
Инфрачервена Мобилна Дигитална Ловна 
Камера

Инструкция 
BG584



Съдържание

1.Начало................................................................... 1
2.Операции.............................................................. 2

2.1 Батерии/Акумулатори.................................. 2
2.2 Информация за SD карта ............................ 2
2.3 Информация за SIM картата....................... 3
2.4 Режими на камерата................................... 4
2.5 Режими на спусъка...................................... 4
2.6 Ръчна снимка / видео.................................. 6
2.7 Управление на снимки/видео..................... 6
2.8 Изпращане на снимки................................. 7
2.9 Лазарно насочване...................................... 7
2.10 Настройки на паролата............................. 7

3. Настройки на камерата и дисплей..................... 9
3.1 Интерфейс и дисплей настройки................ 9
3.2 Мобилна комуникация.............................. 10
3.3 Софтуер за настройки................................ 11
3.4 Облачно приложение - Molnus.................. 13
3.5 Мобилни апликации.................................. 15
3.6 Лист на SMS операциите............................ 15
3.7 Опции за настройки...................................  17

4. Отстраняване на неизправности......................  25
5. PIR зона на детекция......................................... 26
6. Спецификации................................................... 27
7.Части................................................................... 28

Гаранция..............................................29



Стр. 1

1.Начало

BG584 е цифрова инфрачервена камера за наблюдение 
с 4G комуникационна функционалност. Тя има 
високочувствителен пасивен инфрачервен (PIR) сензор 
за движение, който може да се задейства от всяко 
движение на човек или животно. Камерата прави 
цветни снимки и видеоклипове на дневна светлина и 
използва вградени инфрачервени светодиоди, за да ви 
помогнат да правите ясни черно-бели снимки или 
видеоклипове през нощта.

На камерата има 1,44 "цветен LCD дисплей, а 
лазерният показалец се използва за насочване на 
областта на заснемане на камерата.

Battery tray
Battery tray handle

Latch
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2.Операции

2.1 Батерии и акумулатори

Камерата използва четири или осем AA батерии. 
Препоръчват се алкални, високоефективни 
алкални, акумулаторни или NiMH батерии. 
Когато батериите са изтощени, LED индикатора 
ще мига два пъти и камерата автоматично ще се 
изключи, всички батерии трябва да са 1,5V.
За захранване на камерата може да се използва и 
DC 6-волтов акумулатор (не е включен).

2.2 Информация за SD карта

За да се възползвате изцяло от най-новите 
технологии, препоръчваме SD карти SD 10 или 
по-висок клас, които имат бърза скорост на 
трансфер и дълга издръжливост за екстензивно 
снимане в най-екстремните външни условия. 
PRO картите Secure Digital High Capacity (SDHC) 
работят само със съвместими с SDHC устройства. 
Моля, проверете дали вашият продукт е 
съвместим със SDHC карти.
● Поставете SD картата в камерата преди
включване на камерата
Тази камера поддържа SD с капацитет до 32 GB
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карта и няма вградена вградена памет. Камерата 
няма да функционира, ако SD картата не е 
правилно поставена в камерата.

●Уверете се, че SD картата е отключена преди
поставяне на SD картата в камерата

Камерата ще се изключи с поставена заключена 
SD карта.

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

2.3 Информация за SIM картата

●Поставете SIM картата в камерата преди
включване на камерата
Слотът за SIM камера е оразмерен за стандартна 
SIM карта. Ако имате SIM нано или 
микроразмер, моля, използвайте адаптер за SIM 
карта (включен в повечето от нашите камери), за 
да свържете камерата си с клетъчната мрежа.

Забележка: Камерата ще продължи да работи без 
SIM карта. SIM картата е необходима само за 
безжични / клетъчни възможности.
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2.4 Режими на камерата

Различните режими, достъпни чрез плъзгане на 
превключвателя на захранването към 
различните режими, маркирани на камерата.

●Режим OFF
Изключете камерата. Камерата леко ще се 
обърне в режим OFF. Препоръчваме ви да 
извадите всички батерии, ако не използвате 
камерата дълго време.

●SETUP Режим [TEST Режим]
Персонализирайте настройките на камерата или 
възпроизвеждайте снимки и видеоклипове, 
заснети от камерата, на LCD дисплея.

