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Съдържание на комплекта 
 Ловна камера 

 Инструкция за употреба 

 USB кабел 

 Колан за монтаж  

 

Общ преглед 
Предна част 
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Изглед отдолу 

 

Изглед отдолу (след отваряне на предния капак) 
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Важна информация преди употреба 

 Работна температура: от -10°C до 40°C. 
20-85% относителна влажност, без кондензация. 

 Камерата е проектирана като устойчива на всички 
атмосферни условия (IP66). Не правете опити да 
потапяте устройството във вода или друг вид течност, 
това ще го повреди и гаранцията ще отпадне. 

 Използвайте мека кърпа и вода за почистване на 
лещата като избягвате да я пипате с пръсти. Когато не 
използвате камерата я съхранявайте на сухо и хладно 
място, например в кутия, където няма да се праши. 

 Винаги премахвайте батериите когато няма да 
ползвате камерата за дълго. Avoid dropping your 
camera on a hard surface. 

 Не разглобявайте камерата. Гаранцията ще отпадне и 
рискувате да я повредите непоправимо. 

 Не използвайте нови и стари батерии едновременно. 

 Внимание: Камерата е прецизно електронно 
устройство. Не се опитвайте да я ремонтирате 
самостоятелно! 

 

Определения  
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 Инфрачервена подсветка: невидима подсветка, която 
спомага нощните снимки. 

 Отвори за колан: позволява прикрепянето на 
камерата към дърво или друг предмет с помощта на 
колан. 

 Микрофон: записва звук по време на видео запис. 

 Test Laser Beam: лазер позволява да определите 
зоната на детекция и заснемане на камерата. 

Внимание: Не насочвайте лазера в очите. 

 LCD Дисплей: показва статуса и настройките на 
камерата. 

 Леща: заснема видео/снимка. 

 [▲] UP and [▼] DOWN бутони: позволяват промени в 
настройките на камерата, когато камерата е включена 
на SET. 

 [OK] Потвърждаващ бутон: позволява потвърждение 
на настройките. 

 [M] Mеню бутон: позволява промяна на настройките. 

 Дупки за верига/кабел-питон: (не са предвидени в 
комплекта). 

 Пасивен инфрачервен сензор (PIR): прихваща 
движещи се обекти. 
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 Ключ: затваря камерата. 

 Преден капак: предотвратява намокряне, затваря се 
след настройка на устройството. 

 Предпазител на захранващия отвор: oтворете, за да 
свържете с външно захранване/батерия DC 12V (не е 
вкл. в пакета). Затворете плътно, за да избегнете 
намокряне. 

 Дупка за катинар: позволява да заключите камерата, 
за да не се може никой да променя настройките или 
да вземе SD картата памет. 

 AV Out изход: чрез него можете да свържете 
устройството с TV посредством AV кабел (не е вкл. в 
пакета) за преглед на снимките/видеото. 

 USB изход: чрез него можете да свържете 
устройството с компютър посредством USB кабел за 
преглед на снимките/видеото. 

 Външен захранващ изход: позволява свързване на  
12V DC външно захранване (не е вкл. в пакета). 

 Копче за включване: има 5 позиции: SET / OFF / 
Зададени настройки A / Зададени настройки B / 
MANUAL. 

 Слот за SD карта: поставяте допълнителна памет до 
32GB. (не е вкл. в пакета).  
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 Отделение за батерии: могат да се поставят  8 бр. AA 
алкални батерии (не са вкл. в пакета). 

 Бутон за освобождаване на батериите: натиска се за 
да се освободи отделението за батериите, след което 
се издърпва леко, за да се поставят или заменят 
батериите. 

 Внимание: Уверете се че поставяте правилни 
батериите - / +. 

Статуси, показвани на дисплея 
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 CAM: показва, че устройството е в режим на снимка. 

 VIDEO: показва, че устройството е в режим на видео. 

          : показва колко снимки е направила камерата. 

            : показва статуса на батерията/ите.    
 

                                                     >          < 

                                                     >          <                                     

                                              >          < 

   Заредена (свети)    Разредена (премигва)    изтощена (не свети)  

 Когато батериите са изтощени, на дисплея се 
изписва “bAtLO”. Моля заменете батериите. 

 

                   :  Показва резолюцията на снимките/видеото. 

                                Резолюция на снимките: 12Mp 

                                Резолюция на снимките: 5Mp 
Резолюция на видеото: HD 1280 x 720 pixels 

                                Резолюция на снимките: 3Mp 
Резолюция на видеото: VGA 640 x 480 pixels 

 D: Показва настройка за дата. 

