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1. Uvod 
 

Zahvaljujemo se vam za izbiro enega naših visoko kvalificirani izdelkov z enostavno uporabo. 

Sedaj lahko uživate v odličnosti, ki se odraža v tem serijskem izdelku. Ta 12MP HD digitalna 

kamera je bila v celoti raziskana in razvita s strani naših skrbnih in pametnih inženirjev na 

osnovi povratnih informacij in zahtev strank po vsem svetu. Uživajte in obožujte ta izdelek tako 

kot mi. In naše podjetje je vedno odprtega uma in pripravljeno sprejeti vaše kreativne ideje. 
 

1.1 Popolnoma funkcionalen uvod 
 

Poleg vseh funkcij, ki jih lahko izkusite pri kateremkoli drugem podobnem izdelku. Namen te 

digitalne kamere je, da uporabniku ponuja najbolj preprosto izkušnjo uporabe s številnimi 

izjemnimi lastnostmi, kot so 92°FOV objektiv, 56pcs 60° IR LED žarnice, čas sprostitve 0,4 

sekunde in slikanje več slik z 1 sliko/sekundo (do 5 slik na sprožilec), da zajamete celoten 

posnetek predmeta, uporabniku prijazen meni delovanja itd. 
 

1.2 Uporaba 
 

Ta digitalna kamera je idealen izdelek za zaščito doma, nadzor nad skladiščem in spremljanje 

divjih živali s svojim maskirnim videzom in lepo obliko. Priročna je za namestitev ali pritrditev, 

lahko se uporabi za ročno fotografiranje in snemanje dolgih videoposnetkov v Testnem načinu. 

a. Kamera za takojšnji nadzor doma, pisarne, gradbišča in skladišča itd. 

b. Nadzor z infrardečim nočnim pogledom, ki se sproži z gibanjem; 

c. Opazovanje živali in lov; 
 

1.3 Napajalnik 
 

A.   Baterije 

Kamera deluje s pomočjo 8 baterij velikosti AA (12V napajanje, ki zagotavlja dobro delovanje 

vseh funkcij kamere); lahko deluje z alkalnimi, visoko kvalitetnimi NiMH in litijevimi baterijami za 

polnjenje. Vendar priporočamo, da kamero napajate z NiMH in litijevimi baterijami, saj je 

delovanje alkalnih baterij veliko slabše od NiMH ali litijevih baterij. 

 

Baterije je potrebno vstaviti, kot je prikazano na notranji strani ohišja baterij. Narobe obrnjene 

elektrode baterij lahko povzročijo okvaro naprave. Prav tako priporočamo menjavanje baterij, ko 

je ikona za napajanje na zaslonu kamere ali fotografski žig prazen.  
 

 

Opomba: Ne mešajte različnih vrst baterij! Različne baterije, ki se jih uporablja v kameri, 

lahko povzročijo trajno škodo, ki tudi krši garancijsko politiko! 
 

 

Zaradi različnih nastavitev, dejavnosti predmeta znotraj območja zaznavanja kamere, različnih 

znamk in kvalitet baterij in uporabo okolja itd.; ne moremo navesti točno število slik in 

videoposnetkov, ki jih lahko kamera doseže. Tako podana tabela spodaj prikazuje le približne 

številke slik in videoposnetkov, ki jih lahko kamera posname z 8AA alkalnimi baterijami; boljše 

delovanje se lahko doseže z 8 AA baterijami NiMH za polnjenje in litijevimi baterijami. 
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Testni pogoj: LCD zaslon izključen. Način: “Vklop” _PIR inteligentno samodejno spremljanje 

8AA alkalne baterije 

Slike, posnete na dan Čas delovanja Videoposnetki, posneti na dan Čas delovanja 

IR LED žarnice vključene 

Maks. obseg 100 slik 36 dni 
 

 
10 sekundni videoposnetki 

 

 
10 posnetkov 

 

 
37 dni Uravnoteženo 100 slik 31 dni 

Min. zameglitev 100 slik 21 dni 

IR LED žarnice izključene 

Slika 100 slik 89 dni 10 sekundni videoposnetki 10 posnetkov 179 dni 

B.   Sončne celice 

Da uporabnikom omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo, so naši inženirji oblikovali to kamero, da lahko deluje z 

večino standardnimi 12V1~2 A vgrajenimi litijevimi baterijskimi sončnimi celicami. Vendar, AA NiMH baterije za 

polnjenje ali litijeve baterije potrebujejo višjo napetost za polnjenje, ki jih sončne celice ne morejo napolniti pri uporabi 

baterij v ohišju kamere.  
 