●ON Режим [Режим на снимане]
Камерата ще прави снимки или видео, когато 
засече движение и/или на определени интервали 
от време, в съответствие с програмираните 
настройки. След превключване на камерата в 
режим ВКЛ., Индикаторът за движение (червен) 
ще мига за около 10 секунди и ще се изключи. 
Това предварително зададено време ви 
позволява да регулирате режима на камерата,  
преди камерата да стане активна.
2.5Режими на спусъка

Камерата разполага с 3 режима на спусъка: PIR 
Trigger/Sensitivity, Time Lapse и комбиниран
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PIR/Time Lapse mode. Тези режими се активират 
от три различни опции на менюто (PIR Trigger/
Sensitivity, PIR Interval, and Time Lapse).

PIR Trigger/Sensitivity: Камерата ще се 
активира при засичане на движение. Ако 
опцията за PIR Trigger/Sensitivity е зададена на 
OFF, камерата няма да реагира на никакво 
движение в обхвата на камерата.

Time Lapse: Камерата ще се активира в 
зададения интервал от време, независимо от 
откриването на движение. Ако опцията Time 
Lapse е изключена, тази функция за задействане 
ще се деактивира.
Комбиниран PIR/Time Lapse:За PIR / Lapse 
следните настройки трябва да бъдат зададени 
правилно:
 PIR Trigger/Sensitivity НЕ трябва да е OFF
 Time Lapse интервала не трябва да е на 0

Камерата ще заснема снимки или видео, когато 
се открие движение и в предварително 
зададеното време, независимо от откриването на 
движение.
Допълнителни PIR настройки:

PIR Interval
Тази настройка показва колко дълго PIR 
сензорът ще бъде деактивиран след всяко 
задействане на камерата. През този интервал от 
време камерата няма да реагира на нито едно
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детектирано движение или активиране в Time 
Lapse за забавяне.

Допълнителна подробна информация за 
режимите на задействане можете да намерите в 
раздел 3.2 на ръководството.
2.6 Ръчна снимка / видео

Посравете камерата в режим ON и натиснете ► 
на дистанционото за да заснемете ръчно снимки 
или видеоклипове. Натиснете ► за да спрете 
заснемането на виидео.

2.7 Управление на снимки/видео

Поставете камерата в режим TEST / SETUP и 
натиснете OK на дистанционното за преглед на 
изображения/видеоклипове.Най-новото 
изображение/видео ще се покаже на LCD екрана.
Да гледате:
Натиснете ▲ или ▼ за да видите предишното 
или следващото изображение/видео. (видеото не 
може да се възпроизвежда на камерата)
За изтриване:
Натисни OK на дистанционното Test/Setup 
Режим за дадостигнете снимки/видео. Натиснете 
MENU бутон, за да влезете в Playback mode. 
Натиснете▲ или ▼ бутон за да намерите Delete . 
Натиснете OK, когато е избрана опцията Del-One. 
Натиснете OK отново, за да потвърдите, че искате 
да изтриете снимката или видеоклипа.
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2.8 Изпращане на снимки

Изображенията могат да се изпращат директно с 
ММС или имейл, въз основа на настройките на 
режима за изпращане. Информацията за имейл 
и ММС трябва да се настрои, докато камерата е в 
режим ТЕСТ в опциите на менюто. Снимките 
могат да се изпращат само когато е разпозната, 
инсталирана правилно настроена SIM карта и 
силата на безжичния сигнал е достатъчна.
Send Mode настройките ще диктуват колко често 
искате да ви се изпращат снимки, а опциите 
“Daily Report” и “Instant” ще бъдат активни само 
когато камерата е в режим ON.

2.9 Лазарно насочване

Лазерният лъч на показалеца на светлината 
може да бъде активиран, за да подпомогне 
позиционирането на камерата чрез натискане на  
* на дистанционното управление.
Забележка:
Не насочвайте лазера към хората. Има опасност 
от физическо увреждане, ако попадне в очите.

2.10 Настройка на парола

За настройки на криптиране въведете вашата 
четирицифрена предварително зададена парола, 
за да влезете в камерата. Тази функция помага да 
защитите вашата поверителност.
Тази функция е изключена по подразбиране. За 
да използвате тази функция:
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2.10.1 Натиснете ▲/▼ да регурилате номерата 
0~9, и /► да смените паролата.
2.10.2 Същата парола трябва да бъде вкарана 2 
пъти за да е активна.
2.10.3 След като паролата бъде настроена, ще 
трябва да въведете същата парола при 
следващото включване, 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

Дистанционното управление е необходимо за 
първоначална настройка и промяна на всички 
настройки на камерата. Когато включвате 
камерата, моля, оставете 10-20 секунди, за да 
разпознае дистанционното. След като 
фотоапаратът разпознае дистанционното, ще се 
появи икона на LCD екрана. Максималният 
откриваем обхват на дистанционното е 9м. 
Дистанционното няма да работи правилно без 
антената, прикрепена към камерата.

