 
„Others“. Ще трябва да попитате доставчика на SIM картата за техния 
конкретен MMS URL, MMS APN, порт, MMS IP, акаунт, парола, GPRS APN, 
GPRS акаунт, GPRS парола. За изпращане на имейли вашият доставчик на 
имейл услуги ще може да предостави сървъра за изпращане на имейл и 
настройките на порта.

3.2.3 Настройка за мобилни приложения

Когато камерата е превключена в режим ON, можете да промените някои 
от основните настройки на камерата в мобилното приложение. В момента 
има приложения, поддържани от устройства с Android и Apple. Може да се 
прилагат такси или такси при изпращане на текстови съобщения до 
камерата в зависимост от вашия мобилен оператор.

 За Android можете да търсите BGTools от магазина на Google или да 
изтеглите приложението директно от нашия уебсайт, в секцията 
Изтегляния: http://www.bolymedia.com/index/Support

 За Apple потърсете BGTools в официалния магазин на Apple Apps.

Инструкции за използване на BG Tools за приложение за 
Android
Приложението за Android улеснява комуникацията с камерата, 
така че не е необходимо да редактирате SMS.

СТЪПКА 1: Отворете приложението BG Tools и кликнете върху 
иконата, за да добавите ново устройство.

http://www.bolymedia.com/index/Support
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СТЪПКА 2: ① Въведете модела на вашата камера
②Въведете номера на вашата SIM карта, която е поставена камерата
③Изберете номера на модела на вашата камера, след което щракнете 

върху „ADD“, за да финализирате.

STEP 1 STEP 2

СТЪПКА 3: Щракнете върху „Send“, след което изберете държавата и 
доставчика, които съответстват на вашата SIM карта (която е поставена във 
вашата камера). След това изберете „Check WAP/Internet parameters“, за да 
проверите дали сте попълнили всички необходими параметри. „User name 
and user password“ е вашето MMS име и парола.

STEP 3 STEP 4
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СТЪПКА 4: В Select Mail Server: можете да решите да използвате Boly 
Email или Друга имейл услуга. Изберете „My devices“, за да добавите или 
изтриете устройство.
СТЪПКА 5: Изберете „Setting“, за да зададете параметрите на потребителя 
или да зададете по подразбиране. 
СТЪПКА 6: Изберете „Get Photos“ означава, че можете да получите 
снимка от устройството си с камера. Има два начина за изпращане на 
изображение чрез: Мобилен телефон: Изпратете MMS до телефона.
Имейл: Изпратете имейл чрез GPRS.

STEP 5 STEP 6

Задайте парола:
Ако забравите паролата си, можете да получите нова.

Добавяне или изтриване на устройство:
Android
Изберете „My device“, за да добавите устройство, продължително 
щракване върху устройството, за да изберете опцията за 
изтриване.  IOS
Натиснете“         ” за да добавите устройство и изберете вашето 
устройство, или плъзнете наляво, за да го изтриете.
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3.3 Клаудова услуга - Molnus

Molnus е облачна услуга, която позволява на потребителите да 
имат достъп до прехвърляне и съхраняване на изображения, 
направени през камерите с помощта на съвместими устройства 
или компютър.
За да започнете, трябва да снабдите камерата с батерии и SIM 
карта, която има достъп до интернет.
Също така трябва да имате телефонния номер и името на APN на 
SIM картата, която ще използвате за камерата.
Операторът на SIM картата предоставя името на APN. Всеки 
оператор има свое собствено APN име. Ако не присъства в 
документи, изпратени заедно със SIM картата, моля, проверете 
началната страница на оператора за настройки на APN.
IMEI, контролен код може да бъде намерен на вашата камера. 
Ще ви трябва SIM карта с достъп до интернет. Стартирайте 
камерата в режим Setup, потърсете името на оператора в 
дисплея на камерата, след което проверете версията.

Стъпка 1 Регистрирайте своя акаунт в Molnus. (В Molnus)
Стъпка 2 Влезте в акаунта си в Molnus и отидете на страницата 
My cameras. (В Molnus)
Стъпка 3 Включете камерата, в режим Setup и задайте режима 
на изпращане "Molnus." (На камерата)
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Стъпка 4 Натиснете бутона Регистриране на камера, за да 
регистрирате вашата камера.
(В Molnus)
Стъпка 5 Натиснете бутона Регистрация в Molnus и изчакайте 
около 5 минути. (В Molnus)
Регистрацията вече трябва да бъде извършена и камерата вече 
трябва да може да качва изображения в Molnus.
Тествайте функцията, като се движите пред камерата. В рамките 
на няколко секунди до минута изображенията ще се покажат в 
галерията в Molnus.

