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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.1 Bevezetés 

  

A készülék egy passzív térfigyelő eszköz, amely a környezet hirtelen hőmérséklet változása 

alapján aktiválódik fényképet, videofelvételt készít, amit egy erős infravörös fényforrással is 

(PIR) szükség szerint )éjszaka) megvilágít  

 

Műszaki jellemzők: 

 

12/10/8/5 megapixeles CMOS-érzékelő. 

Ultra alacsony készenléti áramfogyasztás. Rendkívül hosszú élettartam (készenléti állapotban, 

5 hónap 

4 x AA elem és 10 hónap, 8 db AA elem) 

Optikai szűrő napközben 

Nagyítás / kicsinyítés  

Lenyűgözően gyors reakcióidő (1 másodperc) 

Dátum, idő, hőmérséklet és a hold fázis megjelenítés 

Lézerfény a kamera fókusz az optimális beállításához 

Multi-shot funkció fénykép + video, 3 kép 

Éles és ragyogó színes fotók nappal, fekete / fehér fényképek éjszaka 

Egyedi Prep érzékelő, nagyobb érzékelési szög  

Kis méret (5,3 x 3,85 x2.35 hüvelyk).  

Kódfunkció 

Jelszó  

 

 



 

1.2 Alkalmazási terület 

 

 

Vagyon. És telephelyvédelem 

köztér, irodai használat, portamegfigyelés 

Mindenhol, ahol a fényképes bizonyítási mód elengedhetetlen 

 

 

1.3 Ábra 

  

 

A kamerán az alábbi csatlakoztatások lehetségesek: SD kártya foglalat,  

ON / TEST / OFF gomb, videó / fotó gomb,  

USB port,  

TV-kimenet csatlakozó, külső egyenáram csatlakozó 

A 3-utas főkapcsoló: ON / TEST / OFF. 

 

A tápellátás: négy új nagy teljesítményű alkáli AA elem vagy Ni-MH AA elemek  

Külső 6 V tápegység csatlakoztatható 

 

Quick Start 

 

2.1 Elemek betöltése 

 

Csak nyisd ki a kamerát, és helyezze be a 4 db AA elemet. Ellenőrizze, hogy a polaritást. 

megegyezik a jel a borítón 

 

 

2.2 Helyezze be az SD kártyát 

 

A kamera 32M belső memóriával rendelkezik. 

Mielőtt az SD kártyát a behelyezné a nyílásba, győződjön meg róla, hogy az írás-kapcsoló az 

SD kártya oldalán nincs-e lezárva (nem a "Lock" állásban van) A támogatott memória 

kapacitása legfeljebb 32 GB. 

 

FIGYELEM: Mindig kapcsolja ki a kamrát mielőtt kivenné az SD kártyát  

Formázás és törlés SD kártya 

 

Nyomja meg az "OK" gombot a Format vagy Dele fájlokat. 

 

Nyomja meg a ▲ és ▼ váltás a "Delete" és a "Format", nyomja meg a gombot "Format", 

majd nyomja meg a ▲ és ▼ váltás a "Yes" és "No" nyomja meg az "OK" gombot és lépjen ki 

amenüből. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha „delete” és az "OK", választja az összes információ az SD 

kártyán törlésre kerül. 

 

 

 



Funkció kapcsoló 

 

Három állású a kapcsoló: OFF, ON és a TEST.  

Ha a készüléket nem hosszab időre  használja, kapcsolja OFF pozícióba és távolítsa el az 

elemeket  

 

2.3 Teszt mód 

 

Teszt módban kézzel készíthet fényképet, visszanézheti a korábban készített felvételeket és 

beprogramozhatja a készüléket. 

Három lehetősége vana tesztelési üzemmódban, és ezek a következők:  

1) az előnézeti módban, ahol láthatjuk a képeket közvetlenül előtte a kamera lencséjén 

keresztül a TFT LCD képernyőn vagy a TV-készülékünkön 

2)  a beállítási mód, ahol a menü jelenik meg, és  

3)  a lejátszási módot, ahol megtekintheti a meglévő fényképeket és videókat amiket a 

készülék az SD kártyán tárolt  

 

2.4 ON mód (automatikus infravörös felvételi mód) 

 

Tegye a kapcsolót ON állásba, így a készülék az automatikus infravörös felvételi módban van. 