C.   Napajalni adapter—Za namen varnostnega nadzorovanja 

Ta kamera se lahko napaja tudi z zunanjim 12V/ 1~2 DC adapterjem. Priporočamo, da 

odstranite baterije velikosti AA, ko uporabljate napajalni adapter. Električna moč se priporoča 

za namen varovanja. 
 

1.4 Izbira SD kartice  
 

Za delovanje kamere je potrebna uporaba spominske kartice. Ko je kamera ''vklopljena'' 

in se ne uporablja spominska kartica, zaslon prikazuje ''Prosim vstavite spominsko kartico''. 

Reža za SD na kameri ima zmogljivost za 32 GM spomina. Pred vstavitvijo ali odstranitvijo 

spominske kartice mora biti kamera ''izklopljena''. Če tega ne storite, lahko izgubite ali 

poškodujete slike, ki ste jih že posneli na spominski kartici. Ko je SD kartica polna, se na 

zaslonu pokaže ''Spomin poln''. Naslednji podatki kažejo približno količino slik, ki se jih lahko 

posname s kamero, odvisno od kapacitete spominske kartice.  

Spodnja tabela vam prikazuje približno kapaciteto različnih velikosti SD kartic. Prosimo, da 
preverite katera velikost kartice najbolje ustreza vašim potrebam. 

 
 

 

Velikost   SD  
Zmogljivost 

 

 

1 GB 

 

 

2 GB 

 

 

4 GB 

 

 

8 GB 

 

 

16 GB 

 

 

32 GB 

Foto (slike) 

5 MP 869 1631 3585 7492 15307 30936 

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19795 

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919 

Video (ure) 

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52 

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56 

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21 
 

1.5 USB priključek 
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Ko je kamera priključena preko USB kabla; zaslon prikazuje ''MSDC'', pritisnite ''Meni'' enkrat, 
''MSDC'' se spremeni v ''PC kamera, sedaj se lahko kamera uporablja kot PC kamera; pritisnite 
''Meni'' še enkrat, kamera zapusti PC kamera način. 

 

1.6 Pozor 
 

1. Pravilno vstavite SD spominsko kartico, kamera ne podpira hitrega menjavanja 
(vstavljanja) SD kartice. 

2. Prosimo, da uporabite visoko kakovostne AA baterije, da preprečite korozijo baterijskih celic 

zaradi uhajanja kisline. 

3. Uporabite pravi adapter (12V/1A ali 2A) za to kamero za napajanje in ne obračajte elektrode, 

ko vstavljate baterije. 

4. V Testnem načinu bo kamera samodejno zagnala PIR samodejen način, če se ne 

dotaknete tipkovnice v 60 sekundah. Prosimo, da ga ročno VKLOPITE, kot če želite 

izvajati nekaj nadaljnjih konfiguracij.  

5. Ne prekinjajte napajanja med nadgrajevanjem sistema, vrnite jo tovarni, če naprava po 

nadgradnji ne deluje. 

6. Kadar je kamera vklopljena, ne vstavljajte ali izvlecite SD kartice in baterij ali vklapljajte in 

izklapljajte adapterja. 

7. V 3M območju zaznavanja gibanja kamere ne puščajte lebdečih predmetov, kot so listi, vrvi ali 

trakovi, da preprečite napake na slikah ali videoposnetkih. 

8. Ne shranjujte kamere poleg vročih nepomembnih predmetov, prezračevalnih odprtin klim in 

luči itd., da preprečite napake na slikah in videoposnetkih. 

9. Kamera pride s 92° FOV objektivom, kar pomeni, da je potrebne več bliskavice, da dobite 

boljše nočne slike kot pa pri povprečnem 52° FOV objektivu s trga; zato se na tej kameri 

uporabljajo 56 delne 60° IR LED žarnice. Vendar zagotovite, da lahko te 56 delne IR LED 

žarnice zagotovijo dovolj bliskavice, da podkrepijo širok kot objektiva in potrebno je pravilno 

uporabiti visoko kakovostne AA baterije, da zagotovite dovolj moči, da naprava dosledno  

osvetljuje v temnih okoljih. 

10. Nastavljen  datum/čas se lahko v kameri shranita za 12 ur, dokler je bila kamera 1 uro več 

napolnjena. 
 

