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HC-801A 

Ръководство за употреба 

 

Преди да включите устройството 

 
 

1. Премигващата червена свтлина докато 

камерата снима означава, че трябва да преминете 

от  режим “TEST” към “ON”. 

2. След включване от режим “TEST” към “ON”, 

ще забележите на екрана обратно броене от 15 сек 

to 1 сек, след което той ще се изключи. Това е 

нормално, минете пред камерата, за да направите 

проверка дали снима. 

3. Не потапяйте устройството във вода. 
4. Камерата има работна температура до 700 C, 

но не трябва да бъде поставяне близо до огън, 

съобразявайки използването на батерии.  

5. Препоръчително е използването на алкални 

батерии, защото са с по-голям волтаж и 

устройството е по-стабилно. 

6. Никога не смесвайте нови и стари батерии, 

или на различен производител. 

7. Ако използвате акумуилатор на 6V за да 

захраните камерата, батериите трябва 

задължително да се извадят от отделението в 

камерата, в противен случай това води до повреда 
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от презареждане. 
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Спецификации 

Photo Resolution – резолюция 
на снимките 

24/20/16/12/8/5/3/1 MP 

Video Resolution -– резолюция 
на видеото 

2.7k/1080P/720P/480P/240P 

Detection Angle – ъгъл на 
детекция 

Up to 120° 

Detection Distance – обхват на 
подсветката 

80ft (day), 65ft (night) 24 м през деня и 
20 м през нощта 

Fill Light LED Wavelength – 
невидима LED подсветка 

940nm (No Glow) 

Trigger Time –време на 
задестване на тригера 

0.2 сек - 0.5  сек 

Waterproof Level – ниво на 
водоустойчивост 

IP66 

Working Temperature – 
работна температура 

-4°F - 160°F (от -200 до 700) 

Memory Card Type – карта 
памет 

до 32G TF Card (Class 10) 

Power Supply Type – тип 
захранване 

Battery/External – батерии и външно 

Battery Type – тип батерии AA Battery 

Working Voltage - волтаж 6V 

External Power Supply – 
външно захранване 

DC 6V 

Standby Time – период в 
режим  Standby 

До 6 месеца 

Photo Format – формат на 
снимките 

JPEG 

Video Format – видео формат AVI 

Screen Size – размер на 

дисплея 

2.0“ 

Size - размер 135x90x76 MM 

Weight - тегло 0.38 кг 

 

Фукнции 

Mode - режим Можете да изберете  

между 

Photos (default) 

Videos 

Photos & Videos 

Photo 

Resolution – размер 
на снимката 

Можете да изберете 

между 

24MP 20MP 

16MP 12MP 

8MP 5MP 

3MP IMP 

Photo Series – брой 
направени снимки с 

едно задействане 

Можете да изберете 

между 

1 photo 

(default – по 

подразбиране) 

2 photos in series 

3 photos in series 

10 photos in series Video 

Resolution  – размер 
на видеото 

Можете да изберете 

между 

2704*1520P 
1920*1080P 

1280*720P 848*480P 
720*480P 640*480P 

320*240P 

Video 
Length - дължина на 

видеото 

Можете да изберете 

между 

3 seconds 

до 10 min. 

Audio 

Recording – запис на 
звук 

Можете да изберете 

между 

On (default – по 
подразбиране) 

Off Shot Lag – забавяне 
между снимките 

Можете да изберете 

между 

5 sec.(default – по 

подразбиране) 

до 60 min max.  
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Side Motion Sensors – 
странични сензори за 

детекция 

Можете да 
изберете 

между 

On / Off 

Sensitivity Motion 
Sensors – 

чувствителност на  
сензорите за детекция 

Можете 
да 

изберете 
между 

Low - слабо 
Middle  -средно (по 

подразбиране) 
High - силно 

Target 
Recording 

Timе – целево време на 
заснемане 

Можете да 
изберете 

между 

On (задавате период на 

действие) 

Off ( по подразбиране ) 

Time Lapse Можете да 
изберете 

между 

On / Off ( по подразбиране ) 

Language -език Можете да 
изберете 

между 

English ( по подразбиране ), 
Deutsch,Dansk,Suomi, 

Svenska,Espanol,Frangais, 
Italiano,Nederlands,Portugues, 

Endless 
Capture – презапис на 

снимките 

камерата 
продължава 
да снима, и 
пезаписва  
върху най-

рано 
направените 

снимки и 
видео 

клипове 

On 
Off ( по подразбиране ) 

Time & Date 
Час и дата 

Изберете 
формат на 
часа (24h 

или 12h) и на 
датата 

(dd/mm/yyyy, 
yyyy/mm/dd 

или 
mm/dd/yyyy) 

Set Time & Date 

Time Format 

Date Format 

Photo Stamp – 
отпечатък върху 

снимката 

Избирате 
между 

Time & Date(по 
подразбиране) 

Date   Off 

Password 
Protection - парола 

Задаване на парола On / Off (по 
подразбиране) 

Format Memory Card 
– форматиране на 

картата памет 

Внимание, при 
форматиране на картата 

памерт се губи цялата 
информация на нея 

Yes / No (по 
подразбиране) 

Serial NO – сериен 
номер 

Преглед на серийния 
номер 

On Off (по 
подразбиране) 

Reset Settings – 
заводски настройки 

Нулиране на настройките 
към първоначални 

Yes / No (по 
подразбиране) 

Version - версия Системна версия  9135 

(1) Например, ако сме задали настрока 
заснемане на видео с продължителност 1 мин., и 
shot lag 30 сек., то камерата ще снима видео с 
продължителност 1 минута при засичане на 
движение. Камерата обаче не засича движение 
непрестанно, а ще започне ново видео, ако засече 
движение отново след 30 секунди. Това позволява  

запазване на батериите за по-дълго време.   
 

(2) Ако ще използвате камерата с функция 
“Target Recording Time”, първо изключете “Time 
Lapse" и задайте интервал между снимките. 

(3) Ако използвате няколко камери, 
можете да да вклчите отпечатъка на серийния 
номер върху снимката, за да ги разграничите. 
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