
 

 

 

 

 

 

 

Felhasználói útmutató 

Uovision UM565 vadmegfigyelő kamera 
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ÜZEMBEHELYEZÉS  

Tegyünk 4,8,12 db AA (ceruza elemet) vagy akkumulátor a készülékbe. Legalább 4 darab szükséges 

(programozáshoz, illetve a képek visszanézéséhez), vagy csatlakoztathatunk hozzá 6V külsőtápot vagy 

akkumulátort. 

(Egyszerre az elemek és a külső táp használatát mellőzük, tönkreteheti a készüléket! Külső táp használata 

esetén ügyeljünk a polaritás helyességre!) 

 

Összesen 6 elemtartó rekesz van a készülékben. Fontos, hogy 4, 8 vagy 12 db elemmel illetve akkuval 

üzemeltessük. Az elemek polaritás helyesen tegyük a készülékbe, ahogy a lenti ábrán látható, balról jobbra 

feltöltve azokat. 

 

 

Mindig kikapcsolt állapotban cseréljünk elemet vagy akkumulátort! 

Helyezzük be az SD kártyát (max. 32GB) és a SIM kártyát a készülékbe. Fontos, hogy a SIM kártya PIN kód 

kérését kapcsoljuk ki. Ezt például egy mobilkészülék segítségével tudjuk megtenni. 

 

Állítsuk “SETUP” állásba a bekapcsoló gombot, a setup menü eléréshez. 

Amikor setup módba kapcsoljuk a kamerát, 10-30 másodperc is szükséges amíg a kamera 

feljelentkezik a mobil hálózatra . 

Nyomjuk meg a „MENU” gombot a program menübe lépéshez. A “▲”“▼”“◄”“►” segítségével 

navigálhatunk a menüpontok között. Az „OK” gomb megnyomásával tudjuk menteni a paraméter 

beállításokat, illetve léphetünk ki a menüből. 
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KAMERA PROGRAMOZÁSA 

Ezt a részt átugorhatja, amennyiben programozva kérte a készüléket. 

Programozáshoz szükséges szoftver letöltése: 

Setup módban „Menü” gomb, majd navigáljunk a GSM fülre a “◄”,“►” segítségével és a “▼” nyíllal 

válasszuk ki a „Download tools” menüpontot majd nyomjunk meg az „OK” gombot. Amennyiben 

visszakapjuk az élő képet, akkor a szükséges programot a készülék letöltötte a memóriakártyára. 

Kapcsoljuk ki a készüléket, vegyük ki a memóriakártyát és tegyük be a számítógépbe. (Memória kártyaolvasó 

megléte szükséges) 

A „Saját gép” alatt keressük meg a memória kártyát és kattintsunk duplán a „GSMSetup.zip” tömörített 

fájlra. 

Ezután megnyílik egy ablak és indítsuk el a „UOV Setup.exe” programot. 

Program szoftver paraméterezése (Fotó küldése, e-mail címre): 

A példában a vadaszat17@t-email.hu e-mail cím helyére a kamera mellé kapott DOMINO kártyán szereplő e-

mail címet írja. 

 

Send mode:  

Instant: azonnali kép küldése 

Max Num: egy nap mennyi képet küldjön maximum a 

készülék, ezt állítsuk 99-re 

DailyReport: napi egyszeri riport küldése, a megadott 

időben (óó:pp) 

Off: küldési funkció kikapcsolása 

 

Send Via: 

MMS: kép küldése MMS-ben telefonszámra vagy e-

mail címre 

GPRS: email küldése email-címre 

 

Operátor paraméter: 

Country és Operátor értéke legyen Custom! 

 

A kamera javasolt beállításai 
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Kattintsunk a Custom gombra és az alábbiak szerint töltsük ki. (T-mobil internetes kártya esetén) 

 

 

Kattintsunk az “E-mail Set” gombra és a felugró ablakot az alábbi példa szerint 

töltsük ki, a vadaszat17@t-email.hu címet a domino kártyánkhoz kapott e-mail 

címre cserélve. 

 

Ha készen vagyuk “OK” megnyomása után visszatérünk a főporogramba. 

Email 

Itt adhatjuk meg, hogy hova küldje a 

készülék az e-maileket. Célszerű a 

DOMINO kártyához tartozó e-mail címet 

megadni. 

(Lehetőség van több e-mail cím 

beállítására is, maximum 8 db. Ügyeljünk 

rá, hogy az e-mail címeket “;” pontos 

vesszővel válassszuk el egymástól!) 

A jelszó: Wap 

Password mezőben a domino kártyán lévő 

jelszót írjuk be, ha nem változtattuk meg, 

akkor ez minden esetben Aa123456 
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Ha ezzekkel a beállításokkal készen vagyunk, akkor a a lenti Path mezőben a „…” ikonra kattintva válasszuk 

ki a memóra kártya meghajtó betűjét, majd nyomjuk meg az OK gombot.  