1.7 Glavne značilnosti 
 

1.    0.4  sekund hitrost sprožitve; 

2.    Model s širokim objektivom: 100 stopinj  FOV objektiv; 110  stopinj  PIR  kot; 

3.    Model z običajnim objektivom: 52 stopinj FOV objektiv; 52 stopinj PIR kot; 

4.     12MP/ 1080P@30FPS; 

5.    Nastavljiva 5/8/12 megapikslov visokokakovostna ločljivost; 

6. 56 delne  nevidne  IR  LED žarnice ponujajo 20 metrov (65 čevljev) dejanske razdalje v 
nočnem pogledu; 

7.    Kristalno jasna kvaliteta dnevnih in nočnih slik/videoposnetkov; 

8.    1  sklop  slik na sekundo, da dobite celotno pot premikanja predmeta 

9.  Podpira številne funkcije: PIR občutljivost, več posnetkov (1~5 slik na sprožitev), nastavljiv 

zaostanek med premiki, časovni zamik, časovnik, snemanje zvoka, TV izhod, žig (ID 

kamere, datum/čas, temperatura, lunine mene) na vsaki sliki; 
10.  Dostopna temperatura delovanja: -25℃ do 60℃; 

11.  Vgrajen 2.0" TFT barvni ekran;
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Spodnje velja le za 3G model 
 

 

12.  S  MMS/3G/SMTP/FTP  funkcijo, kamera lahko prenaša slike 1-2 predhodno nastavljenima 

mobilnima telefonoma in 1-2 e-poštnima naslovoma na sprožitev. 

13. SMS za izvajanje različnih oddaljenih konfiguracij; 

14. SMS za omogočanje snemanja slik in takojšnjega povratnega pošiljanja; 

15. Podpira večino 2G in 3G SIM kartic; 

16. Možna majhna velikost (640*480) in velika velikost (1920*1440) E-pošta/FTP slike； 

17. APP na voljo v IOS in Android APP trgovini. 
 
 

2. Celoten pogled in podrobnosti o kameri 
 
 
 

2.1 Slika 1: Pogled od spredaj na kamero; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 IR LED 
žarnice 

 

Kazalna lučka 
 
 

Svetlobni senzor 
Objektiv                                                                                                 (dan/noč) 

 

56 IR LED žarnice  
               skupaj 

 
 
 

PIR senzor 
 

 
 
 
 

31 IR LED  
žarnice (se 

lahko izklopijo) 
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2.2 Slika 2: Pogled od spodaj na kamero; 
 

 
Rahlo pritisnite, da odprete pokrov  

 

 

DC vhod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reža za SD kartico               TV izhod 

USB vhod 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reža za baterije
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2.3 Slika 3: Notranji, stranski pogled in pogled od zadaj na kamero 
 

 
SIM kartica, zlat del obrnjen navzdol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reža za baterije
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2.4 Funkcijske tipke in druge podrobnosti 
 

A.   Stikalni gumbi 
 

 

Kamera/Video stikalo                                                                     GPRS stikalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stikalo za vklop                                                                           Skupno stikalo za IR LED žarnice  
 

 

 
 
 
 

Stikalo za vklop 

1)   Pritisnite VKLOPI,  da kameri omogočite delovanje; 

Opomba: kazalna lučka utripa 5-krat preden kamera začne delovati s PIR (PIR 
Samodejen način) 

2)   Pritisnite VKLOPI, nato pritisnite ''OK'' enkrat, da zbudite LCD zaslon  

       kamere, da zaženete TESTNI način; 

3)   Pritisnite in tiščite gumb “OK” za 3 sekunde, da se vrnete na  PIR  

       Samodejen način 

4)   Pritisnite IZKLOPI—Kamera preneha delovati. 
 

Video/slika stikalo 
Pritisnite VKLOPI, da izberete ikono—Način fotografiranja, ali PIC + Video 
način 

Potisnite navzdol za Video ikono—Način snemanja videa 
Skupno stikalo za 
IR LED žarnice 

Potisnite navzgor: 25—zgornja stran 25 delne IR LED žarnice delujejo 

Potisnite navzdol: 56—vseh 56 delnih IR LED žarnic deluje 
 

GPRS stikalo 

(samo 3.0CG ni 

na razpolago) 

Potisnite navzgor: Vklopljeno—GPRS funkcija vključena; 

Potisnite navzdol: Izklopljeno—GPRS funkcija izključena.  