3.1 Интерфейс и дисплей настройки

За да актуализирате настройките на камерата, плъзнете 
превключвателя на захранването в позиция TEST / 
SETUP.

Когато камерата е в режим TEST / SETUP, 
екранът ще се активира и ще покаже следното:



Стр. 10

3.2 Мобилна комуникация

Камерата може да приема и отговаря на 
команди, изпратени чрез SMS, MMS, GRPS, 
Molnus и приложението Apple или Android, стига 
камерата да се свързва правилно с безжичен 
оператор.
Поддържани безжични ленти:
 GSM: B3/B8
 WCDMA: B1/B8
 LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A

За да активирате функционалността на SMS, 
използвайте мобилното приложение, като 
изпълните следните стъпки:

 Поставете камерата в Режим Test/Setup и 
влезте в менюто Setup за настройка

 Включете SMS контрола на ON

24M
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За MMS/GPRS/Molnus функционалност, ще 
трябва да зададете меню Опции за настройка:
 ‘‘Send to’’ Камера опции
 MMS мрежови настройки (варира в зависимост

от доставчика)
 GPRS мрежови настройки (варира в зависимост

от доставчика)
 Molnus (варира в зависимост от доставчика)

Настройките за тези опции варират при 
различните доставчици на услуги. За 
подробности относно тези настройки ще трябва 
да се свържете с вашия доставчик на SIM услуги.
3.3 Софтуер за настройки

За по-лесна настройка на камерата изтеглете 
приложението за настройка на камерата 
(BMC_config.zip), следвайте инструкциите от 
нашия уебсайт (bolymedia.com)
Изберете камерата, която ще използвате, през 
падащия прозорец.
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1 Стъпка: Изберете вашата държава и оператор 
според вашата SIM карта.
2 Стъпка:За да направите промени в 
настройките, щракнете върху 'Change Setting'. За 
първи път потребители препоръчваме да 
използвате настройките по подразбиране.
Стъпка 3: Въведете получаващия си телефонен 
номер в „administrator number“ и получавате 
имейл адрес в „Receive Email 1“.
Стъпка 4: Запазете txt файла в основната 
директория на папката GSM на вашата SD карта, 
след като всички настройки бъдат променени, 
файлът автоматично ще изчезне след включване 
на камерата.
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3.4 Облачно приложение - Molnus

Molnus е облачна услуга, която позволява на 
потребителите 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. Името на APN се 
предоставя от оператора на SIM картата. Всеки 
оператор има собствен APN. Ако не присъства в 
никакви документи, изпратени заедно със SIM-
картата, моля, проверете операторските 
настройки.
IMEI, Control Code може да бъде намерен на 
вашия фотокапан. Ще ви трябва SIM-карта с 
достъп до интернет. Стартирайте камерата в 
режим НАСТРОЙКА, потърсете името на 
оператора в дисплея на камерата, след което 
проверете версията.

BG584 BG584
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Стъпка 1 Регистрирайте своя акаунт в Molnus. (В 
Molnus) 
Стъпка 2 Влезте в акаунта си в Molnus и отидете 
на страницата Моите камери. (В Molnus)
Стъпка 3 Плъзнете превключвателя за функции 
в позиция НАСТРОЙКА на вашия фотоапарат и 
се уверете, че режимът на изпращане е „Молнус“. 
(Включена камера)

Стъпка 4 Натиснете бутона Регистрация на 
камера, за да регистрирате камерата си. (В 
Molnus)
Стъпка 5 Плъзнете превключвателя за функции 
в положение ON на вашия фотоапарат. Поставете 
устройството с камерата, обърната към зона без 
движение. (Включена камера)
Стъпка 6 Натиснете бутона Регистрация в 
Molnus и изчакайте около 5 минути. (В Molnus)
Регистрацията вече трябва да бъде направена и 
камерата вече трябва да може да качва 
изображения в Molnus.
Тествайте функцията, като направите движение 
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,
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моля изтеглете приложението от Google Play или 
App Store на Apple. За повече подробности вижте 
сайта:https://www.molnus.com/

3.5 Мобилни апликации

Когато камерата е включена в 
режим ON, можете да 
промените някои от основните 
настройки на камерата чрез 
мобилното приложение.
Понастоящем то се поддържа от 
устройства с Android и Apple. 
При изпращане на текстови 
съобщения до камерата вашият 
мобилен оператор може да 
начисли такси.

