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Съдържание на пакета 

Входове и бутони на камерата 

Каишка за монтиране 1бр. Камера 1бр. 

Антена(само за моделите които подържат 

MMS/GPRS) 
1бр. USB Кабел 1бр. 

Инструкция 1бр. 

http://spyboar.com/
http://spyboar.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8


Създадено от www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. : +359899366155; електронна поща : info@spyboar.com; skype : spyboar 

http://spyboar.com/
http://spyboar.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8


Създадено от www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. : +359899366155; електронна поща : info@spyboar.com; skype : spyboar 

http://spyboar.com/
http://spyboar.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8


Създадено от www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. : +359899366155; електронна поща : info@spyboar.com; skype : spyboar 

Функция на бутоните на камерата 

• MENU: Вход за програмното меню(в режим Preview)

• ▲▼◄►: Навигация в менюто и смяна на стойностите

• OK:

o Запазване на променени параметри в програмното меню

o Стартиране/пауза на видео в режим “playback”

• Бутон playback  : сменя между режим playback и режим preview

• DEL: изтрива снимка в режим playback / изтрива знак или символ
при въвеждане на параметри в програмно меню. 

o Кратки пътища: в режим preview(с образ от камерата на дисплея)

o ▲ кратък път за режим видео (Video mode)

o ▼ кратък път за режим камера (Camera mode)

o OK за ръчно заснемане на видео/снимка

•Бутон за включване/изключване/настройка: OFF долна позиция(камерата
е изключена), SETUP средна позиция (режим за настройка на камерата и 
влизане  в режими preview и playback). ON горна позиция (камерата е 
включена). 
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Бърз Старт 

1. Убедете се, че бутона за включване/изключване е в позиция

OFF.Поставете батериите в отделението за батерии или включете

външно захранване (6V) в указания за това вход на

камерата(използвайте кабел с правилната букса за целта).

Могат да се ползват следните захранвания: 

• Висок клас алкални батерии клас АА

• Висок клас акумулаторни батерии клас АА и ампераж над 1200 mA/h

• Външен акумулатор 6V

2. Поставете карта тип SD (32GB или по-малка) в указания слот.

Спазвайте символа изобразен на камерата за правилната ориентация на 

картата. Проверете дали картата не е заключена (малко копче встрани на 

картата с надпис “lock”) . 

3. Поставете СИМ карта . Задължително изключете PIN кода на картата.

4. Завийте антената на камерата, като внимавате да не е пренатегната.

5. Поставете бутона за включване/изключване в позиция SETUP.

6. Изчакайте докато камерата намери обхват(в горния десен ъгъл на

дисплея има индикатор за силата на обхвата). 

7. Натиснете бутон MENU за да влезете в програмното меню,след това

ползвайте бутони ◄ и ► за да навигирате в менюто и подменютата. 

Използвате бутони  ▲ и ▼ за да активирате подменютата и да активирате 

корекцията на стойностите. Използвайте  бутони ◄ и ► за промяна на 

стойностите. Използвайте бутон  OK за запазване на настройките. 
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8. Отидете на подменю(wireless). Променете режима на пращане(Send

Mode) на „Instant”. Оставете  Send To режима на „Phone mode”, ако искате 

да получавате MMS на телефон или го променете на „Email mode”, ако 

искате да получавате на имейл адрес. След това отидете на  „Phone” или 

„Email”, за да попълните съответния номер за получаване или имейл адрес 

за получаване на снимките.    

9. Натиснете бутон MENU за да излезете от подменюто. Натиснете

MENU отново за да излезнете от програмното меню в режима, който 

показва на дисплея на живо какво „вижда” в момента камерата. 

10. Натиснете бутон OK за да заснемете ръчно снимка или видео .

11. Натиснете бутон playback за да влезете в режим разглеждане на

снимки .Използвайте бутони ◄ и ► за да сменяте снимките. Натиснете ▲ 

или ▼ за да увеличите размера на снимката (ефект Zoom).Натиснете OK и 

след това ◄ , ►,▲ или ▼ за да се разглеждате увеличената част на 

снимката.  

12. Натиснете бутон Playback  за да излезете от увеличението на

снимката. 

13. Докато се в режим на разглеждане на снимки натиснете бутон DEL за

да изтриете снимката, която разглеждате в момента. 

14. Натиснете бутон Playback  за да излезете от режим на разглеждане

(playback mode). 

15. Поставете камерата на желаното място и след това променете

позицията на бутона за включване/изключване  на „ON”.Камерата ще 

започне да прави снимки според това как е програмирана в програмното 

меню. 

16. Когато не се използва камерата, поставете бутона за

включване/изключване на “OFF”. Въпреки че е изключена камерата 
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продължава да ползва малък заряд, така че е желателно да се премахне 

захранването, ако няма да се ползва за дълъг период от време. 