Opomba: Ko želi uporabnik konfigurirati nastavitve kamere, priporočamo, da 

se onemogoči GPRS funkcija za hiter vklop LCD zaslona 

B.   Tipke 
 

 

Meni                                                  OK/ Foto in Video snemanje/ TESTNI način 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navigacija
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3. Hitri začetek 
 
3.1 Kako vklopiti kamero? 

 

Vklopite ON “Stikalo za vklop” 

Opomba: Kamera je vnaprej programirana s tovarniškimi privzetimi nastavitvami. 

Torej, za namen testiranja, mora uporabnik le vstaviti SD kartico in baterije, da 

začne test z vklopom. 
 

3.2 Kako nastaviti funkcije? 
 

a. Vklopite ON “Stikalo za vklop”, pritisnite “OK” enkrat, da zaženete Testni način; nato pritisnite 
gumb ''Meni'' enkrat, da vstopite v meni za nastavitev kamere; 
Uporabite navigacijske gumbe“←”,  “↑”,   “→”,   ali “↓”, da dobite želene 

nastavitve, pritisnite“OK”za potrditev in shranite želeno spremembo, pritisnite “Meni” za 
izhod iz trenutne strani; 

b.   Zapustite glavni meni, nato pritisnite gumb ''OK'' za 3 sekunde, da omogočite kameri, 

da deluje na PIR. C. LED indikator kamere utripa 5-krat, preden se preklopi v PIR način 

za samodejno delovanje. 
Opomba: Za nekatere nastavitve mora uporabnik pritisniti ''Meni'', da shrani in zapusti 
konfiguracijo po pritisku ''OK'', da potrdi; (ID kamere, zamik, časovni zamik, časovnik, 
geslo) 

 

3.3 Kako omogočiti kameri pošiljanje slik? 
 

1)   Vnesite “Nastavitve države”, izberite svojega lokalnega operaterja; pritisnite “OK” za potrditev 
vaših nastavitev; 

2)   Prosimo, da vnesete MMS in GPRS nastavitve v “Druge nastavitve”, če ne morete najti 
vašega lokalnega operaterja na seznamu nastavitev države;  

3)   Vnesite telefonsko(e) številko(e) prejemnika in e-poštni(e) račun(e); 

4)   Če bi raje dovolili kameri, da uporablja 3G pretok vaše SIM kartice, ne pozabite nastaviti 

SMTP in vnesite le e-poštne račune. 

5)   S konfiguriranim SMTP  bo kamera pošiljala slike tako na telefonsko številko kot tudi na 

e-pošto s porabo MMS.



 

 
3.4 Privzete nastavitve kamere v rdečih črkah 
 

 

4. Seznam delovanja 
 

4.1 Video/Foto predvajanje 
 

Preklopite ON “ Stikalo za vklop”, pritisnite “OK” enkrat za vstop v Testni način, pritisnite smerno 

tipko “↑” za vstop v predvajanje; pritisnite “←” in “→” za izbor, “OK” za predvajanje slike/videa. 

1)   Ponovno pritisnite gumb “↑” za izhod. 

2)   V načinu predvajanja pritisnite gumb “Meni” za brisanje datotek ali formatiranje SD kartice; 
ponovno pritisnite “Meni” za izhod. 

 
 

4.2 Brisanje 
 

a.   Izbriši eno: izbrišite izbrano sliko/video; 

Pritisnite “OK” za izbor, pritisnite “↑” in “↓”za izbor, “Da” za potrditev, “Ne” za izhod na prejšnjo 

stran. 

b.   Izbriši vse. 
 
 

Kamera 
 

ID kamere 

PIR 
 

Občutljivost 

                     3G 
 

Nastavitve države 

Drugo 
 
                       Jezik 

IZKLOP/ VKLOP Visoka/Srednja/Nizka Kitajska/Drugo                       Angleško… 

 

Način kamere 
Slika/ PIC + VIDEO 

 
 

Ločljivost 
5MP/8MP/12MP 

 
Nočni način 
Uravnotežen  

Min. zameglitev  
Maks. obseg 

 
 

Več posnetkov 
IP/2/3/4/5P 

 
    PIC+Video/Video  
        VKLJUČENO 

 

Zamik 
IZKLOP/VKLOP 

 
 

Časovni zamik 
IZKLOP/VKLOP 

 
Časovnik 

IZKLOP/VKLOP 
 

 