 T: Показва настройка за време. 

 T-O: Показва настройка за Time Out (забавяне). 

Time Out в режим Пасивен инфрачервен сензор - PIR: 
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период, в който камерата изчаква друго движение да 
активира PIR сензора, след първоначална активация от 
страна на животно, попаднало в обхвата на камерата, 
за да направи снимка. 

Time Out в режим Time Lapse (определено време, в 
което камерата да прави снимка): времеви интервал 
между 2 снимкиint. 

По време на Time Out (PIR или Time Lapse), камерата 
не снима. По този начин SD картата не се пълни с 
излишни снимки. 

 PIR: показва, че камерата е в режим PIR, т.е. ще снима 
винаги при активация на сензора 

 TLS: показва, че камерата е в режим Time Lapse Mode, 
т.е. ще снима автоматично при зададен от вас 
интервал за определено от вас време.  

                  :  Показва дата/час/забавянето и време на 
заснетото видео или брой на снимките/направените 
клипове. 

 

Ръководство за бърз старт  

Това ръководство е за да ви помогне да се справите за 
минути с устройството, за повече детайли се запознайте с 
цялата инструкция за употреба. 
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Фабрични първоначални настройки 

Time Out(забавяне): 30 секунди 
Burst Mode – Импулсен режим: 3 снимки при активация на 
сензора (3P) 
Photo resolution – Резолюция на снимките: 3M 
Operation Mode – Режим на работа: PIR 
Video Mode – Видео режим: продължителност на клипа 10 
сек. - Резолюция 720P 
Time lapse Mode setting – режим за настройка на интервал: 
времева рамка от 19:00 до 07:00 на следващия ден, 
Забавяне 60 сек, резолюция 12M, 1 снимка при активация на 
сензора (1P). 
 

Първоначална настройка – Дата и час 
1. Поставете SDкарта. 
2. Натиснете бутона за освобождаване на батериите и 

издърпайте леко отделението, поставете 8 бр. 
батерии тип АА и вкарайте отделението отново в 
камерата. 

3. Плъзнете копчето от позиция OFF в SET за да 
настроите дата и час. 

4. На дисплея започва да премигва “T”. 
5. Натиснете бутона [UP] или [DN] за да настроите часа, 

след това натиснете  [OK] за потвърждение и 
преминаване към минутите. 
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6. Същото се повтаря за минутите, след потвърждение с 
[OK] се преминава към датата. 

7. Настройка на дата, месец, година става чрез бутоните 
[UP] или [DN]. За да се потвърдят и запазят 
настройките се натиска [OK]. 

8. Когато сте готови, ще започне да премигва - dEL, Ако 
го натиснете ще изтриете настройките и ще 
форматирате SD картата (това действие изтрива 
всички снимки). Натиснете бутона [M], за да излезете. 

 Забележка: Часът и датата се изписват на всички 
снимки. Внимание: при замяна на батериите, 
часът и датата се нулират. 

 

Специални изисквания з аупотреба на батериите 

 Внимание: Не използвайте батерии с различен 
волтаж, от посочения в инструкцията, за да не 
повредите устройството. 

 Не смесвайте стари и нови батерии. Не 
смесвайте алкални, нормални и презареждаеми 
батерии.  

 Внимание: Камерата ВИНАГИ трябва да бъде в 
позиция OFF при подмяна на батериите и SD 
картата, в противен случай камерата може да 
се повреди. 



www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
  тел. : +359899366155; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar 13/44 

Поставяне на батерии и допълнителна 
памет 

Камерата може да работи с 2 вида захранване. 
 Забележка: Уверете се , че копчето на камерата е 

в позиция OFF преди да махнете батериите или SD 
картата. 

 

Батерии тип “AA”  
Вътрешното отделение е за 8бр. батерии тип “AA”. 
Използвайте качествени алкални батерии и го поставете 
правилно (+/-) в отделението, за да избегнете повреда. 

Външно захранване 12V DC  
Камерата е снабдена с изход за външно захранване на DC 
12V (не е вкл. в пакета).  

 Уверете се , че копчето на камерата е в позиция OFF . 

 Свържете външното захранване на DC 12V с кабел към 
изход на камерата. 

 Включете копчето на SET, A или B или MANUAL от OFF. 
 

Допълнителна памет 
Камерата е снабдена със слот за карта памет, като могат да 
се използват SD карти до 32GB от клас 10 или с по-ниска 
скорост (не е вкл. в пакета). На дисплея ще се изпише броя 
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направени снимки/клипове на SD картата. Ако няма сожена 
SD карта, излиза съобщение “NOSd” и камерата не работи. 

