
При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :

 тел. : +359884145282 / +359988366155; електронна поща: info@spyboar.com skype : 

spyboar 

Инструкция за работа с камера 

Scout Guard SG 880 M с MMS функция 

1 Инструкция 

1.1 Общо описание 

Тази камера за лов прави снимка с помощта на два сензора – за движение и 

топлина, като има черни инфрачервени диоди, които правят светкавицата ѝ 

незабелижима при заснемане на обект. Също така притежава MMS функция и по този 

начин изпраща снимки до мобилен номер или електронна поща. Снимките са с много 

добро качество, резолюцията е 18 МP, а тези снимки, които се изпращат като MMS 

съобщение се компресират, заради възможността за пренос на данни на  мобилния 

оператор. Снимките се изпращат в момента на заснемането, също така имат отпечатък 

за дата, час, температура и фаза на луната. Камерата записва и видео със звук.  

Ловната камера прави цветни снимки и видео през деня и черно-бели през нощта 

благодарение на вградените инфрачрвени диоди с дължина на вълната 940nm. 

Светкавицата остава невидима за дивеча. Тригерът на камерата се активира когато 

обект навлезе в 18-метровия обхват на камерата.  

1.5” LCD дисплей и лазер, с които да се определи  ъгъла на заснемане са 

допълнителни характеристики на камерата за олеснение на потребителите. 

Инсталираният софтуер поддържа MMS, SMS и Е-mail през GSM и GPRS мрежата. 

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Моля прочетете инструкцията преди употреба. Ако 
възникнат въпроси, които не са разяснени в инструкцията можете да се свържете с нас на електронна 
поща:info@spyboar.com или на телефон : 0884145282 / 0988366155 
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Устройството е устойчиво на дъжд и сняг. 

1.2 Интерфейс на камерата 

Камерата може да бъде свързана посредством USB и TV конектор, може да се 

ползва с SD карта памет, и да се захрани с акумулатор.  

На гърба на камерата има регулатор на ъгъла на наклона при монтиране, например 

когато я монтирате на дърво. 

1.3 Дистанционно управление 

Дистанционното управление на камерата се използва предимно за настройки и 

въвеждане на парола. Разстоянието на обхвата е около 10 метра, а Вие оперирате с 

помощта на 15 бутона. 

1.3.1 Насочване 

Натиснете бутона UP или DOWN за да изберете или подчертаете опция в менюто. 

Натиснете бутона LEFT или RIGHT за да стигнете до желаната опция и  натиснете OK 

за да я изберете.  

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
 тел. : +359884145282 / +359988366155; електронна поща: info@spyboar.com skype : 

spyboar 
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1.3.2 Символи 

Когато въвеждате цифри, букви или пунктуационни знаци можете да изберете и 

някои полезни символи като натискате последователно следните бутони: 1 . / : @ _ ; 0 + 

- 

Натиснете “*” за включване на насочващия лазаер. 

1.4  Информация за настройките при снимане 

Когато камерата е активирана, (бутона е на позиция ON или TEST) настоящите 

настройки ще се появят на дисплея.  

1.5 MMS/GPRS функция 

Тази камера може да изпраща снимки, веднага при направата им, на мобилен 

телефон или електронна поща през мобилната мрежа на даден GSM оператор. Вие ше 

получите инфомацията веднага при заснемането на снимка или видео. За да можете да 

получите снимка направена от камерата трябва да поставите в нея SIM карта с активна 

услуга GPRS и да направите необходимите настройки, които операторът Ви 

предостави. Камерата е четирибандово устройство, което означава, че може да се 

ползва при всички честотни ленти：850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 1900 MHz. За 

допълнителна информация, прочетете 4.1.14 MMS настройки.  

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Икона за  SIM карта на дисплея: Има два вида икони, които можете да видите на 

дисплея и които са свързани със SIM картата.  означава, че SIM картата е поставена 

и работи правилно. означава, че ММS услугата не е налична поради липса на 

сигнал или други комуникационни проблеми. Ако няма поставена SIM карта, на 

дисплея няма да има индикация. 

