
 

Ловна Камера 

Наръчник 

Модел: HC-801C 

Инструкции 

 



Някои съвети  

 Ако забележите червена светкавица, когато 

правите снимки, обърнете превключвателя от 

„TEST“ в „ON“. 

 След като включите превключвателя от „TEST“ в 

„ON“, ще наблюдавате обратно броене от 15s до Is, 

след което екранът ще се изключи. Това е напълно 

нормално. МОЖЕТЕ да ходите пред камерата, за 

да проверите дали прави снимки и видеоклипове. 

 Не потапяйте камерата във водата. 

 Камерата може да работи под 1, но моля, дръжте 

камерата достатъчно далеч от огън, за да предпазите 

батериите. 

 Алкалните батерии се препоръчват защото те 
могат да осигурят силно и стабилно захранване на 
камерата. 

 Моля, не смесвайте стари батерии и нови батерии. 

 Ако за захранване на камерата се използва 
акумулатор с постоянен ток 6V, моля, уверете се, че 
във фотоапарата няма батерии, за да се предотврати 
презареждането. 
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2. Параметри 

Фото резолюция 20/1 6/12/8/5/ 3/1 MP 

Видео резолюция   /240P 

Ъгъл на засичане До 1200 

Разстояние на засичане 24м (ден), 20м(нощ) 

Дължина на вълната LED 940nm (Няма блясък) 

Свето диоди  36 бр 

Време за задействане o.2сек - o.5сек 

Водоустойчиво ниво IP65 

Работна температура -200 C - 700 C 

Карта памет До 32G TF Card (Class 10) 

Тип захранване Батерии/Външно 

Вид батерии AA  

Работно напрежение 
6V 

Външно захранване DC 6V 

Време в режим на готовност До 6 Месеца 

Формат на Снимка JPEG 

Видео Формат AVI 

Размер на екрана 2.0 Inches 



Размер MM 

Тегло 0.38 kG 

3. Функции 

Режим 

Можете да изберете 
работния режим 

Photos (по 
подразбиране) Videos 

Photos & Videos 

Резолюция 
на снимката 

Можете да изберете различна 
разделителна способност на 

снимката 

20MP 16MP 
12MP 5MP 3MP        
IMP 
8MP(по 
подразбиране) 

Фотосерия 
Можете да зададете 

количеството снимки, когато 
камерата е активирана 

1 снимка 
(по подразбиране) 

2 снимки в серия 
3 снимки в серия 

10 снимки в серия 

Видео 
Резолюция 

Можете да изберете различна 
видео резолюция 

1 920*1080P 
(по подразбиране) 

1280*720P 848*480P 

720*480P 640*480P 

320*240P 

Дължина 
на видеото 

Можете да изберете 
различна дължина на 

видеото 
От 3 сек до 10 

мин. 

Запис на 
звука 

Можете да решите дали искате 
камерата да записва звуци 

On (по 
подразбиране) Off 

Закъснение на 
записа 

Интервал между всеки запис 
(2) 

5 сек. (по 

подразбиране) 

до 

60 мин mакс. 

 



Странични 
Сензори за 
движение 

ВИЕ можете да включите / 
изключите 

Странични сензори за 
движение On / Off 

Чувствителност 
Сензори за 
движение 

Можете да регулирате 
чувствителността на 
сензора за откриване на 
движение. 

Low 

Middle (по 
подразбиране) 

High 

Период на 
записване 

 Можете да настроите 
камерата да записва между 
определен период 

On (нагласяте 
периода) 

Off (по 
подразбиране) 

Период на 
запис 

Настройте режима за запис 
и продължителността на 

записа. 

On / 

Off (по 
подразбиране) 

Език 
За да зададете различен 

език 

Английски 

(по подразбиране), 

Немски, 
Данск, 

Финландски, 

Шведски, 
Испански, 

Френски, 

Италиански, 

Недерландски, 

Португалски, 

Безкрайно 
заснемане 

Ако е включен режимът Endless 
Capture, камерата няма да 
спре да записва, когато картата 
с памет е пълна, но изтрива 
най-старите видеоклипове или 
снимки, за да продължи да 
записва непрекъснато 

On 

Off (по 
подразбиране) 



Време & Дата 

За да зададете час и дата. 
Можете също да изберете 
формата на часа (24 или 12) и 
изберете формата на датата 

Set Time & Date 

Time Format Date 
Format 

Снимка За да изберете дали ще има 
време 

Time & Date 

Печат Дата върху снимката (по подразбиране) 
Date Off 

Парола Настройте парола, за да 
защитите камерата си 

On 
Off (по подразбиране) 

Форматиране 
на карта 

памет 

Решете с повишено 
внимание! Ще загубите всички 
данни в картата с памет, ако 
решите да я форматирате 

Yes 

No (по 
подразбиране) 

Сериен 
номер 

За да настроите серийния 
номер на камерата (3) 

On 
Off (по 

подразбиране) 

Нулиране на 
настройките 

Нулирайте всички 
настройки до 

първоначалните настройки 

Yes 

No (по 
подразбиране) 

Версия Версия на системата 9135 

 

(2) За да използвате функцията "Target Recording Time", моля, уверете се, че 

вече сте включили функцията "Time Lapse" и задайте дължината на 

интервала между всяка снимка. 

(3) Ако използвате няколко камери едновременно и искате да разпознаете 

коя камера е направила кои снимки и видеоклипове, създаването на 

сериен номер може да ви помогне. Серийният номер ще се показва в 

долния десен ъгъл на снимките или видеоклиповете.
 



7. Не мога да включа камерата си! 

✓ Моля, проверете дали батериите са пълни  

✓ Моля, проверете дали полярността на батерията е 

правилна; 

  Моля, инсталирайте отново батериите. 

2. 2. Камерата ми не прави снимки или видеоклипове! 

 Проверете дали TF картата е Class 10; 

 Проверете дали TF картата работи нормално на други 

устройства; Форматирайте TF картата. 

3. Камерата не открива нищо! 

 Моля, уверете се, че камерата не е зад стъклото; Моля, 
проверете настройката в менюто, за да регулирате 
разстоянието на засичане и чувствителността на засичане 
на камерата, след което опитайте отново. 

4. Защо камерата не записва през нощта, но работи 
добре през деня! 

v/ Моля, проверете нивото на батерията. Ако батерията е 
изтощена (1/3 от пълната батерия), функцията за нощно 
виждане автоматично ще се изключи. Моля, сменете 
батериите, след което функцията за нощно виждане ще се 
възстанови. 

5. 5. Функцията ми "Target Recording Time" не работи! 

v/ Моля, проверете дали сте включили и функцията "Time 
Lapse" и сте избрали режима за изтичане на времето, след 
което задайте продължителността на пропуска. 

Contact us : E-mail: info@spyboar.com / Tel: +359988366155  