Druge nastavitve 
MMS/GPRS 

 
 

SMTP 
Pošta Server IP 

Vhod 
Pošta Račun 
Pošta Geslo 

 
 

Pošlji na 
telefon/e-pošta/FTP 

 
 

Maks. število/dan 
Neomejeno/1~99 

 

Datum/čas  
mesec : dan : leto;  

ura : minuta : sekunda 
 
 

      Časovni žig 
IZKLOP/VKLOP 

 
 

  Vrsta baterije 
  Alkalna/NI-MH 

 
   Frekvenca 
  50Hz/60Hz 

 
 

   SD cikel 
IZKLOP/VKLOP 

 

 
Velikost videa  

1080P/720P/D1 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  Ponastavitev 
            Da/Ne 

 

Dolžina videa  
05~60 sekund 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Geslo 
IZKLOP/VKLOP(6 števil) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

O kameri 
Različica vdelane 

programske opreme 



 

 4.3 Formatiranje SD kartice 
 

a.   Ne 

b.   Da: za formatiranje SD kartice preko kamere. 

Pritisnite “←” in “→” za izbor, “Da” za potrditev, “Ne” za izhod na prejšnjo stran. 
 

 
4.4 Samodejen izklop 

 

V Testnem načinu bo kamera samodejno vstopila v PIR Samodejni način, če se ne dotaknete 

tipkovnice v 60 sekundah. Prosimo, da ga ročno VKLOPITE, kot da bi želeli narediti nekaj drugih 

konfiguracij. 

Opomba: kamera lahko ostane v ''Testnem'' načinu, če je kamera na straneh Menija za 
konfiguriranje. 

 

 
4.5 Meni delovanja 

 

Testni način, pritisnite ''Meni'' enkrat za vstop v meni za nastavitve kamere; za krmarjenje 

vmesnika za nastavitve pritisnite “←”, “↑”, “→”, ali “↓”, pritisnite “OK” za izbor, “Meni” za izhod 

na prejšnjo stran in ''Meni'' za spreminjanje alfa/številk/simbolov. 
 

 

Opomba: Za nekatere nastavitve mora uporabnik pritisniti ''Meni'', da shrani in zapusti 
konfiguracijo po pritisku na ''OK'', da potrdi; (ID kamere, zamik, časovni zamik, časovnik, 
geslo) 

 
 

Kamera 

Nastavitve Nastavljive možnosti 

ID kamere Izberite “VKLOP”, pritisnite “OK”, da nastavite 4 številke/ črke za vsako 
kamero. Takšna funkcija lahko uporabniku pomaga, da prepozna, od kje so 
slike in iz katere kamere. 

Način kamere Foto, PIC+VIDEO, Video 

1)   VKLOPITE “ stikalo Foto/Video” na Pic ikono—Način slikanja ali 

PIC + Video način; 

2)   Izberite  “PIC+VIDEO”,  kamera  najprej posname  sliko(e),  nato  video  

pri istem sprožilnem dogodku na osnovi nastavitev uporabnika glede 

dolžine videa in večkratnega slikanja. 

3)   Preklopite navzdol  “Foto/Video  stikalo”  na  Video  ikono—Način 

snemanja videa 

Velikost slike 5MP (2560*1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4000*3000) 

Nočni način 1)   Min. zamegljenost: Kratek čas osvetlitve za zmanjševanje zamegljenosti 
gibanja za boljšo kvaliteto slike; skrajšan obseg IR bliskavice; 

 



 

  

2)   Maks. obseg: Daljši čas osvetlitve za povečanje obsega IR bliskavice za 

boljšo nočno vidljivost; nižja kakovost slike; 

3)   Uravnoteženo: kombinacija zgornjih dveh možnosti; 

Večkratno 
slikanje 

Nastavljivo 1~5 slik na sprožitev 

Video vključen 

Velikost videa 1280*720, 640*480, 1920*1080, 

Dolžina videa 5~60 sekund 

 
 

PIR 

Nastavitve Nastavljive možnosti 

Občutljivost Visoka, Srednja, Nizka 
 

Višja občutljivost je 1) bolj občutljiva na gibanje majhnih subjektov; 2) daljša 

razdalja zaznavanja; 3) lažje za senzorje, da zaznajo razlike med telesno 

toploto in zunanjo temperaturo; 4) lažje sprožiti kamero za snemanje. Pri 

visokih  temperaturah  okolja kamera težko razlikuje med telesno toploto 

subjektov in temperaturo okolja, predlagamo nastavitev Visoko. 