Ако искате да използвате Molnus на вашия смартфон, моля, 
изтеглете приложението от Google Play или Apple App Store. За 
повече подробности, моля, проверете на уебсайта: https://
www.molnus.com/
3.4 Опции за настройка на камерата

За да видите менюто с настройки на камерата, натиснете OK, за да включите 
камерата.
Когато екранът е активен, натиснете MENU, за да влезете в настройките на 
менюто. Използвайте клавиша ▲ /Нагоре, за да изберете различните 
елементи, използвайте клавиша ▼/Надолу, за да изберете различните опции. 
Натиснете OK, за да запазите настройка и натиснете MENU, за да излезете от 
менюто за настройки на камерата.

Забележка: След като промените ВСЯКА настройка в менюто 
Setup, трябва да натиснете OK, или камерата няма да запази нови 
настройки.

Основни опции Описания

Auto

Когато тази функция е включена, камерата автоматично 
разпознава носителя след стартиране и автоматично 
конфигурира комуникационни параметри, като напр. 
MMS_URL, MMS_APN, MMS_IP, MMS_PORT, MMS_ACCOUNT, 
MMS_PASSWORD, GPRS_APN, GPRS_ACCOUNT, 
GPRS_PASSWORD.
По Подразбиране: Off
Забележка: След като функцията е включена, първото време за 
стартиране ще бъде около 2 минути или по-късно.

https://www.molnus.com/
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Language
Езиковите опции включват: английски, чешки, немски, 
френски, испански, шведски, финландски, норвежки, 
дански, италиански, руски. По подразбиране: English

Camera Mode

Има три режима на камерата:
Снимка: за да направите снимка
Видео: за да запишете видеоклип
Картина + Видео: за да направите снимка с видеоклип. Този 
режим деактивира функцията за серия снимки.
По подразбиране: снимка

Set Clock
Задайте датата и часа на камерата. Форматът на датата е
ден/месец/година и форматът на часа е час: минута: 
секунда.

Photo Size

Изберете размера на изображението.
18 MP Ден - 14 MP Нощ
12 MP Ден - 10 MP Нощ
5 MP Ден - 5 MP Нощ
По подразбиране: 18 MP Ден - 14 MP Нощ

Photo Burst

Изберете броя снимки, направени след задействане на 
камерата: 1 снимка, 2 снимка или 3 снимки. Ако е избрано 
Pic+Video, Photo burst по подразбиране е 1 снимка, 
независимо от въведената стойност. 

Video Size
Изберете размер на видеото: 1280x720 или 640x480. По 
подразбиране: 1280x720

Video Length
Изберете продължителността на видеозаписа. Валидни 
стойности се простират от 5-60 секунди на стъпки от 5 
секунди.По подразбиране: 10 секунди

Time Lapse

Камерата може да заснема изображения или видео в 
предварително зададен интервал от време, независимо от 
откриването на движение. Промяната на тази настройка на 
стойност, различна от нула, включва режим Time Lapse. Ако 
опциите PIR Trigger/Sensitivity и Time Lapse са 
ИЗКЛЮЧЕНИ, камерата няма да заснеме снимки или видео.
По подразбиране: Изключено

PIR
Trigger/Sensitivi

ty

Тази настройка е за чувствителността на PIR сензора. Има 
четири параметъра за чувствителност: Висока, Нормална, 
Ниска и Изключена. Препоръчва се използването на 
ВИСОКА чувствителност в райони с малка намеса в 
околната среда и по-топъл, влажен климат. Използвайте 
НИСКА чувствителност за области, които имат много 
смущения.
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Чувствителността на PIR се влияе от температурата. По-
високите температури водят до по-ниска чувствителност.
Ако опциите PIR Trigger/Sensitivity и Time Lapse са ДВЕТЕ 
ИЗКЛЮЧЕНИ, камерата няма да заснеме никакви снимки 
или видеоклипове. По подразбиране: Нормално

PIR Interval

Тази настройка показва колко дълго PIR сензорът ще бъде 
деактивиран след всяко задействане на камерата. През това 
време PIR сензорът няма да реагира на никакво засечено 
движение. PIR интервалът може да бъде зададен между нула 
секунди до максимум 1 час.По подразбиране: 10 секунди

Work Day
Изберете дните от седмицата, в които искате да работи 
камерата. Тази настройка е налична само в режим на лов.
По подразбиране: Всички

Work Hour

Този параметър определя време в деня, когато камерата 
може да се задейства,като устройството ще се изключи в 
неработно време. Ефективната стойност варира от 00:00 до 
23:59.
Когато този параметър е зададен на Изкл., камерата работи 
по всяко време. Когато превключвателят на таймера е 
ВКЛЮЧЕН, камерата работи само през времето според  
зададените настройки.По подразбиране: Изключено

Camera
Position

Използва се за множество камери в даден район. Можете да 
зададете индикатор A-Z за всяка от вашите камери, за да 
различите кои снимки са от конкретна камера.
По подразбиране: Изключено

Recycle Storage

В режим на лов, ако TF картата е пълна, най-старите 
изображения или видеоклипове ще бъдат презаписани с 
нови снимки или видеоклипове. В режим НАСТРОЙКА тази 
опция е деактивирана.
По подразбиране: Изключено

Send To

Изпратете изображението на вашия телефон или имейл.
 Телефон [MMS]: Изпратете изображението до клетъчното 

устройство чрез WAP.
 Имейл [MMS]: Изпращане на имейл адрес чрез WAP.
 Имейл [GPRS]: Изпращане на имейл адрес чрез
SMTP.
 Molnus: Изпратете изображението/видеото на Molnus via 

WAP.Default: Molnus

Send Mode Има 3 опции за тази настройка.
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 Daily: Only works in ON mode.
Photo Mode: This setting will send summarized
information, and the last picture was taken at the end of
the time you had set.
Video Mode: The summarized information will include
how many videos were taken and the last video taken at
the end of the time you had set (less than 10M).
Pic+Video Mode: The summarized information will
include how many videos and pictures were taken and the
last picture taken at the end of the time you have set.