Описание на командите в програмното меню 

Команди в менюто Описание 

CAM 

Mode Избор на режим снимка (Photo) или видео (Video) 

Photo Size Променя размера и качеството на снимката 

Photo Burst Колко снимки да прави камерата с едно активиране на спусъка(от 1 до 3) 

Burst Interval 
Избира се интервал между снимките в режим „Burst Mode” – дълъг и къс 

(Long / Short). 

Video Size Избира се резулюцията на заснемане на видео клип 

Video Length Избира се продължителността на заснемане на видео клип 

Trigger 

Sensitivity 
Режим на чуствителност на сензора за движение – 

Висока,Ниска,Нормална и изключен( High, Low, Normal and OFF). 

Trigger Interval 
Интервалът от време от задействане на спусъка за правене от сензора 

за движение до следващия път когато може да бъде задействан. 

Time Lapse 

Камерата се активира от таймер през определен период от време. 

Обърнете внимание, че функцията за задействане от движение в този 

режим е изключена. 

Start-Stop 1/2 

Камерата може да бъде програмирана да снима само в определени 

часови периоди. Тъй като може да се програмират два периода на 

функциониране трябва да се внимава да не се застъпват. 

SYS 

Set Clock Настойка на дата и час. 

Time Stamp Избор дали на снимката да има отбелязан час и дата. 

Flash Power Сила на осветение на подсветката – висока и ниска (high/low) 

Format 
Форматира картата памет. Това ще изтрие всичката информация от 

картата памет. Да се внимава че прцеса е необратим 

Default Възтановява заводски настройки на камерата. 
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Information 
Показва модела на камерата , версията на софтуеъра и  хардуеъра на 

камерата както и IMEI кода. 

Password 
Тази опция позволява да бъде сложен до 6 цифров код/парола на 

камерата. 

Language Избор на език на менюто 

Wireless 

Send Mode 

Избира се дали да се изпраща снимката веднага (Instantly), да се 

изпраща дневен отчет (Daily report), или да бъде изключена функцията 

за пращане 

Send To 
Избор да се изпраща на телефон(Phone) , имейл (Email) или 

комбинирано на двете (Both) 

Send Via 
Изпращане чрез MMS “via MMS “(MMS план при оператора) или чрез 

интернет  „Internet” (план за интернет при оператора).  

SMS Control Включване и изключване на SMS командите към камерата 

Update Para Команда за изтегляне на настройките създадени на SD картата 

Phone Въвеждане на телефонен номер за получаване на снимки (MMS) 

Email Въвеждане на имейл адрес за получаване на снимки 

Setup Tool 
Тази команда записва програмата за настройка на камерата върху SD 

картата. 

Copy Para 
Команда за копиране на въведените данни за настройка на камерата 

върху картата. 

Как да използваме програмата за настройка на камерата 

(само за моделите които подържат MMS/GPRS) 

1.В режим SETUP и с поставена SD карта памет в камерата влизате в

програмното меню. Отивате на > Wireless > Setup Tool и натискате бутонна 

ОК. Сега в SD картата ви има свален файл който се казва V2.6.exe(При по-

нови версии името може да е различно пр.2.7,2.8 и тн.). 

2.Изключвате камерата (режим OFF) и изваждате SD картата памет.

Поставяте картата в компютър и от нея статирате файла V2.6.exe.Трябва да 

се появи следното меню:  
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3.Първо се избира режим на изпращане “Send mode”.Там има три

варианта – instant (изпраща снимката веднага), daily report (изпраща отчет 

веднъж дневно) и off, което е изключено. Режима, който се ползва е 

“instant”, след след това се избира в кутииката Max Num задавате стойност 

на максималния брой снимки, който може да изпрати камерата (стойност 

от 1 до 1023). 

4.Send via – тук избираме как да праща камерата с MMS или Internet чрез

интернет (през имейл адрес). Ако изберете да се изпраща чрез internet 
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кутииката до отметката internet, която се казва Email Settings става 

активна.Тук се попълват данните за имейл адреса, който ще изпраща 

снимките (ползват се два имейл адреса – един който праща и друг, който 

получава).Тук от падащото меню “email provider” се избира сървъра в 

който сте регисрирали имейл адреса за пращане. В “username” се попълва 

имейл адреса, в “password” и “re-type password” си попълвате паролата на 

имейл адреса за прашане. “SMTP Server”, “SMTP Port” и “SSL” се запълват 

автоматично когато изберете “Email Provider”.След попълване се натиска 

OK 

4.Operator Parameter – за Български оператори тук избираме “Custom” от

падащото меню и след това натискаме кутииката обозначена “Parameters”. 
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Тук трябва да се попълнят данните на съответния оператор с когото ще 

използвате камерата и след попълване се натиска OK. За България 

операторите са три – Виваком,Теленор и Мтел. Настойките за 3-те 

оператора са следните: 
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Виваком: 
Internet 

APN: vivacom 

User name: vivacom 

MMS  

MMSC: http://mmsc.vivacom.bg:8080 

APN: mms.vivacom.bg 

Proxy: 192.168.123.123 

Port: 8080 

User name: mms 

Password: mms 

Теленор: 
Internet 

APN: globul 

User name: globul 

MMS  

MMSC: http://mmsc1.mms.globul.bg:8002 

APN: mms.globul.bg 

Proxy: 192.168.087.011 

Port: 8004 

User name: mms 

Password: mms 

Мтел: 
Internet 

APN: mtel 

User name: mtel 

MMS  

MMSC: http://mmsc/ 

APN: mms-gprs.mtel.bg 
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Proxy: 10.150.0.33 

Port: 8080 

User name: 

Password: 

Забележка:Тези данни са актуални към 29.04.2015.Тъй като подлежат на 

промяна моля свържете се с оператора си за по-актуални данни. 