Zamik Izberite “VKLOP”, pritisnite “OK”, da nastavite časovni interval, ki ga želite 

med slikami/videi pri gibanju. Ta možnost kameri preprečuje, da bi posnela 

preveč slik ali videov. 

Primer: Kamera bo počakala 1 minuto med snemanjem slike/videa z 

gibanjem, če je predhodno nastavljen časovni interval 00:01:00 

Nastavljiv čas zakasnitve: 0 sekund do 24 ur. 
 
Opomba: Prosimo, da ne vključite hkrati časovnega zamika in zamika! 

 

Časovni zamik Izberite “VKLOP”, pritisnite “OK”, da nastavite interval; PIR senzor kamere 

bo izklopljen; kamera  bo snemala  slike ali video posnetke samodejno  

glede na  interval, ki ga nastavi uporabnik. 

Nastavljiv interval: 5 sekund do 24 ur. 
 
Opomba: Prosimo, da ne vključite hkrati časovnega zamika in zamika!! 

 

Časovnik Izberite   “VKLOP”,   pritisnite   “OK”,   da   nastavite   začetni čas   in   končni   
čas (uro/minuto); kamera bo delovala le med časovnim obdobjem, ki ga 
nastavi uporabnik. 
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to je: 15:00 – 18:00; kamera deluje le med 15:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3G 

Nastavitev države 

Izberite svojega lokalnega brezžičnega operaterja (ponudnik SIM kartice) iz seznama, ki je na 
razpolago, po naslednjih korakih: 

npr.: China Mobile: 

“Kitajska”→pritisnite gumb ”OK”→”China Mobile” 

Opomba: Prosimo, da preverite, če je  prisoten URL/ APN/ IP/ vhod (Uporabniško  ime in 

geslo, če je potrebno) v “MMS nastavitvah” popolnoma enak, ki ga ponuja vaš lokalni operater. 

Druge nastavitve 

(Prosimo, da izpolnite spodnje nastavitve, če ne najdete vašega lokalnega operaterja na 
seznamu nastavitev držav.) 

 
 
 
 
 
 
 
MMS nastavitve 

Če svojega lokalnega operaterja ne najdete na seznamu “Nastavitve države”, 

se obrnite na svojega operaterja za URL/ APN/ IP/ vhod (uporabniško ime 

in geslo, če je potrebno); in ročno vnesite te podatke. 

(Dodali bomo potrebne informacije o operaterju na seznam ''Nastavitve države'', 
kadarkoli bomo obveščeni o podrobnih dejanskih informacijah.) 

Opomba: 1. Z dodatnimi MMS nastavitvami lahko kamera pošilja slike na 

predhodno nastavljene telefone/e-pošto. Če so v MMS vneseni napačni 

podatki, potem telefoni/e-poštni računi ne bodo mogli sprejeti slik iz 

kamere. 

2. E-pošta prejme slike iz kamere preko SMTP le, ko je STMP vključen. 
 
 
 
 

GPRS nastavitve 

Vnesite GPRS APN vašega lokalnega operaterja in ustrezno uporabniško 
ime in geslo.  

Opomba: Le z dodatnimi GPRS nastavitvami lahko SMTP in FTP funkcije 

delujejo. Opomba: ni nujno vnesti uporabniško ime in geslo za APN. Vendar 

nekateri operaterji lahko zahtevajo to dostopno geslo, da omogočijo funkcijo 

GPRS. Za podrobnosti se obrnite na svojega lokalnega operaterja. 

SMTP nastavitve 

1)   Vnesite IP strežnik vašega poštnega nabiralnika;; 

npr. 

Hotmail IP: smtp.live.com; 

Gmail IP: smtp.gmail.com; 

2)   Vnesite vhod vašega poštnega nabiralnika; 

Vhod večine poštnih nabiralnikov je 25; vnesite ustrezen vhod vašega poštnega nabiralnika. 

3)   Vnesite vaše geslo za dostop do poštnega nabiralnika. 

Opomba: 1. SMTP pošilja slike le na predhodno nastavljen e-naslov; če SMTP vnese napačne 

podatke, potem e-naslov ne bo mogel prejemati slik iz kamere. 
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2. MMS preneha pošiljati slike na e-naslov, ko je SMTP nastavljen, da deluje. 