Когато SD карта е пълна на екрана се изписва “FULL”. 
Камерата спира да снима. 

Поставяне на SD карта 
 Отворете предния капак, поставете SD карта в слота 

както е показано на фигурата.  

 За да извадите SD картата, натиснете леко и я 
издърпайте. 

 SD картата трябва да е празна (да няма снимки и друга 
информация от други източници на нея). Ако се ползва 
на друго устройство, трябва да я форматирате на 
компютър преди да я  поставите в камерата. Новите 
карти нямат нужда от форматиране.  

Форматиране – определение: Когато SD картата, 
цялата записана на нея информация бива изтрита, 
включително скрити системни файлове, което я прави 
„нова”, готова за употреба. НИКОГА НЕ ПОЛЗВАЙТЕ 
системни файлове от типа: “NTFS” или “exFAT”, те не се 
поддържат. 
 

Настройка на камерата 
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Когато включите копчето на позиция A, B или MANUAL, на 
дисплея се изписва статуса на камерата. 

Камерата има възможност за 2 предварително зададени 
режима (A и B) и 1 ръчно програмируем режим (MANUAL). 
 

Задаване на предварително зададени (собствени) 
настройки  
 Забележка: Ако зададете А или В настройки, то 

камерата ще работи в режим PIR (няма да работи 
в режим Time Lapse). 
 

 A – Тази настройка заобикаля 
всички зададени от 
потребителя настройки и 
използва следните: PIR режим 
/ снимка/ резолюция: 5MP / 3 
снимки при активация на 
сензора / забавяне: 30 сек. 

 

 B - Заобикаля всички 
зададени от потребителя 
настройки и използва 
следните: PIR режим/ видео: 
10 сек. / резолюция: 720P / 



www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
  тел. : +359899366155; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar 16/44 

забавяне: 30 сек. 

Задаване на ръчно програмируем режим  
Камерата може да работи в режим на детекция PIR или в 
режим Time Lapse/PIR. Когато променяте настройките, 
копчето трябва да е в позиция SET и след това да го 
преместите на MANUAL – ръчен режим. 

 MANUAL / ръчен режим – Позволява да задаване на 
настойки на камерата. 

       Passive Infrared Mode                   Time-Lapse/PIR Mode  
 

 

 

 

 

 
Настройка в режим PIR  
 Копчето се мести на позиция SET от OFF.  

 На дисплея се показва статуса.  

 Натиска се веднъж бутона [M] за влизане в ръчен 
режим, “PIR” или “TLS” започват да премигват. 

 Натискате [UP] или [DN] за да изберете режим PIR. 
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 Натискате [OK] да запаметите настройката. 

 Натискате [M] за да излезете от менюто. 

 
Настройка на резолюцията в режим PIR  
Камерата има 3 опции за настройка на резолюцията: 3 
звезди е 12Mp, 2 звезди е 5Mp и 1 звезда е 3Mp. 

 Копчето се мести на позиция SET, на дисплея се 
показва статуса.  

 Натискате [M] за да влезете в  в ръчен режим. 

 “PIR” започва да премигва на екрана, натискате [OK] 
за да потвърдите, че камерата работи при активация 
на PIR сензора. 

 Натискате [UP] или [DN] докато не започне да 
премигва “CAM” на екрана. 

 Натискате [OK] за да потвърдите, че камерата е в 
режим снимка - CAM, “RES” започва да премигва на 
екрана. 

 Натискате [OK] след това [UP] или [DN] за желаната 
резолюция. 

 Натискате [OK] за да запазите настройката, “burst” 
(Burst shoot) започва да премигва на екрана. Натискате 
[OK] за да влезете в настройката за снимане в 
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импулсен режим to или [M] за изход. 
 

Настройка за импулсивно снимане (Burst Shoot) в 
режим PIR  
Камерата може да прави от 1 до 10 снимки с едно 
задействане на сензора. 

 Копчето се мести на позиция SET, на дисплея се 
показва статуса.  

 Натискате веднъж [M] за да влезете в  в ръчен режим. 

 “PIR” започва да премигва на екрана, натискате [OK] 
за да потвърдите, че камерата работи при активация 
на PIR сензора. 

 Натискате [UP] или [DN] докато не започне да 
премигва “CAM” на екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за да потвърдите, че камерата 
е в режим снимка - CAM. 

 Натискате веднъж [UP] за да влезете в менюто burst 
shoot setting, “burst” премигва на екрана. 

 Натискате [OK], а след това [UP] или [DN] за избор на 
желания брой снимки с едно активиране на сензора 
button (от 1 до 10 снимки). 