Уверете се, че PIN кодът на SIM картата е премахнат преди да я поставите в 

камерата.  PIN кодът  се премахва като поставите SIM картата в мобилен телефон и го 

деактивирате през настройките за сигурност.  

Има 4 подменюта в настройките за ММS на камерата. Send Mode дава 

възможност да изберете начина за изпращане на ММS съобщението. MMS Set и GPRS 

Set са подменюта за въвеждане на настройките, предоставени от GSM оператор, който 

ползвате. В Send to въвеждате мобилен номер или електронна поща, където ще се 

получават съобщенията. Всички стойности в подменютата трябва да бъдат коректно 

въведени, за да получавате снимките. 

 1.6 Поддържан формат 

Продукт Формат 

Снимка JPG 

Видео AVI 

Важно! 

Моля задължително да форматирате SD картата на друго устройство – компютър, 

фотоапарат и т.н. и след това да я поставите в камерата, за да се избегнат затруднения с 

разчитането на снимките. 

2 Внимание! 

★ Камерата работи с 4 или 8 броя батерии от тип АА или с акумулатор 6V.  

★ Моля да поставяте батериите според указанието на устройството – „+” и „-”. 

★ Премахнете заключването на SD каратата преди да я поставите. 

★ Поставете SD каратата когато камерата е изключена, т.е. бутона е в OFF 

позиция, след това можете да я тествате. Камерата няма вградена памет, на която да 

записва видео и снимки. Ако няма поставена SD карта, камерата автоматично ще се 

изключи след предупредителен звуков сигнал. 

★ Не поставяйте и не изваждайте SD каратата когато камерата е включена или 

бутона е в позиция ON. 

★ Форматирайте SD каратата преди да я поставите в камерата, дори и ако я 

ползвате за първи път. 

★ Когато свържете камерата с компютър посредством USB кабел, SD каратата 

ще функционира като устройство с външна презаписваема памет. 

 ★ В режим TEST камерата ще се изключи. Включете я отново ако желаете да 

продължите работа с дистанционното. 

★ Уверете се дали камерата има достатъчно батерия когато правите настройки, за 

да не ги загубите при евентуално преждевременно изключване. Ако се появи грешка по 

време на процеса, камерата може да спре да функционира нормално. 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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3 Наръчник за употреба – основни режими 

3.1 Захранване 

За да захраните камерата можете да ползвате 4 или 8 броя батерии от тип AA или 

акумулатор 6V.  

Отворете капака в долната част на камерата. Уверете се, че камерата е изключена 

и издърпайте дръжката на панела за батериите. Поставете правилно заредените 

батерии. Поставете обратно панела с батериите. Можете да използвате батерии със 

заряд 1,5 V от следните разновидности:  

1. Алкални батерии (Препоръчват се)

2. Зарядни алкални батерии

3. Зарядни никел-метал-хидридната батерии

В панела за батериите има 4 ниши. Ниши 1 и 2 формират група означена с „1”, 

докато ниши 3 и 4 формират група означена с „2”. Камерата може да се захрани само от 

едната група батерии, но е препоръчително да заредите и двете групи. 

 Когато зарядът на батериите намалее, камерата ще се изключи автоматично след 

предупредителен звуков сигнал. Ако ползвате MMS функцията ще получите 

предупреждение с MMS, SMS или имейл за състоянието на батериите. 

3.2 Поставете SD картата и SIM картата 

Отворете капака в долната част на камерата. Поставете SD картата с маркираната 

страна надолу като не забравите да я отключите, в противен случай камерата няма да 

работи коректно. Когато използвате функцията за изпращане на MMS съобщения 

поставете SIM картата в нишата със скосения ъгъл  нагоре и вляво.  

 3.3 Включване на камерата - режим ON  

 Преди включване на камерата, обърнете внимание на следното: 

1. Избягвайте да поставяте камерата пред големи предмети – растения, завеси и

др., както и в близост до предмети, които биха могли да променят околната 

температура – например климатици, комини или др., тъй като те биха активирали 

устройството чрез задействане на сензорите за температура и движение. 

2. Височината, на която монтирате камерата зависи от размера на снимания обект.

Препоръчителната височина е около 1,80 метра. 

