UAVision mobil kamera használati utasítás
A kamera üzembe helyezése:
A kamra 12 db, AA elemmel működik. Helyezze be az elemeket. A készülék a 12 elemből csupán 4 db-ot
használ, a többi tartalék.
Az antenna csatlakozás záró piros védősapkáját távolítsa el, alóla vegye le a fekete szigetelő gyűrűt, és
felcsavarás előtt tegye az antenna menetes részére ezzel biztosítva a kamera és az antenna közötti vízhatlan
tömítettséget.
A kamera SD kártya behelyezése után aktiválódik. (ha Ön programozva vásárolta a kamerát akkor az SD kártya
mellékelve)
A készülék SD kártya nélkül nem működik!
A behelyezett kártya üres kell hogy legyen!
A készülék bekapcsoláskor egy szám jelzi, hogy hány kép fér még el a kártyán, így a kártya telítettségét minden
esetben nyomon tudja követni. (pl. 0007/00970, jelentése a 970 helyből 7 foglalt, tehát 7 képet készített a
kamera.
A kamera a képeket tárolni az Ön által megadott felbontásban fogja. 3-5-8 Mpx
A kamera bekapcsolása:
A készülék SETUP pozícióban aktiválódik.
Miután a készülék frissítette a memóriáját (Kb 10 másodperc,) On üzemmódba állítja a kapcsolót (teljesen
jobbra húzza) és becsukja az ajtaját. Innentől kezdve fél percig a kamera elején egy led villog, ez idő alatt a
készülék képet nem készít, megvárja míg Ön elmegy a látómezőjéből.
Kamera programozása
Maga a kamera programozása nagyon egyszerű.
Bekapcsolás után Menu gomb.
Cam fül (nyilakkal mozoghat az opciók között):
Camera mode: Fotót, vagy videót készítsen a gép.
Photo Size: a kép felbontása (pl. 3,5,8 megapixel, vagy VGA (e-mail felbontás)
Photo Burst: egy mozgásra készített képek száma
Time lapse: OFF! Mozgásérzékelés nélkül a beállított időközönként készít képet. (Pl. táj változásának
figyelésénél használatos, virágok giombák fejlődésének fugyelése)
PIR fül:
Pir level. felbontás nagysága
Pir Interval: hány percenként vagy másodpercenként rögzítsen képet (csak mozgás érzékelése esetén rögzít)
Timer Swith: időkapcsoló, milyen időközben mozgásra készített képet küldje el Önnek
Timer interval: milyen időközönként szeretne hogy képet készítsen a készülék, mozgástól függetlenül (figyelő
funkció)
SYS fül:
Set Clock: Pontos idő beállítása
Time Stamp: idő megjelenítése a képen (ezzel egyidejűleg holkdfázist és hőmérsékletet is kiírja a képen)
Flash Range: A fényképezni kívánt távolság
Password: off (legyen mindég kikapcsolva)
A beállítások módosítását OK gombbal rögzíti.
Ha a fényképező szimbólumot megnyomja, a nyillal lépkedhet a képek között, amit az LCD kijelzőn
megtekinthet, illetve a DEL gombbal törölhet.