 Натискате [OK] за да запазите настройката, “T-O” 
започва да премигва на екрана. Натискате [OK] за да 



www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
  тел. : +359899366155; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar 19/44 

влезете в настройката за забавяне или [M] за изход. 
 

Настройка на резолюцията на видеото в режим 

PIR  
Камерата има 2 опции за настройка на резолюцията на 
видеото: 2 звезди е HD 1280 x 720 пиксела, 1 звезда е VGA 
640 x 480 пиксела. 

 Копчето се мести на позиция SET, на дисплея се 
показва статуса.  

 Натискате веднъж [M] ] за да влезете в  в ръчен режим. 

 “PIR” започва да премигва на екрана, натискате [OK] 
за да потвърдите, че камерата работи при активация 
на PIR сензора.  

 Натискате [UP] или [DN] докато не започне да 
премигва “VIDEO” на екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за да потвърдите, че камерата 
е в режим видео -VIDEO, “RES” започва да премигва на 
екрана. 

 Натискате [OK] и след това [UP] или [DN] за избор на 
желаната резолюция. 

 Натискате [OK] за запазване на избора, “T” и “ᴜ” 
започват да премигват на екрана. Натискате [OK] , за 
да зададете продължителност на видеото или [M] за 
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изход. 
 

Настройка на продължителност на видеото в 
режим PIR  
Камерата може да записва видео с продължителност от 5 
сек.(00:05) до 10 мин. (10:00) с едно задействане на сензора. 

 След като натиснете [OK] за потвърждение на 
резолюцията на видеото, “T” и “ᴜ” започват да 
премигват на екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за да зададете 
продължителност на видеото. 

 Натискате [UP] или [DN] за избор на желаната 
продължителност на видеото от 5 сек. до 10 мин. с  
увеличение на стъпката от 5 сек. 

 Натискате [OK] за да запазите настройката, след това 
“T-O” започва да премигва на екрана. Натискате [OK] 
за да влезете в настройката за забавяне или [M] за 
изход. 

 

Настройка на забавяне (Time Out) в режим PIR  
Можете да зададете интервала, в което камерата изчаква 
второ задействане на сензора от животно, което вече е било 
засечено, но остава в обсега на камерата, за да направи 
втора снимка.  
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 След като натиснете [OK] за да потвърдите 
настройката за броя на снимките или 
продължителността на видеото, “T-O” започва да 
премигва на екрана. 

 Натискате [OK] за да настроите интервала, през който 
да снима камерата. 

 Натискате [UP] или [DN] за да увеличите или намалите 
времетраенето от 5 сек. (00:05) до 60 мин. (60:00) с  
увеличение на стъпката от 5 сек. 

 Натискате [OK] за да запазите интервала. 

 След това “T” започва да премигва на екрана. 
Натискате [OK] за промяна на времевите настройки 
или [M] за изход. 

 

Настройка на време и дата в режим PIR или TLM  
(последователни кадри)  
Камерата  24-часов формат на часа. 
Внимание: При смяна на батериите информацията за час и 
дата се губи. 

 Копчето се мести на позиция SET, на дисплея се 
показва статуса.   

 Натискате веднъж [M]  за да влезете в  ръчен режим. 

 PIR” или “TLS” започват да премигват на екрана, 
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натискате [OK] за да потвърдите, че камерата работи 
при активация на PIR сензора или TLM. 

 Натискате [UP] или [DN] докато не започне да 
премигва “T”. 

 Натискате [OK] за настройка на часа. 

 Премигват цифрите на часа. 

 Натискате [UP] или [DN] за промяна на часа (00 – 23). 

 Натискате [OK] за да запазите часа и да преминете 
към минутите. 

 Премигват цифрите на минутите. 

 Натискате [UP] или [DN] за промяна на минутите (00 – 
59). 

 Натискате [OK] за да запазите минутите и да 
преминете към месеца. 

 Премигват цифрите на месеца. 

 Натискате [UP] или [DN] за промяна на месеците (1 – 
12). 

 Натискате [OK] за да запазите месеците и да 
преминете към датата. 

 Премигват цифрите на датата. 

 Натискате [UP] или [DN] за промяна на датата (01 – 31). 
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 Натискате [OK] за да запазите датата и да преминете 
към годината. 

 Премигват цифрите на годината. 

 Натискате [UP] или [DN] за промяна на годината (01 – 
99). 

 Натискате [OK] за да запазите годината. “- dEL –
“ започва да премигва на екрана. 

 Натискате [M] за да излезете от  ръчен режим и да се 
върнете към началния екран. 