Плъзнете бутона в позиция ON, за да включите камерата. Преди да я оставите в 

позиция ON, определете посоката на снимане с помощта на насочващия лазер. 

 Когато включите устройството,  LED  индикаторът ще мига  за 10 сек., за което 

време  автоматично камерата ще направи снимка или видео след като вие сте я 

монтирали, затворили сте капака отдолу и сте се отдалечили от нея. 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Когато камерата се намира в режим ON не е необходимо до ползвате 

дистанционното. Тя автоматично ще снима и записва видео според зададените 

настройки. Благодарение на вградения микрофон, видеото ще има записан звук.  

3.4  Режим TEST 

Плъзнете бутона в позиция TEST. В този режим  можете да ползвате 

потребителските настройки, ръчно снимане, преглед или ръчно изпращане на MMS. 

Дистанционното е необходимо при този режим.  

3.4.1 Потребителски настройки 

Натиснете бутона MENU на дистанционното. Камерата може да бъде настроена 

ръчно като се ползва дисплея или друг екран, ако е свързана с монитор, например.  

3.4.2 Ръчно снимане Manual Capturing 
Изберете десния бутон (RIGHT), за да направите снимки и видео ръчно. 

3.4.3 Преглед на снимки и видео  
Има две опции за преглед на направените снимки и видео: 

1. на LCD дисплея на самата камера

2. като свържете камерата с монитор посредством TV кабел.

Натиснете бутона OK,  за да разгледате снимките, последната направена ще се 

появи на дисплея или на свързания монитор. С бутоните UP и DOWN ще разгледате 

предходните и следващите снимки. Имайте предвид, че видео клиповете не могат да се 

разглеждат на LCD дисплея.  

3.4.4 Изпращане на MMS съобщение 

Когато режима за изпращане на MMS е настроен като ръчен, Вие можете да 

изпратите избрана снимка  до предварително зададен номер или имейл през  TEST 

режима. Режимите ”Daily Report” (днесвен отчет) и “Instant” (незабавно изпращане) се 

използват само когато камерата е в позиция ON. 

3.5 Изключване 

Плъзнете бутона в позиция OFF, за да изключите камерата. Дори в позиция OFF 

тя продължава да има  макар и минимална консумация на батериите, затова ако няма да 

я ползвате дълго време, можете да ги премахнете.  

4 Допълнителни настройки 

Вече разгледахме основните режими на работа на камерата OFF, ON и TEST. 

Когато заменяте SD картата, батериите или местите камерата тя задължително трябва 

да е в режим OFF.За да направите персонални настройки на камерата, преминете в 

режим TEST. Ще се нуждаете от дистанционното управление. 

4.1 Меню настройки 

Когато камерата се намира в режим TEST и натиснете бутона MENU ще имате 

възможност да изберете една от следните опции на дисплея:  

Настройка Описание 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Camera 

Mode 

Режим на камерата - Избирате дали камерата да 

прави снимки или видео. 

Format Форматирате SD картата. Всички снимки и 

клипове ще бъдат изтрити.  

Photo Sizе Размер на снимката – 5 или 8 МР. 

Video Size Размер на видео клиповете, например 640×480 

(VGA).  

Set Clock Настройка за дата и час. 

Photo Burst Брой снимки при едно задействане на тригера 

посредством топлинния сензор и този за 

движение. 

Video Length Продължителност на видео клиповете 

Video Sound Избирате дали видео клиповете да се записват със 

звук 

Interval Продължителност на интервала на задействане на 

тригера. През този интервал камерата не снима. 

Sense Level Настройка за чувствителността на тригера, който 

до голяма степен е зависим от температурата и 

при покачването ѝ, камерата се активира. 

Препоръчително е да изберете High с настройка 

на градусите над 35°С, Low с настройка на 

градусите под 1°С, за да се избегне лъжливо 

активиране на тригера. Настройка Normal е се 

препоръчва при използване в нормални 

климатични условия.  

Timer Когато е в режим On камерата може да снима 

само в определено зададено от Вас време през 

деня/нощта, като през останалото време няма да е 

активна. Ако се изключи тази функция камерата 

ще се включва през зададения като настройка 

интервал.  