5.Send to – тук се избира на какво ще получавате снимките, които е

заснела камера. Phone – ММS на телефоннен номер, Email – на имейл 

адрес. Both – и на двете. 

6. Recipients – тук попълваме телефонния номер или имейл адреса на

който ще получаваме снимките. Първо се отмята кутииката пред полето за 

писане и след това срещу Phone 1/2/3/4 се попълва телефоннен номер, а 

срещу Email 1/2/3/4 се попълва имейл адрес на който ще получавате 

(камерата може да изпраща на 4 имейл адреса или до 4 телефонни 

номера). 
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7.След като сме попълнили всички данни кликаме върху “SAVE” за да се

запазят данните на SD картата памет.Следващата стъпка е да поставим 

отново картата в камерата и да включим камерата от режим OFF в режим 

SETUP.След като се е стартирал дисплея влизаме в менюто и отивате на > 

Wireless > Update Para. Натискаме ОК и камерата си изтегля автоматично 

настройките които току що сме направили в програмата. 
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8.Монтирате камера и включвате на режим ON.До 3-4 минути трябва да

имате получена снимка от камерата. 

Техническа спецификация: 

Резолюция на Снимка 8MP/5MP/3MP 

Резолюция Видео 720p @30fps / WVGA (800*480@30FPS) / QVGA (320*240@30FPS) / 1080p @10fps 

Време за реакция 1с 

Леща Ъгъл на виждане = 52° 

Нощно осветяване Невидима инфрачервена подсветка 

Дисплей 2.0” LCD 

Карта памет до  32GB 

Спусък Активиран от движение (PIR) / Таймер (Time Lapse) 

PIR Чуствителност Висока/Нормална/Ниска(High/Normal/Low/Off) 

Работна температура 

-20 - +60℃ 

Интрервал на сензора за 

движение 
0с– 60 мин 

Интервал на таймера 30с – 60с/1 мин.–60 мин/1 ч. - 8 ч. 

Брой снимки при един пуск 1–3 

Продължителност на видео    1–30с. 

Захранване 4×AA, 8×AA или 12AA / Външно захранване 

Разход на електричество в Stand-

by режим 
 < 0.20mA (SMS off); 2-3mA (SMS on) 

Запис на звук ДА 

Монтаж Трипод/Каишка/Заключване тип Python 

Тегло 0.38кг. 

Размери 15.3x12.4x9.0 cм 

Оперативна влажност на въздуха 5% - 90% 
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Създадено от www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. : +359899366155; електронна поща : info@spyboar.com; skype : spyboar 

СМС команди(само за модели които подържат MMS/GPRS) 

Add Phone *100#number# Добавяне на телефонен номер 

Delete Phone *101#number# Изтриване на телефонен номер 

Add Email *110#email# Домавяне на имейл адрес 

Delete Email *111#email# Изтриване на имейл адрес 

Send Via MMS *120#0# Изпращане чрез MMS 

Send Via Internet *120#1# Изпращане чрез интернет 

Send To Phone *130#0# Изпрати на номер 

Send To Email *130#1# Изпрати на имейл адрес 

Send To Both *130#2# Изпрати на двете(имейл и телефонен номер) 

Camera Mode Photo *200#0# Режим на снимка 

Camera Mode Video *200#1# Режим на видео 

Send Mode Instant *140#0# Настройка за мигновено изпращане 

Send Mode Daily Report *140#1# Настройка за дневен репорт 

Send Mode Off *140#2# Изключване на изпращането 

Set PIR Level to High *202#0# Чуствителност на сензора на движение висока 

Set PIR Level to Normal *202#1# Чуствителност на сензора на движение нормална 

Set PIR Level to Low *202#2# Чуствителност на сензора на движение ниска 

Set PIR Level to Off *202#3# Сензора на движение изключен 

Take Photo and Send Now *500# Команда :Направи снимка и изпрати веднага 

Check Status *160# Състояние на батерия/сигнал и SD карта 

Disable SMS *170# Изключване на SMS контрол 

Reset the Max Sending Number per 

day 
*180#

*180#0#    //Без лимит за деня

*180#100#  //100 снимки лимит за деня

*180#   //изчисти брояча

http://spyboar.com/
http://spyboar.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8