A készülék rendelkezik egy várakozási idővel, ami körülbelül 30 másodpercet, mielőtt a 

rendszer felvételkészítésre aktiválódik. Ez alatt az időszak alatttt a piros LED jelzőfény 

folyamatosan villog. Ezután, hogy a fény kialszik, és a kamera üzemkész infra módban.  

 

Megjegyzés: On módban a képernyő sötét! 

 

 

PIR (mozgásérzékelő) előnye: Energiát takarít meg, hiszen csak akor aktiválja a 

fényképezőgépet, ha mozgást érzékel a készülék előtt. 100-120 fokos szögben érzékel, 

mozgásérzékelés után 1 másodperc múlva készít felvételt 

 

2.5 gyorsbillentyű 

 

  

A billentyűzet három "Shortcut" funkció billentyűk dolgozik az alábbiak szerint: 

 

Nyomja meg a SHOT gombot, ezzel Ön tud fényképet vagy videófelvételt készíteni.  Nyomja 

meg az OK gombot megerősítés képenA▲ és ▼ gombbal navigálhat. 

 

 

 

3. További funkciók 

 

 

3.1 Paraméter beállítások 

 

Paraméter beállítások (Bold = alapértelmezés) Leírás 

Mode Camera fénykép mód 

Videó Válassza ki, hogy állóképet vagy videót szeretne 

Capture Mode Single 



Camera + video 

 

Trigger módban a beállított időközönként készíti a kamera a fényképeket. 

Felbontás 4000 * 3000 12 megapixeles 

3456 * 2592 10MP 

3264 * 2448 8 MP 

2592 * 1944 5 MP Válassza ki a kívánt határozati állókép felbontást  (5-12 megapixel) 

Film Méret HD 1280 * 720 

 D1 720 * 480 

640 640 * 480 

320 320 * 240 Válassza ki a videó felbontását (pixel per frame). Nagyobb felbontással jobb 

minőségű videókat eredményez, de ez elérheti az SD kártya kapacitásának csökkenését.. 

Videó idő 15 sec 

30 sec 

60 sec 

120 sec Válassza ki a kívánt videófelvétel készítési időt  

VI formátumú 15S a 120S 

 

PIR (mozgásérzékelő szenzor)  érzékenysége: 

Magas 

Közép- 

Kis  

Mivel a készülék a környezeti hőkülönbséget érzékeli, így szabadtéren a kis és közepes 

érzékenységm, télen szintén az alacsony érzékenység, beltéren a magas érzékenységi 

beállítási fokozat ajánlott. 

 

Timer OFF ON  

Ha On funkciót választja, megadhatja a készüléknek, hogy milyen időszakban készítsen a nap 

24 órájából felvételt.  

 

Time Lapse  

ON ON beállítás esetén a fényképezőgép automatikusan fényképeket / videókat készít a 

beállított időközökben. Ez a funkció főként növények vagy hidegvérű állatok megfigyelésénél 

lehet hasznos  

 

Side PIR OFF 

Alapértelmezés: ON a kétoldali mozgásérzékelőt jelenti. Késleltetési idő 1s, 

 

IR-LED Day 

Éjszaka 

24 h  

Beállíthatja az infravörös érzékelő működésének időszakát. 

 

TV OUT NTSC 

PAL TV systme NTSC  

 

Dátumbélyegző OFF 

Dátum és idő beállítása lehetséges 

 



Válassza a Be lehetőséget, ha szeretné, hogy a dátum és az idő, a hőmérséklet és a hold fázis 

megjelenhet minden fotón. 

 

Nyelv English 

简体 中文 

Deutsch 

Suomen 

Francais 

Svenska  

 

Dátum és idő MM / DD / YYYY formátumban 

  

Jelszó beállítása OFF,vagy ON 

A beállítási jelszó védi a kamerát a jogosulatlan felhasználóktól 

 

 

3.2 Replay 

 

Az TEST módban nyomja meg az "OK" jelenik meg az utolsó képek és videók 

megtekintéséhez . Használja a ▲ és ▼ a lejátszás a fénykép vagy videó kiválasztásához. 