Android
Можете да изтеглите
приложение директно от нашия уебсайт:
(http://www.bolymedia.com/index/Support)

Apple
Потърсете „BGTools“ в официалния магазин 
на Apple Apps.

3.6 Лист на SMS операциите

Можем да променим параметрите на камерата 
или да получим няколко снимки чрез SMS.

https://www.molnus.com/
http://www.bolymedia.com/index/Support
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No. Function SMS Command
1 Настройки 

MMS  
параметри

#m#http://mmsc.cingular.com#66
.209.11.32#8080#wap.cingular#
account#password#
(Примерните параметри са за 
AT&T)

2 Настройки 
GPRS 

параметри

#s#bmctest123@163.com#bmc123
#25#cmnet#smtp.163.com#accoun
t#password#
(Примерните параметри са за 
163 email)

3 Настройки за 
телефона 

#n#13800138001#13800138002#
13800138003#

4 Настройки 
получ. имейл

#r#bmc1@sina.com#bmc2@sina.c
om#bmc3@bmc3@sina.com#

5 Получаване  
моментална 

снимка

#t# (Send MMS to phone)
#t#e# (Send a picture to Email by
GPRS)

6 Проверка на 
настройките

#L#

7 Промяна 
на 

работещите 
параметри

#e#cp#s5#fh#b1#v60#t#l10m#pn
#i5s#Hon08:30-20:30
(cp: camera mode, s5:photo size,
fh: video size, b1:photo burst, V60:
video length, t: set clock, l10m:
time lapse, pn: pir trigger, i5s: PIR
interval, mp: send to, Hon: work
hour)

8 Форматиране 
на карта памет

#F#

9 Помощ #H#

http://mmsc.cingular.com/
http://mmsc.cingular.com/
http://mmsc.cingular.com/
mailto:#s#bmctest123@163.com#bmc123#25#cmnet#smtp.163.com#account#password#
mailto:#s#bmctest123@163.com#bmc123#25#cmnet#smtp.163.com#account#password#
mailto:#s#bmctest123@163.com#bmc123#25#cmnet#smtp.163.com#account#password#
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10 Промяна на 
парола

#P#1234# (1234 Нова парола)

11 Проверка на 
батерията

#C#

3.7 Опции за настройки

За да видите менюто с настройки на камерата, 
натиснете MENU в режим TEST. С 
дистанционното, исползвайте “▲” или “▼” да 
исберете под меню, използвайте “◄” или “►” да 
изберете различни опции. Натиснете “OK” да 
запазите настройките.
След промяна на ВСЯКА настройка в 
менюто TEST, трябва да натиснете „OK“, в 
противен случай камерата ще остане на 
настройките по подразбиране.
Настройка Описание

Език

Изберете от езиците: Английски, 
Финландски, Немски, Шветски, 
Датски, Испански, Френски
По подразбиране: Английски

Camera режим
Изберете от Photo, Video или Pic
+Video.
По подразбиране: Photo

Set Clock

Задайте дата и час на камерата. 
Можете да ги промените в камерата, 
като зададете този параметър, когато 
е необходимо. Форматът на датата е 
месец / ден / година, а на часа час: 
минута: секунда.
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Photo Size

Изберете размер.
24 MP ден - 18 MP нощ
16 MP ден - 12 MP нощ
10 MP ден - 8 MP нощ
ПП: 24 MP Day - 18 MP Night

Photo Burst

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

Video Size
Изберете от размерите: 1920x1080, 
1280x720 or 640x480.
По подразбиране:1920x1080

Video Length

Изберете продължителността на 
видеозаписа. Този параметър е ефективен 
и може да се регулира само когато 
устройството е в режим на видео в режим 
ON. Стойността му се простира от 5-120 
секунди. Стойността по подразбиране е 10 
секунди. Натиснете НАЛЯВО или 
НАДЯСНО, за да намалите или увеличите 
стойността с 1 секунда. ПП:10 sec

Time Lapse

Закъснението означава, че камерата може 
да заснема изображения или 
видеоклипове в предварително зададен 
интервал от време, независимо дали се 
откриват движения. Параметърът по 
подразбиране е Off, което означава, че 
функцията на таймера е деактивирана. 
Промяната на този параметър на ненулева 
стойност включва режима Time Lapse и
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камерата ще прави снимки през 
определени интервали от време.
Моля, обърнете внимание, че ако 
PIR Trigger е зададен на Off, тогава 
Time Lapse не може да бъде 
настроен на Off. ПП: Off