 

Настройка – режим за последователни кадри 
Time Lapse (TLM) 
В режим за последователни кадри камерата автоматично ще 
прави снимки през зададения от вас интервал за 
определеното от вас време. 
Видеото не активна опция тук. 
Настройките по подразбиране за последователните кадри са 
следните: 

 Времева рамка: от 19:00 до 07:00 на следващия ден 

 Изчакване между кадрите : 60 сек. 

 Резолюция на снимката: 12M 

 Брой снимки с едно задействане на сензора: 1  
Извън времевата рамка за последователни снимки, 
потребителя трябва да настрои и PIR. 
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Първо се задават начален и краен час на времевата рамка 
(напр. - от 19:00 до 07:00 на следващия ден). След това 
задавате интервал между снимките. Камерата остава в този 
режим докато вие не промените настройката. 

 Копчето се мести на позиция SET от позиция OFF, на 
дисплея се показва настоящия статус на камерата.  

  Натискате веднъж [M] за да излезете от  ръчен режим, 
“PIR” или “TLS” започва да премигва на екрана. 

 Натискате [UP] докато “TLS” 
започне да премигва. 

  Натискате [OK] за да потвърдите и 
да зададете начално време на 
режима за последователни кадри. 

 На екрана ще видите T + S-88:88 
(S = начало, 88:88 = време ЧЧ:ММ).  

 Натискате [OK] за да зададете 
началния час. 

 Цифрите на часа започват да премигват. 

 Натискате [UP] или [DN] за да зададете час (00 – 23), 
след това натискате [OK], за да запазите настройката и 
да преминете към минутите. 

 Цифрите на минутите започват да премигват. 
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 Натискате [UP] или [DN] за да зададете минутите (00 – 
59), след това натискате [OK], за да запазите 
настройката и да преминете към настройката за краен 
час. 

  На екрана ще видите T + E-88:88 
(E = край, 88:88 = време ЧЧ:ММ) 

 Можете да промените часа от 00:00 
до 23:59 като натиснете [UP/DN/OK] 
като при задаването на началния 
час. 

 Натискате [OK] за да запазите настройката за краен 
час и да преминете към настройка на времето за 
изчакване между кадрите. 

 Моля направете настройка на времето за изчакване 
между кадрите, резолюцията на снимката, броя 
снимки с едно задействане на сензора подобно на 
тези когато камерата е в режим PIR. 

 Забележка: Настройката за времето за изчакване 
между кадрите може да се програмира от 5 сек. 
(00:05) до 10 мин. (10:00) с  5-секундно увеличение. 

 Натискате [M] за да излезете. На екрана се изписва 
настоящия статус на камерата. 

 

Преимери: 
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#1: Ако изберете режим за последователни кадри с 
начален 07:00 и краен 20:30, после изберете 3 минути 
интервал между кадрите и заснемане на 3 снимки с едно 
задействане на сензора, това означава, че камерата ще 
прави по 3 снимки на всеки 3 минути за времето между t 
7:00 и 20:30 ч. През останалото време камерата ще 
работи в режим PIR с нормалните настройки. 
 

#2: Ако изберете режим за последователни кадри с 
начален 00:00 и краен 00:00, после изберете 5 минути 
интервал между кадрите и заснемане на 3 снимки с едно 
задействане на сензора, това означава, че камерата ще 
прави по 3 снимки на всеки 3 минути 24 часа в 
денонощието. 
 

Препоръка за настройка на Time Lapse Mode - 
последователни кадри 
Ако използвате режима и искате да удължите живота на 
батериите като направите възможно най-много снимки, 
задайте следните настройки: 

Батерии: литиеви батерии 

Резолюция на снимката: 3M 
Интервал между снимките: Повече от 15 сек. 
 
 



www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
  тел. : +359899366155; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar 27/44 

 

Настройка на камерата на терен 

След направата на всички настройки коректно на камерата, 
можете да я използвате на терен. 
 

Как да започнете 
Полезни съвети, с които ще получите най-добри резултати. 

 Монтирайте камерата на височина от 1.5~2 м като я 
насочите леко надолу. 

 Насочете камерата на север или юг, вместо на изток 
или запад, за да не се активира от 
изгряващото/залязващото слънце и да прави излишни 
снимки. 

 Ако обхвата на камерата не покрива желаното място, 
насочете камерата малко по-нагоре/по-надолу от 
желаното място. 

 За да избегнете празни кадри премахнете излишната 
растителност. която вятъра движи пред камерата.  

 Проверете нивото на батериите. 