MMS Set Камерата изпраща MMS съобщения през 

мобилната мрежа и преди да ползвате услугата 

трябва да получите настройки и да активирате 

GPRS услугата на SIM картата през Вашия 

доставчик. Устройството поддържа всички 

честотни ленти: 850MHz, 900MHz, 1800MHz и 

1900MHz. Уверете се, че са въведени коректни 

стойности на MMS настройките: URL, APN, IP и 

Port.  

GPRS Set Камерата може да изпраща снимки на имейл и 

през GPRS със SMTP протокол. За целта са Ви 

необходими правилни настройки за интернет от 

Вашия доставчик: изпращащ Email server и email 

Port, GPRS APN и т.н. 

Send Mode Има 3 режима за изпрашане на снимки: “Manual”-
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ръчен, който работи в TEST режим，“Daily 

report” –дневен отчет и “Instant”- незабавно 

изпращане, които работят в ON режим.  

1)“Manual”: работи в TEST режим, уверете се, че 

SIM картата е поставена правилно, в TEST режим 

могат да се изпращат снимки, но не и видео. 

2)“Daily Report”: дневен отчет работи в ON 

режим, камерата изпраща отчет в предварително 

зададено време за събраната информация през 

деня - брой снимки. Ако е избрана настройка 

Camera mode ще получите ММS съобщение с 

последната снимка в предварително зададеното 

време и информация за броя направени снимки 

през деня. Ако е избрана настройка Video mode, 

ще получите SMS с броя направени клипове през 

последните 24 часа.  

3) “Instant”: незабавното изпращане на снимка

работи в ON режим, Вие получавате снимката 

веднага след заснемането ѝ, можете да направите 

ограничение на броя снимки, които да получавате 

за един ден. При настройка Camera mode и Instant 

MMS mode можете да зададете MAX number 

(максимален брой изпратени снимки за деня) – 

напр. 10, то камерата ще изпрати първите 10 

направени снимки, а останалите ще запише на SD 

картата без да Ви ги изпраща. След 24 часа ще 

получите следваща снимка. При настройка Video 

mode, камерата ще изпраща само SMS. 

Мобилните оператори в България ограничават 

размера на MMS съобщенията до 300 КВ, а този 

размер е твърде малък за изпращане на видео 

клип. 

4) “OFF”: Изключва MMS функцията

Send To Изберете начина на получаване на снимките. 

1) Phone[MMS]: Получавате снимка на мобилния

си телефон. 

2) Email[MMS]: Получавате снимка на Email –

елактронна поща. 

3) Email[GPRS]: Получавате снимка на Email –

елактронна поща чрез SMTP протокол. 

Password Можете да въведете парола в режим Test. 

Първоначалната парола е 0000. Можете да 

изключите тази функция  

Default Set Връща заводските настройки 

4.1.1 Default Setting  

Defaults settings are listed below: 
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Настройка По 

подразбиране 

Опция Подменю 

Camera Mode - 

Режим на 

камерата 

Photo - снимка Video - видео 

Format – 

форматиране на 

SD картата 

Enter Yes, No 

Да, Не 

Photo Size – 

размер на 

снимката 

8 MP 5 MP 

Video Size – 

размер на 

видеото 

640×480 320×240 

Set Clock – 

настройка на 

часа 

Enter Adjust 

Clock -

настройка 

на часа 

Photo Burst – 

брой снимки 

при акт. на 

тригера 

1 Photo / 1 

снимка 

2,3 Photo – 

2,3 снимки 

Video Length – 

продължително

ст на видеото 

10 sec 5–60 sec 

Video Sound – 

звук на видеото 

On – вкл. Off – изкл. 

Interval – 

интервал на 

задействане на 

тригера 

1 Min 5 - 60 sec,  1 - 

60 min 

Sense Level – 

чувствителност 

на тригера при 

температура 

Normal High, Low 

Timer -Таймер Off – изкл. On – вкл. Start, Stop 

(00:0023:59

) 

MMS Set - 

MMS настройки 

Enter URL, APN, 

IP, Port 

GPRS Set - 

GPRS 

настройки за 

интернет 

Enter Server, 

APN, Port 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Send Mode – 

режим на 

изпращане 

Manual  -ръчен Manual -

ръчен, Daily 

Report - 

дневен отчет 

, Instant – 

незабавно 

изпращане 

Send To – 

изпращане до 

Phone [MMS] – 

мобилен номер 
Email[MMS]

: Получавате 

снимка на 

Email – 

елактронна 

поща. 