FTP nastavitve 

1)   Vnesite vaš FTP IP strežnika; 

npr.: 

FTP IP strežnika: ftp://dianwan2008.gicp.net/ 

Vnesite: dianwan2008.gicp.net 

Gmail IP: smtp.gmail.com; 

2)   Vnesite vaš FTP vhod strežnika; 

Vhod večine FTP strežnikov je 21; vnesite vaš ustrezen FTP vhod strežnika. 

3)   Vnesite vaše dostopno geslo FTP strežnika. 

Opomba: FTP nalaga slike le na predhodno nastavljen FTP račun; če ima FTP v n e s e n e  

napačne podatke, potem FTP račun ne bo mogel sprejemati slik iz kamere. 

Pošlji 

Telefon Vnesite prejemnikovo telefonsko številko (1~2) 

E-pošta Vnesite prejemnikove e-poštne račune (1~2) 

SMTP/ FTP Velikost slik 

Slike, poslane preko SMTP in FTP, so v izbrani velikosti 640*480 ali 1920*1440 

Opomba: 

1)   kamera bo poslala slike le predhodno nastavljenim telefonskim številkam preko MMS; 

2)   kamera bo poslala slike le predhodno nastavljenim e-naslovom preko MMS, če SMTP ni 
nastavljen; kamera bo poslala slike le predhodno nastavljenim e-poštnim računom preko SMTP 
(GPRS) , če je SMTP nastavljen. 
Maksimalno število/dan 

Privzeto: neomejeno; 

Izbirno: 1~99 

Npr.: uporabnik izbere 50, nato bodo kamere poslale le 50 slik vsak dan. Vse ostale 

slike bodo le shranjene na SD kartico. 

 
 

Drugo 
 

Jezik Angleško… 

Datum/Ura Mesec : dan : leto; ura : minuta : sekunda 
 

Opomba: Prosimo, da prilagodite datum/čas kamere, da zagotovite, da nekatere 
funkcije delujejo po pričakovanjih. 

Žig Odtisi nastavljene ID kamere, lunine mene, temperatura, datum in čas na sliki. 

Vrsta baterije Alkalne/ NI-MH 
 

Izberite pravilne baterije, vrsta baterije v kameri vpliva na boljše delovanje 
kamere. 

 
- 13 -



 

 

Frekvenca 50HZ, 60HZ; nepravilna nastavitev lahko povzroči utripanje zaslona kamere  

SD cikel Izberite “VKLOP”, pritisnite “OK”, kamera bo nadaljevala s snemanjem 
slik/videov  s tem, ko bo brisala najzgodnejše slike ali videoposnetke. 

Ponastavitev Izberite “Da”, da ponastavite kamero nazaj na privzete tovarniške nastavitve. 

Geslo Izberite “VKLOP”, pritisnite “OK”, da omogočite zaščito vaše kamere z 
geslom; skupaj podpira 6 številk/črk dolgo dostopno geslo. 
 

O kameri Različica vdelane programske opreme v kameri 
 
 

5. Specifikacija 
 

Senzor slike 5 megapikslov barvno CMOS 

Učinkoviti piksli 2560x1920 

Dnevni/Nočni način Da 

IR obseg 20m 

IR nastavitev Zgoraj: 25 LED, Spodaj: 31LED 

Spomin SD kartica (8MB – 32 GB) 

Upravljalni ključi 10 
Objektiv (Model s širokim 
objektivom) 

F=3.0; FOV=100°; Samodejno IR-obrezano-odstranjeno 
(ponoči) 

Objektiv (Model z običajnim 
objektivom) 

F=3.0; FOV=52°; Samodejno IR-obrezano-odstranjeno 
(ponoči) 

LCD zaslon 2” TFT, RGB, 262k 

PIR občutljivost 3 stopnje občutljivosti: Visoko / Srednje / Nizko 

PIR razdalja 20m 

PIR kot Model s širokim objektivom: 110°; Model z običajnim 
objektivom: 52° 

Velikost slike 5MP/8MP/12MP = 2592x1944/3264x2448/4000x3000 

Format slike JPEG 

Ločljivost videa 1080P (1920x1080): 15FPS, 720P (1280x720), 640x480 

Format videa AVI 

Dolžina videa 5-60 sekund nastavljivo 

Število slikanj 1-5 

Čas sprožitve 0.35~0.45s 

Interval sprožitve 4s-7s 

Kamera + Video Da 

Serijska številka naprave Da 

Časovni zamik Da 

Cikel SD kartice VKLOP/IZKLOP 

Moč delovanja Baterija: 12V; DC: 12V 

Vrsta baterije 8AA 

Zunanji DC 12V 

Tok pripravljenosti 0.173mA 

Čas pripravljenosti 4~6 mesecev (4×AA~8×AA) 