 Уверете се, че картата памет е поставена правилно и 
има достатъчно свободна памет. 

 Уверете се, че настройките на часа и датата са 
правилни. 
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 Включете камерата на режим A или B или MANUAL , а 
не на SET преди да я оставите. 

 

Пример: Монтиране 
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        Монтиране на стълб или дърво Ефективен ъгъл          

 

Ефективен обхват 

Насочване на камерата 
Камерата има вграден лазер, които помага да се определи 
обхвата на камерата. Следвайте инструкциите за определяне 
на обхвата: 

 След като монтирате камерата (напр. на дърво) като 
използвате колана, отворете предния капак и 
плъзнете копчето от позиция OFF в позиция SET. 

 Натиснете бутона [M] за 3 сек., на 
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екрана ще се появи “tESt”, и лазера отпред ще започне 
да премигва front housing. 

 Лазерът помага насочването на камерата към мястото, 
на което ще дойде дивеча.  

 Ако е необходимо променете позицията на камерата, 
за да постигнете желания обхват. 

 Лазерът се изключва автоматично 30 сек., или можете 
да го изключите като натиснете бутона [M] за 3 сек. 

 Когато приключите с теста, плъзнете бутона от 
позиция  OFF в SET. 

 

Внимание: Не насочвайте лазера в очите. 

 

Използване на камерата в режим на 
засичане PIR  

 След като монтирате камерата (напр. на дърво) като 
използвате колана, отворете предния капак и 
плъзнете копчето от позиция OFF в позиция A, B или 
MANUAL. 

 След това имате 60 сек. да затворите предния капак и 
да се отдалечите от обхвата. 
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 Ако изберете MANUAL се уверете, че камерата е в 
режим PIR, а не в режим на последователни кадри 
(TLS). Ако не сте сигурни, моля прочетете секцията 
“Настройки на камерата” отгоре за да я зададете в 
правилен режим. 

 

За да правите снимки се уверете, че на екрана 
пише CAM: 
В режим MANUAL , но не се изписва CAM на екрана: 

 Преместете бутона в позиция SET, на екрана ще се 
изпише статуса на камерата. 

 Натиснете [M] за да влезете в ръчните настройки. 

 “PIR” започва да премигва на екрана, натискате [OK] 
за да потвърдите, че камерата работи в режим PIR. 

 Натискате [UP] или [DN] докато “CAM” премигва на 
екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за потвърждение и след това 
[M], за да излезете. 

 Преместете бутона от позиция SET в MANUAL и 
затворете предния капак. 

За да снимате видео се уверете, че на екрана 
пише VIDEO: 
В режим MANUAL, но не се изписва VIDEO на екрана: 
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 Преместете бутона в позиция SET, на екрана ще се 
изпише статуса на камерата. 

 Натиснете [M] за да влезете в ръчните настройки. 

 “PIR” започва да премигва на екрана, натискате [OK] 
за да потвърдите, че камерата работи в режим PIR. 

 Натискате [UP] или [DN] докато “VIDEO” премигва на 
екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за потвърждение и след това 
[M], за да излезете. 

 Преместете бутона от позиция SET в MANUAL и 
затворете предния капак. 

 

На екрана се отброяват 60 сек., в които можете да затворите 
предния капак и да се отдалечите, така че камерата да не ви 
снима. 

 

 Забележка: Времето между засичане на обекта от 
сензора и заснемането му може да варира поради  
различни причини – светлина, програмни 
настройки и състояние на батериите. 
Инфрачервената подсветка се включва само при 
липса на достатъчно светлина.  



www.spyboar.com 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
  тел. : +359899366155; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar 33/44 

 

Използване на камерата в режим на 
последователни кадри  

 След като монтирате камерата (напр. на дърво) като 
използвате колана, отворете предния капак и 
плъзнете копчето в позиция SET. 

 Натискате веднъж [M] за ръчен режим, “PIR” или “TLS” 
започват да премигват на екрана. 

 Натискате [UP] докато не започне да  премигва “TLS” 
на екрана. 

 Натискате веднъж [OK] за потвърждение и [M] за 
изход. 

 за други настройки на режима, следвайте 
инструкциите по-горе в секция “Настройки на 
камерата – режим за последователни кадри”. 

 Преместете бутона от позиция SET в MANUAL и 
затворете предния капак. 

 

На екрана се отброяват 60 сек., в които можете да затворите 
предния капак и да се отдалечите, така че камерата да не ви 
снима, и камерата ще започне и ще спре да снима в 
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зададеното време 

Преглеждане и изтриване на файловете 

Камерата дава различни възможности на потребителя да 
прегледа снимките – на компютър, на телевизор, ако има 
RCA изход. На екрана се изписва броя на снимките в SD 
картата. 
 Забележка: Следващите инструкции се отнасят за 

камера, която първоначално е била в OFF - 
изключена. 