Email[GPRS

]: Получавате 

снимка на 

Email – 

елактронна 

поща чрез 

SMTP 

протокол. 

Server, 

APN, Port 

Password 

Default Set – 

първоначални 

настройки и 

парола 

Off – изкл. On – вкл. 

4.1.2 Настройка за режима на камерата – снимка или видео 

Камерата има два режима на снимане – снимка и видео, които можете да изберете 

по два начина: 1. През бързия бутон – натискате бутона UP, за да включите видео 

режим или DOWN, DOWN, за да прави снимки; или 2. през менюто за настройки: ако 

до момента камерата е правила снимки, можете да преминете към видео режим като 

изберете бутона MENU, след което UP или DOWN,  за да изберете режим на камерата 

и след това  бутоните LEFT или RIGHT, за да се включи видео режима. Изберете OK, 

за да запаетите настройките, а ако искате да отмените действието изберете MENU, като 

ще се върнете в начален дисплей.  

4.1.3 Форматиране на SD картата 

При форматиране на SD картата, цялата информация автоматично се изтрива от 

нея, затова преди да изберете опцията се уверете, че сте запазили информацията на 

друго място. 

a)Изберете MENU, за да влезете в меню настройки.

b)Изберете UP или DOWN, за да стигнете до Format,  това е опцията за

форматиране. 

c)Натиснете OK, за да изберете Enter и да влезете в подменюто.

d)Натиснете LEFT или RIGHT за да изберете Yes.
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e)Натиснете OK, за да започне форматирането на SD картата. През това време на

дисплея ще се появи съобщение “Please Wait” („Моля изчакайте”). 

Натиснете MENU за да прекратите настройките и да се върнете към начален 

екран. 

4.1.4 Настройка за размера на снимката 

Тук имате две опции: 5 и 8 мегапиксела. Първоначалната настройка е 5 

мегапиксела, а за преминете към 8 мегапиксела трябва да направите следното: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Photo Size.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете 8M Pixel.

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.5 Настройка за размера на видеото 

Тук отново имате две опции: VGA (640×480）и QVGA (320×240). 
Първоначалната настройка е “640x480” (VGA), а за преминете към 320×240 трябва да 

направите следното: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Video Size.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете 320×240.

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.6 Настройка на дата и час 

Можете са променяте датата и часа на устройството посредством меню настройки, 

тъй като се губи информацията при махане на батериите. Форматът на датата е 

месец/ден/година, а форматът на часа е час: минути: секунди. 

а) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки. 

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Set Clock – настройка начаса.

c) Натиснете OK, за да влезете  в подменюто.

d) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете час, минути или секунди,

натиснете UP или DOWN, за да промените стойност. 

e) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.7 Настройка за брой снимки при едно задействане на тригера 

С тази настройка определяте колко снимки да направи камерата с едно 

задействане на тригера – 1, 2 или 3 снимки. Първоначалната настройка е 1 снимка, за 

промяна :  

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Photo Burst.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете 3 Images (3 снимки).

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.8 Настройка за дължина на видеото 
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Тази настройка може да се променя само когато камерата е във видео режим и е 

позиция ON. Продължителността може да варира от 1 до 60 секунди. Първоначалната 

настройка е 10 секунди. Натиснете LEFT или RIGHT, за да намалите или увеличите 

продължителността.  

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Video Length.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да намалите или увеличите

продължителността. 

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.9 Настройка за звук на видеото 
За да включите или изключите звука при запис на на видео: 

e) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

f) UP или DOWN, за да изберете Video Sound.

g) Натиснете UP или DOWN, за да изберете off (изкл.) или on (вкл.).

h) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.10 Настройка за продължителност на интервала на задействане на 

тригера  

С тази настройка се определя времето между две задействания на тригера, в което 

камерата остава неактивна в режим ON. През това време сензорите за движение и 

топлина не реагират. Мималният интервал е 0 секунди, което означава, че тригерът 

работи непрестанно, а максималният е 1 час. Първоначалната настройка е 1 минута. 