 

 

Ekkor egy profile.bin nevű fájl kerül a memóriakártyára. 

 

Zárjuk be a programot és helyezzük vissza a kártyát a készülékbe, majd állítsuk SETUP állásba a főkapcsolót. 

A kamera az új beállításokat automatikusan felolvassa és a kijelzőn megjelenik egy „Update successfull” 

üzenet. 

A beállítások kipróbálásához a Kép kézi küldése részben olvashat. 

Sikeres kép küldés után kérem ellenőrizze a kamera beállításait a Kamera menü pont alattiak szerint. 

Sikertelen küldés esetén kérem olvassa el a Kamera újraprogramozása részt. 

KÉP KÉZI KÜLDÉSE  

SETUP módban készítsünk egy képet, a  fényképezőgép jelű ikonnal 

Ezután a képek visszanézéséhez nyomjuk meg a  gombot. 

Ha megjelent a kép amit készítettünk, nyomjuk meg a “MENU” gombot és válasszuk a “Send“ menüpontot, 

ekkor a készülék elszámol 1-10-ig majd sikeres képküldés esetén „Send successfull” üzenetet ad vissza. (Ez a 

művelet akár 45 másodpercig is tarthat.) 

KÉPEK VISSZANÉZÉSE  

Állítsuk a bekapcsoló gombot „SETUP” állásba, majd nyomjuk meg a  gombot. A 

“▲”“▼”“◄”“►”segítségével lapozhatunk a képek között. Kilépés a „MENÜ” gomb megnyomásával. 

Képek törlése: állítsuk a bekapcsoló gombot „SETUP” állásba, majd nyomjuk meg a  gombot. A “▲” 

“▼” “◄” “►” segítségével lapozhatunk a képek között. Az aktuális képet a „DEL” gomb megnyomásával 

tudjuk törölni. 
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Az összes kép törléséhez nyomjuk meg  gombot „SETUP” módban, majd a MENÜ gomb és a “▲” “▼” 

segítségével „DELETE ONE” menüponton nyomjuk meg a “►” ekkor megjelenik a „DELETE ALL” felirat, majd 

„OK” gomb és válasszuk a „Yes” feliratot és megint „OK”. 

KAMERA MENÜ  

Állítsuk a főkapcsolót “SETUP” állásaba, várjuk meg amíg feljelentkezik a készülék a hálózatra, ezután 

nyomjuk meg a “MENU” gombot. 

A menüben a “▲”“▼”“◄”“►” segítségével navigálhatunk a menüpontok között. Az „OK” gomb 

megnyomásával tudjuk menteni a paraméter beállításokat, illetve léphetünk ki a menüből. 

 

Camera Mode: Itt állíthatjuk, hogy fotót vagy videót 

készítsen a kamera 

Photo Size: Fénykép méretét állíthajtuk, hogy 

mennyi megapixel legyen (E-mailben csökkentett 

méretű képet küld a készülék!) 

Photo Burst: Itt adhatjuk meg, hogy mozgás esetén 

mennyi képet készítsen a készülék 

Video Size: itt állíthatjuk a video képméretét, ha a 

camera mode-nál video-t választottunk 

 

Sensitivity: mozágs érzékelő érzékenységét lehet 

szabályozni, célszerű normal módban használni 

Trigger Interval: folyamatos mozgás esetén itt 

állíthatjuk be, hogy mennyit várjon a képek 

készítése között (1 perctől nem javasolt kevesebbet 

megadni, mert a küldéshez 30-40 másodperc 

szükséges) 

Time-Lapse: itt beállíthatjuk a készüléket, hogy 

bizonyos időnként készítsen képet, mozgástól 

függetlenül 

Start-Stop: rögzítés idejét tudjuk korlátozni 
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A Start-Stop menüpontra, “OK” gombot 

megnyomva állíthajuk be, hogy mettől meddig 

rögzítsen a készülék. Célszerű a képen látható 

értéket megadni. 

 

A nyilak segítségével állíthatjuk be az idő 

intervallumot, majd az “OK” gomb megnyomásával 

mentjük a beállítást. 

 

Send Mode: küldési mód, ez a kamera 

programozása résznél részletesen le van írva. 

Send Via: ha e-mailt szeretnénk küldeni, akkor GPRS 

kapcsolatot kell itt megadni. 

Recipients: itt tudjuk ellenőrizni, hogy milyen 

címekre küldje a készülék a képeket 

 

FONTOS! Lehetőség szerint ezt a rész a kamera 

programozása résznél leírt módszerrel 

változtassuk! 

 

Küldési problékmák esetén ellenőrizzük, hogy a 

Send Mode Instant legyen és “OK” gombot 

megnyomva 99-es szám szerepeljen. 

 

Ezt az értéket a nyilak segtségével tudjuk 

változtatni. 