PIR Trigger

Изберете чувствителността на PIR сензора.
Този параметър определя 
чувствителността на PIR. Има четири 
параметъра на чувствителност: висока, 
нормална, ниска и изключена. Стойността 
по подразбиране е „Нормално“. По-
високата степен показва, че камерата се 
задейства по-лесно от движение, което 
означава повече заснемане на снимки и 
видеозаписи. Препоръчително е да 
използвате настройка с висока 
чувствителност в помещения или среди с 
малко смущения и да използвате по-ниска 
чувствителност за открито или среда с 
много смущения (например вятър, дим, 
близо до прозореца.) Освен това 
чувствителността на PIR е силно свързани 
с температурата. По-високата температура 
води до по-ниска чуствителност. Поради 
това се препоръчва да се настрои по-
висока чувствителност към средата с 
висока температура. Моля, обърнете 
внимание, че ако Time Lapse е 
зададен на Off, тогава PIR Trigger не 
може да бъде настроен на Off.
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По Подразбиране: Normal

PIR Interval

Този параметър показва колко дълго ще 
бъде деактивиран PIR (пасивният 
инфрачервен сензор за движение) след 
всяко задействане в режим ON. През това 
време PIR на устройството няма да реагира 
на движение. Минималният интервал е 0 
секунди, което означава, че PIR ще работи 
през цялото време. Максималният обхват е 
1 час, което означава, че PIR ще бъде 
деактивиран за 1 час след всяко 
задействане. Натиснете НАЛЯВО или 
НАДЯСНО, за да намалите или увеличите 
стойността.

По подразбиране: 5 seconds

Work Hour

Изберете време от денонощието, когато 
камерата работи. Камерата ще бъде будна 
през работно време и ще спи през 
неработно време. Задаването на Работен 
час като изключено означава, че камерата 
ще бъде активна през целия ден.             
По подразбиране: off

Send Mode

Има 3 опции за тази настройка: 
Daily, Instant, OFF.
 Daily: Работи само в режим ON.
1) Photo Mode: Тази настройка ще 
изпрати обобщена информация и 
последната снимка е направена в 
края на времето, което сте задали.
2) Video Mode:             Обобщената
информация ще включва колко 
клипове са заснети и последният 
клип, направен в края на времето, 
което сте задали (по-малко от 10 М).
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3) Pic+Video Mode:                         обобщената 
информация ще включва колко 
клипове и снимки са направени и 
последната снимка, направена в края 
на времето, което сте задали.
 Instant: Работи само в режим ON.
Камерата ще изпрати съобщение 
незабавно, след като заснеме снимка 
или видео.
 OFF: Деактивира всякаква 

комуникация
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои оператори 
ограничават размера на файлове. 
Някои изображения и видео файлове 
може да са големи за изпращане.
По подразберане: Instant

Send To

Изпратете изображението на вашия 
телефон или опции за имейл.
 Phone [MMS]: Изпраща снимка 

до клетъчно устройство чрез WAP.

 Email [MMS]: Изпраща снимка  
на имейл адрес чрез WAP.

 Email [GPRS]: Изпраща 
снимката на имейл  чрез SMTP.

 Molnus: Изпраща снимката до 
Molnus чрез WAP.

По подразбиране: Molnus

Phone MMS

Камерата изпраща изображения на 
телефон. Необходими настройки за 
MMS: URL, APN, IP, порт, акаунт и 
парола. Свържете се с мобилния 
оператор ако не сте запознати с 
настройките.
“Phone1-Phone4” означава 
приемащия телефонен номер.
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Email MMS

Камерата изпраща изображения на 
имейл адрес чрез WAP. Необходими 
настройки за MMS: URL, APN, акаунт, 
парола,
IP и порт. Свържете се с вашия 
доставчик на клетъчни услуги, ако не 
сте запознати с тези настройки.
“Email1-Email4” е за получаване на 
имейл. Когато програмирате 
получаващи имейли, може  до 4.

Email GPRS

Камерата изпраща изображения на 
вашия имейл чрез GPRS мрежата с 
протокол SMTP. Необходими 
настройки за GPRS: APN, парола за 
акаунт, сървър, порт, SSL. Свържете 
се с мобилния оператор ако не сте 
запознати с настройките.
“Email User and Email password” 
е за изпращане на имейл адрес и 
парола.
“Email1-Email4”е за получаващия 
имейл адрес.