Натиснете LEFT или RIGHT, за да намалите или увеличите продължителността. 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Interval.

c)Натиснете LEFT или RIGHT, за да намалите или увеличите 

продължителността. 

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.11 Настройка за чувствителност на тригера 

С тази настройка се определя чувствителността на тригера, като опциите са 3 – 

High (висока), Normal (нормална) и Low (ниска). Първоначално зададената опция е 

“Normal”. Колкото по-висок градус  е зададен, толкова по-лесно се задейства тригера на 

камерата, т.е. тя прави повече снимки и видео клипове през по- кратък интервал. 

Препоръчително е да ползвате опция High в случай, че камерата е монтирана в 

помещение или има малък интензитет на движение, а Low когато я ползвате навън, тъй 

като в противен случай може да се активира от движения като топъл вятър, пушек, ако 

се намира в близост до прозорец и т.н. Чувствителността също така е пряко свързана с 

температурата -  по-високата температура води до по-ниска чувствителност. Затова 

изберете опция High при изпозване при по-високи температури. Препоръчително е да 

ползвате опция Low при използване на камерата при температури под 1°С и High за 

температури над 35°С.  
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The following shows how to set PIR sensitivity as Low provided that the previous 

option is Normal.  

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Sense Level.

с)Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете Low. 

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.12 Настройка на таймера 

С тази настройка можете да зададете конкретен час (между 00:00:00 и 23:59:59), в 

който да се включва камерата, а през останалото време да не е активна. Този таймер 

можете да променяте само когато камерата е в режим On.  

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Timer Switch.

c) Натиснете RIGHT, за да изберете On.

d) Натиснете OK, за да изберете Enter и да влезете в подменюто.

e) Натиснете RIGHT, за да изберете час, минути или секунди, натиснете UP или

DOWN, за да промените стойност. 

f) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.13 MMS настройки 

Коректни MMS настройки можете да получите от Вашия доставчик, като трябва 

да въведете само стойности Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата 

настройка. Натиснете MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към 

начален екран  както следва: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете MMS Set.

c) Натиснете OK, за да изберете Enter и да влезете в подменюто.

d) Въведете стойностите, които сте получили от Вашия доставчик: URL, APN, IP

и Port, натиснете ﹟, за да превключите между отделните стойности. За да изтриете 

символ, използвайте бутона UP(Cancel).  

e) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

Бърз достъп до MMS настройки: 

1. Поставете заредени батерии.

2. Поставете SD карта.

3. Поставете SIM карта.

4. Включете камерата и преминете в режим TEST.

5.Автоматично ще се създаде нов файл с име 'PROFILE.INI' в нова папка с име

'MMS' в SD картата. 

6. Коригирайте файла 'PROFILE.INI' през компютър, за да зададете правилните

MMS настройки: 

URL: (до 64 символа)  

A.P.N: (до 32 символа) 

IP: (до 16 символа)  

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
 тел. : +359884145282 / +359988366155; електронна поща: info@spyboar.com skype : 
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Port: (до 6 символа) 

Account и Password: (При някои оператори трябва да се въведат потребителско 

име и парола, за да се ползва услугата)  

Number: (до 24 символа за всеки телефонен номер) 

Email: (до 48 символа за всяка електронна поща)  

Моля да имате предвид, че използваните стойности са ориентировъчни и 

трябва задължително да се свържете с Вашия мобилен оператор за коректни 

настройки. Има само 4 параметъра, които трябва да промените, не променяйте 

останалите, за да се избегнат грешки.  

4.1.14 Настройки за GPRS  

Можете да промените GPRS настройките през profile.ini file.  

[GPRS Setting]  

Server：Име на изпращащия имейл сървър. Пример: smtp.163.cn  

Port：Порт на изпращащия имейл сървър. Пример: 25;  

APN: GPRS APN. Пример: cnnet;  

Account：  

Password：  

Email user：Адрес на изпращащата електронна поща. Пример: abc@163.com; 

Email password：Парола на изпращащата електронна поща. Пример 1111;  

4.1.15 Настройка на режима за изпращане 

Съществуват 3 възможности: “Manual”- ръчно изпращане в режим TEST. “Daily 

report” – дневем отчет или “Instant”- незабавно изпращане, които работят в режим ON. 