 

Преглеждане на файловете на компютър 
Камерата разполага с USB изход, който може да със 
устройства ползващи следните оперативни системи: 
Windows 2000 / ME / XP / Vista / Windows 7 / MAC 10.6 и 
нагоре 

 Уверете се, че копчето на камерата е в позиция OFF. 

 Свържете камерата и компютъра посредством USB 
кабел. 
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 Когато отворите предния капак на камерата ще 
откриете USB изхода в долната част. 

 Камерата се включва автоматично и изписва “USb” на 
екрана. 

 Компютърът ще разпознае камерата като устройството 
с допълнителна памет. Пряк път намирате и през 
менюто – My computer. 

 имате няколко възможности: 

 Да разгледате снимките и видеото: Кликвате с 
мишката на Removable Storage device (устройството с 
допълнителна памет) скролирате до желания файл и 
го отваряте с 2 кликвания с мишката върху файла. 

 Да запазите снимките и видеото: Маркирате ги и ги 
пренасяте на хард диска.  

 Да изтриете снимките и видеото: Маркирате 
снимките/видеото, които искате да изтриете и 
натискате [DELETE]. 

 Да изтриете всички файлове от картата и да я 
форматирате: Кликвате с десния бутон на мишката 
върху Removable Storage device и избиратеt FORMAT, 
а след това START. Ще получите предупреждение, 
натискате [OK], а после CLOSE за да излезете. 

 Забележка: Преди да форматирате се уверете, 
че това е паметта от камерата. 
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  Накрая извадете кабела от камерата и компютъра. 
Камерата се изключва автоматично. 

 

Преглеждане на файловете на телевизора 
 Отворете предния капак на камерата и я свържете с 

телевизора посредством AV кабел (не е вкл. в пакета). 
Изходът се намира в долната част на камерата. 

 Другият край на кабела включете в изхода RCA VIDEO 
на телевизора. 

 Включете камерата като преместите копчето от 
позиция OFF в A, B, MANUAL или SET, включите и 
телевизора. 

 Проверете режима на телевизора да е AUX / VIDEO. 

 В инструкцията на телевизора ще намерите 
информация как да го направите. 

 По подразбиране камерата използва PAL.  

 Ако картината не трепти , тогава не е нужно да се 
промени AV настройка на вашата камера . 
Пристъпва се към следващия раздел , наречен 
умалени изображения 

 Ако картината трепти , тогава е нужно да се промени 
AV настройка на вашата камера . Пристъпва се към 
следващия раздел , наречен умалени изображения. 
Прочетете инструкцията отнасяща се до настройка 
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при свързване с телевизор- “TV Out System Settings” 
и променете формата от NTSC в PAL . 

 Ще видите множество икони на  екрана на телевизора. 

 Натискате [UP] или [DN] за да преминете през 
различните икони. 

 Ниско вляво на екрана на телевизора ще 
видите ще се появи или снимката или 
тази икона за видео клип. 

  За да гледате на цял екран, натиснете [OK]. 

 Натискате отново [OK] и се връщате към иконите на 
снимките. 

 Забележка: Всички клипове се записват със звук, 
но само когато се преглеждат на компютър. 

Настройка при свързване с телевизор 
 Натискате веднъж [M]. 

  “tu” започва да премигва на екрана. 

 Натискате веднъж [OK] и “tu – n” започва да премигва. 

 Натискате [DN] за да промените формата на PAL. 

  “ tu – P ” започва да премигва. 

 Натискате [OK] за да запазите настройката. 

  Когато “tu - P“ спре да премигва изключете камерата. 
Изчакайте 5 сек. и след това я включете отново. 
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Изтриване на файловете на терена 
 Плъзнете копчето в позиция SET, камерата показва 

настоящия статус. 

 Натискате веднъж [M] за ръчен режим. 

 “PIR” започва да премигва, натискате [OK] за да 
потвърдите, че камерата работи е режим PIR.  

 Натискате [DN] докато не започне да премигва  
“- dEL -“ на екрана. 

 Натискате [OK] за влизане в менюто d-ALL (изтриване) 
& F-t (форматиране). 

 Натискате [UP] или [DN] bза да изберете между: 

 NO-dL (не изтривай) – снимките няма да се изтрият. 

 d-ONE (изтрий една) – Ще се изтрие последния файл. 

 d-ALL (изтрий всички) – изтриват се всички снимки 
от SD картата. 