 

Recipients: itt tudjuk ellenőrizni, hogy milyen 

címekre küldje a készülék a képeket 

“OK” gombot nyomva amenüpontra, a lenti 
képernyőt kell látnunk. 
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A Phone és Email fülek között a balra-jobbra 
nyilakkal lapozhatunk. 

 

Location: ha van SIM kártya a készülékben, akkor 

ezzel az opcióval tudjuk a Kamera GPS koordinátáít 

lekérni. 

Download Tool: a programozáshoz szükséges 

szoftver ezzel a menüponttal tudjuk az SD kártyára 

menteni. Erről bővebben a kamera programozása 

alatt olvashat. 

SMS Switch: On állapotban SMS-t tudunk küldeni a 

készüléknek, amely segítségével tudjuk programozni 

a készüléket. 

FONTOS! Csak internetes SIM kártya esetén ez a 

funkció nem működik, mivel a kártya csak 

internetezésre alkalmas! 

 

Set Clock: a kamera dátum/idő beállítása 

Time Stamp: Időbélyeggel látja el a fényképeket 

Flash Range: Az infra ledek hatótávolságát tudjuk 

szabályozni, 6 vagy 12m közül választhatunk. 

Password: használatát nem javasoljuk! 
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A Set Clock menüpont alatt udjuk a dátumot és az 

időt beállítani, a nyilak segyítségével. 

Formátum: 

Nap/Hónap/Év 

Óra:Perc:Másodperc 

 

Menteni az ”OK” gomb megnyomásával tudjuk. 

 

Beep: On állapotban a gombok megnyomásánál, 
hangot ad a készülék 
Over Write: On állapotban ha megtelne az SD 
kártya, akkor a régebbi képeket elkezdi felülírni a 
készülék. 
Format: SD kártya megformázása 
 
FIGYELEM!!!! 
Formázás után újra kell a készüléket programozni! 

 

Default Set: “OK” gombot megnyomva gyári 

beállításokat állíthatjuk vissza. 

 

Előfordulhat, hogy teljesen újra kell a készüléket 

programozni! 

  

 

KAMERA ÚJRAPROGRAMOZÁSA  

 Végezze el a “Készülék programozása” pontban leírtakat 

 Majd törölje le a memóriakártyáról a “GSM” nevű mappát 

 Ezután tegyük vissza a kártyát a kamerába, majd kapcsoljuk SETUP módba. 

A GSM mappa tartalmazza a készülék aktuális beállításait, újraprogramozáskor minden esetben törölni 

kell! 

TÖBB MEMÓRIAKÁRTYA HASZNÁLATA EGY KÉSZÜLÉKHEZ  

Egy készülékhez használhatunk több memóriakártyát is, ügyelve az alábbiakra: 



 

12. oldal 

 

FONTOS! Ügyeljünk arra, hogy a felprogramozott memóriakártyáról mindig másoljuk le a GSM mappát az új 

memória kártyára. Ellenkező esetben a készülék beállításai elállítódnak és újra kell programozni. 

KAMERA KIKAPCSOLÁSA ÉS TÁROLÁSA  

A főkapcsoló gombot húzzuk OFF állásba (teljesen balra). Ekkor kikapcsoltuk a készüléket. Ha hosszabb ideig 

nem használjuk, vegyük ki belőle az elemeket. 

Hosszabb elem nélküli tárolás esetén a dátum/idő beállítása szükséges. 

HIBAELHÁÍRÍTÁS ÉS TOVÁBBI DOKUMENTUMOK  

Kérjük keresse fel a http://www.sportvadaszat.hu/leirasok web címet. 

  

http://www.sportvadaszat.hu/leirasok
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TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 

Kép felbontás 8MP (Interpolált), 5MP valós 

Lens F/NO=3.0 FOV(Field of View)=52° 

Infra távolság 6-12m 

Kijelző méret 2.0” LCD 

Memória kártya normál méretű SD max. 32GB 

Video felbontás VGA(16fps) ; QVGA(20fps) 

Mozgásérzékelő Multi Zónás 

Mozgásérzékelő érzékenység Állítható (High/Normal/Low) 

Trigger Time 1.2s 

Súly 0.35 kg 

Működési/Tárolási hőm. -20 - +60°C / -30 - +70°C 

Idő intervallum 1s – 60 min. 

Photo Burst 1–3 

Video hossz 1–60s 

Tápellátás 4×AA, 8×AA or 12AA 

Stand-by Current < 0.25 mA   (<6mAh/Day) 

Power Consumption 600db video（5 perces intervallummal, 10 

másodperces hosszal 

）; 

>800 MMS(use 12*AA batteries) 

Alacsony feszültség jelzése LED Indicator 

Display Screen LCD display on camera 

Hangrögzítés nincs 

Mounting Rope/Belt/Python lock 

Méret 140 x87 x55 mm 

Működési páratartalom 5% - 90% 

Security authentication FCC, CE, RoHS 

  

*akkumulátor nélkül 

 