Можете да активирате режима за незабавно изпращане Instant, ако камерата е била 

изключена по следния начин: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете MMS Mode.

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
 тел. : +359884145282 / +359988366155; електронна поща: info@spyboar.com skype : 
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c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете Instant.

d) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

Ако изберете дневен отчет - “Daily Report”, трябва да зададете време, в което да 

получавате информацията: xxH - час, xxM - минути.  

Ако изберете незабавно изпращане - “Instant”, трябва да настроите броя на MMS 

съобщенията, които искате да получвате на ден.  

4.1.16 Настройка за изпращане до мобилен номер или електронна поща 

Въведете мобилен номер или електронна поща, на които искате да получавате 

MMS съобщенията. Ето как да направите настройка за изпращане към мобилен номер, 

при условие, че преди това е била зададена електронна поща. 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Send To.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете Phone[MMS] -  изпращане към

мобилен номер. 

d) Натиснете OK, за да влезете в подменюто. Натиснете MENU, за да прекратите

настройките и да се върнете към начален екран. 

e) Има само 4 параметъра, които трябва да промените, натиснете ﹟ за да

превключите между отделните стойности. За да изтриете символ, използвайте бутона 

UP.  

f) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка. Натиснете

MENU, за да прекратите настройките и да се върнете към начален екран. 

4.1.17 Въвеждане на парола 

Ако паролата е активна, при включване на камерата на екрана ще се изиска 

парола. Първоначалната парола е 0000. За въвеждането и се ползва дистанционното и 

може да бъде променена по следния начин: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Password.

c) Натиснете LEFT или RIGHT, за да изберете On / вкл.

d) Натиснете OK, за да влезете в подменюто.

e) Има 3 свободни полета, в които да въведете символите на новата, старата и

потвърдената парола, с бутона #, за да преминете от едното поле в другото. За да 

изтриете въведен символ, натиснете UP.  

f) Натиснете OK, за да запазите настоящите настоящата настройка и да се върнете

към начален екран. Ако полетата са празни, паролата не е променена, но ако сте ги 

въдели правилно, тя ще бъде запаметена. При следващо включване на камерата, на 

екрана ще трябва да въведете новата парола. Натиснете MENU, за да прекратите 

настройките и да се върнете към начален екран.  

4.1.18 Връщане на първоначалните настройки  

Можете да възстановите първоначалните настройки като: 

a) Натиснете MENU, за да влезете в меню настройки.

b) Натиснете UP или DOWN, за да изберете Reset.

c) Натиснете OK, за да влезете в подменюто. Натиснете MENU, за да прекратите

настройките и да се върнете към начален екран. 

4.2 Възпроизвеждане 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
 тел. : +359884145282 / +359988366155; електронна поща: info@spyboar.com skype : 
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В режим на възпроизвеждане можете да разгледате и да изтриете снимките и 

клиповете. Дадена снимка може да бъде изпратена ръчно MMS съобщение. Имайте 

предвид, че това е възможно само в режим TEST.  

Снимките могат да бъдат разгледани на екрана на камерата или на друг монитор, 

ако я свържете преди това с кабел, докато видео клиповете могат да се разглеждат само 

на допълнително устройство, но не и на дисплея на камерата.  

4.2.1 Разглеждане на снимки и видео 

a) Преминете към режим TEST.

b) Натиснете OK, за да видите последно направената снимкиа (или клип) на

екрана на камерата или друг монитор посредством свързването и с кабел. 

c) Натиснете RIGHT, за да видите видео клип на свързания монитор; на екрана на

камерата не е възможно. 

d) Натиснете RIGHT,  за да спрете видеото и да се върнете към възпроизвеждане.

e) Натиснете UP,  за да видите следващата снимка (или видео) и DOWN за

предходната. 

f) Натиснете OK, за да се върнете към начален екран.

Когато разглеждате снимки, общият им брой  на картата памет ще се появи като 

индекс на настоящата снимка.  