 Ft (форматиране) – Изтриват се всички файлове на 
SD картата и тя се форматира. 

 Натискате [OK] за потвърждение. 

 Натискате [M] за да излезете, след кoето връщате 
копчето в позиция OFF. 

 

Технически характеристики 
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Системни изисквания и съвместимост  
 Windows Me/2000/XP/Vista/Windows 7/ MAC 10.6 и 

нагоре 

 Pentium 4, 2GHz и нагоре 

 1GB RAM (препоръчително - 2GB) 

 32 bits color, Резолюция 800x600 и нагоре w/ 256MB 

 100GB свободно място на хард диска 

 Свободен USB 1.1 порт (препоръчително - USB 2.0) 

 Direct X 9.0 и нагоре – Заложен в операционната 
система 

 Съвместима звукова карта Windows. 

 Забележка: Ако имате въпроси, свързани 
характеристиките на компютъра е необходимо да 
се свържете с производителя.  

 
Характеристики на камерата  
 Прецизни многослойни лещи с покритие. 

 Фокусиране: 1.5M (5 ft.) до безкрайност. 

 Ефективен зрителен ъгъл: 50 градуса. 

 Скорост на заснемане: по-малко от 1 сек. 

 Ефективен обхват на инфрачервената подсветка за 
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заснемане на снимки и видео – до 20 м. 

 PIR ъгъл на засичане: 48 градуса. 

 PIR разстояние на засичане: 20 м. 

 Резолюция на снимките: 12M, 5M, 3M 

 Резолюция на видеото: HD 1280 x 720 pixels, VGA 
640 x 480 pixels – запис със звук. 

 Сензор: 5 Mega Pixel CMOS 

 Работа: от 1 до 10 снимки в режим на последователни 
снимки или снимане на видео със звук до  images in 
burst mode  минути. 

 Последователни снимки: Определяте честотата на 
снимките според зададен период от време.  

 Хибриден режим: снимане в режим PIR и в режим 
последователни снимки, които се сменя автоматично.  

 Интервал между снимките в режим PIR: от 5 сек. до 1 ч. 
с 5-секундно нарастване. 

 Интервал между снимките в режим последователни 
снимки: от 5 сек. до 10мин. с 5-секундно нарастване. 

 Отпечатък на датата и часа. 

 Вграден сензор за температура. 

 Печат за дата, час, време, температура Date (в °C) и 
фаза на луната на всички снимки и клипове 
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 Формат: на снимката: JPEG/ на видеото: Motion JPEG.  

 Автоматична корекция на осветяването. 

 Автоматична инфрачервена подсветка. 

 Вграден лазер за определяне на разстоянието и 
обхвата на заснемане. 

 Външна памет: SD карта до 32GB (не е включена в 
пакета).  

 Тип интерфейс: USB 2.0 

 Вграден TV порт. 

 Захранване: батерии тип AA – 8 бр. (не са включени в 
пакета). 

 Външно захранване: Акумулатор DC 12 (не е включен в 
пакета). 

 

Отстраняване на проблеми  
Ако по някаква причина устройството спре да функционира 
или даде грешка, прочетете инструкцията за употреба, след 
това заменете батериите ако е необходимо. Уверете се , че 
използвате правилно устройството. 

Ако затруднението продължава, моля свържете се с екипа на 
spyboar.com на телефон 0884145282 или на имейл 
spyboar@gmail.com. 

mailto:spyboar@gmail.com
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Когато изпращате продукта към сервиз за ремонт, моля 
проверете дали изпращате: 

 целия продукт с всички части в комплекта 

 Доказателство да покупката (фактура). 

 Информация за проблема при работа. 

 

Гаранция 

Гаранцията на продукта е валидна 1 година от датата на 
закупуване и включва само фабрични дефекти. 

Всички разходи по изпращане до и от сервиз са за сметка на 
потребителя. 

 

Условия на гаранцията 

1. Гаранцията на продукта е валидна 1 година от датата на 
закупуване. 

2. Гаранцията не покрива следните: 

 замяна на колана и USB кабел 

 щети поради лошо опаковане и транспортиране на 
продукта до сервиз  

 щети, причинени поради : 

 небрежност и неправилна употреба 
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 употреба, в противоречие с инструкцията  

 ремонт от нелицензиран сервиз  

 загуба или кражба 

3. При установяване на дефект в сервиза, устройството се 
ремонтира или заменя.  

4. Не се приемат претенции от страна потребителя  във 
връзка с дефектно устройство поради неправилна 
употреба. 
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