● Instant: Only works in ON mode. The camera will send a
message instantly after it captures a photo or video.
● OFF: Disables all communication functions.

NOTE: Some cellular carriers limit the size of files being sent.
Some images and video files may be too large to send.
Default: Instant

SMS Control

SMS Control enables mobile communication functionality.
When SMS Control to ON, the camera can receive and respond
to your SMS commands.
Default: Off

Attachment Size

Setting the picture size which will be sent to your phone or
email. There are 3 options for this setting.
Low: Sends a severely compressed picture.
Normal: Sends a slightly compressed picture.
*High: Sends the original pictures.
Default: Low

Password Set
Enter your four digits password to enter your camera when
powering it on.
Default: Off

Format SD All information on the TF card will be deleted. Make sure to
make a backup of important data already on the TF card.

Default Settings Restores all settings back to default values.

Version Shows firmware Version.

Register Camera Used only for the Molnus app to register the camera.
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4. Troubleshooting

1. There is something in front of the camera lens. Is the camera
broken?

A: The camera is not broken. It’s an IR-cut filter. When the camera
is powered on, the IR-cut will cover the lens. Only when the camera
is powered off will the IR-cut be at a random place, sometimes
covering the lens.

2. The display screen is suddenly black.
A: The camera may be in “Hunting mode.” Press MENU to wake it
up. If there is no response, the camera may be powered off. Please
check if the batteries are still good and in place. Once battery
power and placement is verified, press and hold down the
OK/POWER button until the display turns on, indicating the camera
powering up.

3 Why my phone can’t receive MMS?
A: MMS/GPRS function needs the SIM cards in both your camera
and phone to have enough balance and to be opened to data
exchange.
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5. PIR Detection Zone

This camera has a new patented PIR, the following picture shows the
compared detection zone between normal PIR and the new patented
PIR.

The PIR detection angle (α) is smaller than the field of view (FOV)
angle (β). The advantage of this design is to reduce empty an empty
picture’s rate and capture most, if not all, objects in motion.
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6. Technical Specifications

Image Sensor 3MP CMOS Sensor

Lens F/NO=2.4
FOV(Field of View)=57°

LED Type 940nm
LED Number 2pcs

PIR Detection Range 100ft
Illumination Distance 100ft

Display Screen of Remote
Control 1.44" Color LCD

Memory Card Up to 32 GB

Image Resolution
18 MP Day - 14 MP Night
12 MP Day - 10 MP Night
5 MP Day - 5 MP Night

Video Resolution 1280x720,640×480
PIR Sensitivity Adjustable (High/Normal/Low/OFF)

Trigger Time 0.7s

Weight BG310 without battery:174g
Solar Panel:61g

Operation/Storage
Temperature -20 to +60°C / -30 to +70°C

Power Supply 2*18650 batteries or Solar Panel

Sound Recording Available

Mounting Rope/Belt/Python lock

Dimensions
BG310:115*81*45 mm

Solar Panel:74*89*30mm
or 179*126*13mm

Operation Humidity 5% - 90%

Security Authentication FCC,CE,RoHS
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7. Parts List

BG310/BG310-FP
Part Name Quantity

Camera One

Belt One

User Manual One

18650 Battery
(BG310-FP with)

Two

TF Card
(BG310-FP with)

One

TF Card Adapter
(BG310-FP with)

One

Iron Sheets One

BG310-M/BG310-MFP
Part Name Quantity

Camera One

Belt One

USB Cable One

User Manual One

4G Antenna One

18650 Battery
(BG310-MFP with)

Two

TF Card
(BG310-MFP with)

One

TF Card Adapter
(BG310-MFP with)

One

Iron Sheets One

Version 1.1
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WARRANTY CARD

Customer Name:
Contact Address:

Date of Purchase:
Contact Tel:
Model No.:
Series No.:
Retailer:

The camera manufacturer provides 12 months warranty for this

product against manufacturing defects or malfunctions. If your

camera fails to function under regular use within one year, the

camera manufacturer will repair or replace the camera free of charge.

This warranty does not cover improper use of the camera resulting

in damage. The camera manufacturer can provide extra service for

your camera after the warranty expiration, but the customer has to

be responsible for additional charges on parts, labor and shipping

costs therefore brought.

Please contact your reseller for warranty service
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