4.2.2 Изтриване на снимка или видео 

a) Изберете снимките (или киповете), които искате да изтриете.

b)Натиснете MENU, за да влезете в менюто за възпроизвеждане.

c)Натиснете UP или DOWN, за да изберете Delete. One (едно) е подчертано.

d)За да изтриете настоящата снимка, прескочете тази стъпка. За да изтриете

всички снимки и клипове LEFT или RIGHT, за да изберете All (всички). 

e)Натиснете OK, имате възможности No и. No е подчертано.

f)Натиснете LEFT или RIGHT, за да подчертаете Yes.

g)Натиснете OK, за да изтриете снимка или клип. Натиснете MENU, за да

отмените изтриването и да се върнете към възпроизвеждане. 

Моля да имате предвид, че файловете не могат да се възстановят, след като бъдат 

изтрити! Ако желаете да изтриете всички снимки и клипове на картата е 

препоръчително да я форматирате. 

4.2.3 Ръчно изпращане на MMS съобщение 

Ще се появи опция Send MMS когато Send Mode е избран като Manual (ръчно). 

a)Избере снимка, която искате да изпратите.

b)Натиснете MENU, за да се появи менюто за възпроизвеждане.

c)Натиснете UP или DOWN, за да изберете Send Message. Send (изпращане) е

подчертано. 

d)Натиснете OK, за да изпратите MMS съобщение според менюто за настройки.

Натиснете MENU , за да отмените изпращането и да се върнете към 

възпроизвеждане.  

Моля да имате предвид, че могат да се изпращат само снимки, но не и видео 

клипове. Трябва да използвате активна SIM карта, за да ползвате услугата! 

4.3 Насочващ лазаер 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Насочващият лъч на лазаера може да се ползва като допълнителна функция при 

снимане.  

Натиснете * , за да включите лъча на насочващия лазар в режим TEST и 

използвайте регулатора на наклона на гърба на камерата за да насочите ъгъла на 

снимане на камерата.  

Забележка: Внимание! Лазарът може да е опасен за човешкото зрение, ако е 

насочен директно в очите! 

4.4 Номериране на файловете 

Снимките и видео клиповете се запазват в предварително създадена папка. 

Снимките и видео клиповете са с поредни номера, с имена IMAG0001.JPG – за снимки 

и IMAG0001.AVI – за видео.  

PIR Зона на детекция 

Седващите фигури показват зоната на детекция според различния ъгъл. Колкото 

по-малък е ъгълът, толкова по-далече засича обекта самата камера с помощта на 

сензорите за движение и топлина.  

Scout Guard SG 880 M има нов патентован дизайн на системата за детекция. 

Новата патентована PIR зона на детекция е още по-обширна, както е показано и на 

следващата фигура.  

Техническа спецификация 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
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Резолюция 5MP, 8MP 

Лещи ъгъл на детекция = 52° 

Зона на детекция 18M 

Дисплей 1.5” LCD 

Карта памет До 32 GB 

Размер на снимката 8 MP = 3328 × 2496 

5MP = 2560 × 1920 

Размер на видеото 640×480 (16fps) 320×240 (20fps) 

Чувствителност на 

тригера 

3 настройки (High/Normal/Low) 

Време за заснемане 1.2s 

Тегло 0.30 kg 

Работна температура -30 - +70°C 

Интервал на 

задействане на 

тригера 

1s – 60 мин. 

Брой снимки при 

активиране на 

тригера 

1–3 

Продължителност на 

видео клиповете 

1–60 сек 

Захранване 8×AA или 4×AA 

Консумация при 

stand-by режим 

По-малко от  0.25 mA (<6mAh/ден) 

Издръжливост с едно 

зареждане на 

батериите  

(ако се ползват 8 бр. 

Батерии от тип AA) 

400 видео клипа（Интервал на 

задействане на тригера = 5 мин, 

Продължителност на видео клиповете = 

10 сек）;  

Над 500 MMS съобщения 

Индикатор за нивото 

на  батерията 

LED индикатор 

Запис на звук При видео клиповете 

Размери 140 x 87 x 55 mm 

Работна влажност 5% - 90% 
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