 

Amikor 12MP kamera, fotók 16-szor zoomolási lehetőséggel játszhatók vissza. Nyomja, meg 

a ▲ nézet jobb képet, és nyomja meg ▼kicsinyítés- nagyításhoz. 

Ebben módban nyomja meg a "MENU"-be lépve lehetősége van a képeket törölni. 

Válassza ki az "OK", majd a "Yes" gombot törli a fájlt, vagy válassza a "Nem", 

hogymegőrizze. 

 

 

KORLÁTOZOTT GARANCIA 

 

Garantáljuk termékeinkkel kapcsolatban, hogy hibamentes anyag-és gyártási hibákat tekintve.  

A gyártási garancia a vásárlástól számítva értendő. 

 Ez a garancia nem terjed ki a fogyasztó által okozott károkért, nem megfelelő használat vagy 

telepítés, javítás vagy más külső jogosulatlan beavatkozásból eredő meghibásodásra. 

Ezen időszak alatt a kamera hibájától függően javítjuk vagy cseréljük a készüléket. 

A garancia időtartama a vásárlástól számított egy év, a vásárlást igazoló nyugta alapján. 

A garancia kizárólag a gyártási hibákra és a normál használat esetén történő 

meghibásodásokra értendő.   

Nem vonatkozik a készülék természetes elhasználódásával kapcsolatos meghibásodásokra. 

Garanciális problémáival forduljon a hivatalos forgalmazóhoz. 

 

 

Melléklet I. MŰSZAKI ADATOK 

 

Modell paraméterei 

Képérzékelő 12Mega Pixel színes CMOS 

Max. Pixel méret 3000 * 4000 

Lencse F = 3,1; OFV = 52 °, Auto IR-Cut 

IR vaku 65 méter Feet/20 

LCD képernyő 2,5 hüvelykes 



Kezelőgombok: 7 gomb 

Kép méret 3000 * 4000 12M 

3264 * 2448 8M " 

2592 * 1944 5M 

Memória 32M, SD kártya (32M 32G) 

Laser fény Lézer fény a fókuszbeállításhoza shotting tartományban. A mágneskulcs aktiválja, 

amit a kamera elé a jobb felső sarokba kell érinteni.  

Videó mérete HD 1280 * 720 20fps 

D1 720 * 480 20fps 

640 640 * 480 20fps 

320 320 * 240 20fps 

PIR érzékelési távolság 15M 

Prep PIR érzékelési szög Bal és jobb fénysugár egy 90 °-os; 

Fő PIR érzékelési szög 35 ° 

Várakozási idő 1 másodperc 

Késleltetési idő 1 sec-23H59M59S; Programozható 

Késleltetési idő 1 sec-23H59M59S; Programozható 

IR-LED üzemmód Day/Night/24H 

Capture Mode Single 

Camera + video 

3 kép 

Videó idő 15 sec 

30 sec 

60 sec 

120 sec 

Timer ON / OFF; Időzítőbeállítás 

Sorszám. 4. Digit NO. 

Lejátszás Nagyítás 1-16 szoros 

Jelszó 4 Digit NO. 

Tápegység 4 * AA, bővíthető 8 * AA (kiegészítő akkumulátor doboz) 

Készenléti idő 5-10 hónap (4 * AA -8 * AA) 

Készenléti Current 0.17mA 

Automatikus kikapcsolás 2 perc, amikor nincs billentyűzet vezérlő 

Fogyasztás 160mA (500 mA, ha IR LED világít) 

Alacsony akkufeszültség 4 v 

Interface TV kimenet, USB, SD kártya foglalat, 6V DC külső 

Vízálló IP 54 

Működési hőmérséklet -20 +158 ℉ / -30 +70 ℃ 

Működési páratartalom 5% - 95% 

  

 

CSOMAGOLÁS TARTALMA 

 

Digitális fényképezőgép 1 

TV AV kábel 1 

USB-kábel 1 

Szíj 1 

Mágnes kulcs 1 

Használati útmutató 1 

Külső DC kábel (opcionális) 1. 