Molnus

Камерата изпраща изображения на 
имейл адрес чрез WAP. Необходими 
настройки: APN, Molnus акаунт / 
парола, SIM IMEI и контролен код.
Името на APN се предоставя от 
оператора на SIM картата. Акаунт / 
парола в Molnus: Регистрирайте се в 
мрежата сами.
SIM IMEI и контролен код: проверете 
версията на камерата Enter. 
Поставете SIM картата.
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SMS Control

SMS Control дава възможност за 
двупосочна комуникация. Ако SMS 
Control е ON, камерата може да 
приема и отговаря на вашата SMS 
команда. Снимки на живо също могат 
да бъдат извлечени по всяко време, но 
консумацията на енергия ще бъде 
малко повече от нормално.
По подразбиране: Off

Camera
Position

Може да настроите от A-Z за да 
различавате, коя снимка е изпратена 
от коя камера. 
По подразбиране: Off

Attachment
Size

Задаване на размера на картината, 
който ще бъде изпратен на вашия 
телефон или имейл. Има 3 опции.
Low: Изпраща силно компресирана 
снимка.
Normal:Изпраща леко компресирана 
снимка.
High: Изпраща оригиналните. 
По подразбиране: Low

Recycle
Storage

Ако SD картата е пълна в режим на 
лов, първите изображения или 
клипове ще бъдат заменени от нови. 
Това влиза в сила само в режим ON. 
По подразбиране: OFF

Password Set

Въведете вашата четирицифрена 
парола, за да влезете в камерата си, 
когато я включите.
По подразбиране: OFF
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Version Показва версията на камерата.

Format SD

Изтрива всички изображения и 
клипове на SD картата. Уверете се, че 
сте направили копие на важни данни, 
преди да изберете тази опция.

Default
Settings

Възстановява всичко до 
стойности по подразбиране.
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4. Отстраняване на неизправности
1 Има нещо пред обектива на камерата. Камерата  
счупена ли е?

A: Камерата не е счупена. Това е IR филтър. Когато 
камерата се включи, IR-изрязването ще нулира и ще 
покрие обектива. Само когато камерата е изключена, IR 
изрязването ще бъде на произволно място.

2 Екранът на дисплея на камерата вече не 
работи.
О: Най-вероятно SD карта не е била поставена 
преди включване на камерата. Моля, уверете се, 
че работещата SD карта е поставена във 
фотоапарата, преди да бъде включена.

3 Защо телефонът ми не може да получава MMS?
О: Функцията MMS / GPRS се нуждае от SIM 
картите както във вашия фотоапарат, така и в 
телефона, за да има достатъчно баланс и да бъде 
отворена за обмен на данни.
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5. PIR зона на детекция
Тази камера има нов дизайн на патентован PIR с 
обхват на откриване, който може да достигне до 
27 м в добри среди. Следващата снимка показва 
сравнената зона за откриване между нормалния 
PIR и новия патентован PIR.

Ъгълът на откриване на PIR (α) е малко по-малък 
от ъгъла на зрителното поле (FOV) (β). 
Предимството на този дизайн е да намали 
скоростта на празното изображение и да заснеме 
повечето, ако не и всички движения.
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6. Спецификации

Сензор на изображението 5MP Color CMOS

Леща
F/NO=2.4

FOV(Зрително поле)=57°

LED Тип 940nm

LED Номер 2pcs

PIR обсег на засичане 27м.
Дистанция на засичане 27м.

Екран 1.44" LCD
Карта памет Up to 32 GB

Резолюция на 
снимката

24 MP Day - 18 MP Night
16 MP Day - 12 MP Night
10 MP Day - 8 MP Night

Видео 1920x1080,1280x720,640×480
PIR чуствителност Adjustable (High/Normal/Low)

Време на задействане 1.2s
Тегло 0.30 kg (without battery)

Операционна 
температура

-20°C to +60°C / -30°C to
+70°C

Ток 8*AA or 4*AA
External DC 6V/2A

Аларма изтощена батерия LED индикатор
Запис на звука Да

Закрепване Въже/Колан/Стойка
Размери 140*87*55 mm

Оперативна влажност 5% - 90%
Удостоверяване 
на сигурността FCC,CE,RoHS
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7. Части

Part Name Quantity
Дигитална камера 1

Дистанционно 1
USB Кабел 1

Колан 1
Наръчник 1

Антена 1

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
defective or malfunctions. If your camera fails to
function under normal use within one year, the camera
manufacturer will repair or replace the camera for free.
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.

Please contact your reseller for warranty service
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