 
- 14 -



- 15 -  

 

Samodejen izklop samodejno preklopi na način “VKLOP” v 60s brez delovanja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poraba energije 

IR LED žarnice 
izključene 

Foto: 120mA; Video: 110mA 

 
 
 
 
 
 
 
 

IR LED žarnice 
vključene 

Slika z običajnim objektivom:  

Maksimalen obseg: 670mA  

Uravnoteženost: 850mA  

Minimalna zamegljenost: 1050mA  

Video: 6700mA 
 

 

Slika s širokim objektivom:  

Maksimalen obseg: 850mA  

Uravnoteženost: 1050mA  

Minimalna zamegljenost: 1250mA  

Video: 670mA 

Opozorilo o nizkem stanju 
baterije 

8.8V (8.8V: opozorilo; 8.6V: izklop) 

Vmesnik TV izhod/USB/SD kartica/DC vhod 

Montaža Trak; Stojalo 

Temperatura delovanja -30°C do 60°C 

Temperature skladiščenja -30 °C do 70°C 

Vlažnost delovanja 5%-90% 

Podrobnosti o vodoodpornosti IP54 

Dimenzije 131.42 x98.72 x77.44mm 

Teža 404g 

Certifikat CE FCC RoHs 

APP IOS in Android 
 

 
 
 

6. Odpravljanje težav 
 

6.1 Slike ne zajemajo predmet zanimanja 
 

1.  Preverite nastavitve parametra ''Stopnja senzorja'' (PIR občutljivost). V toplih okoljskih 
razmerah nastavite Stopnjo senzorja na ''Visoko'' in pri uporabi v hladnem vremenu nastavite 
senzor na ''Nizko''. 

2. Poskusite nastaviti vašo kamero na območju, kjer ni nobenih virov toplote v polju kamere. 

3. V nekaterih primerih nastavitev kamere v bližino vode lahko povzroči, da kamera snema slike 

brez predmeta na njih. Poskusite usmeriti kamero nad tlemi. 

4. Poskusite namestiti kamero na stabilne in nepremične predmete, npr. velika drevesa. 

5. Ponoči lahko detektor gibanja zaznava izven obsega IR osvetlitve. Zmanjšajte 

nastavitve razdalje s prilagajanjem senzorja občutljivosti. 

7. Sončni vzhod ali zahod lahko sprožita senzor. Kamero je potrebno preusmeriti. 

8. Če se oseba/žival hitro premika, se lahko premakne ven iz vidnega polja kamere preden je slika 
posneta. Kamero premaknite bolj nazaj ali pa jo preusmerite.
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6.2 Kamera preneha snemati slike ali noče posneti slike 
 

1. Poskrbite, da SD kartica ni polna. Če je kartica polna, bo kamera prenehala snemati slike. 

Uporabnik lahko tudi uporabi ciklično snemanje, da se izogne takšnemu problemu. 

2. Preverite baterije, da se prepričate, ali imajo alkalne, NiMH ali litijeve AA baterije dovolj moči 

za delovanje kamere. 

3. Prepričajte se, da je stikalo za vklop kamere na ''On'' položaju in ne na ''Off'' ali ''Testnem'' 
načinu. 

4. Ko je GPRS funkcija vključena, se bo pojavil približno 1-minutni interval, da kamera pošlje 

sliko in preden posname naslednjo sliko. Izklopite GPRS, da lahko kamera neprekinjeno snema 

slike. 

5. Prosimo, da formatirate SD kartico s kamero pred uporabo ali ko kamera preneha snemati 
slike. 

 

 
6.3 Obseg bliskavice v nočnem pogledu ne ustreza pričakovanjem 

 

1. 4 kosi AA baterij niso sposobni podpirati zmogljivosti nočnega pogleda kamere; prosimo, da 
vstavite 8 kosov AA baterij; 

2. Prepričajte se, da so baterije popolnoma napolnjene ali imajo dovolj preostale 
moči; 

3. “Maksimalen obseg” ponuja boljši obseg IR bliskavice. Glede na obsega IR bliskavice, 
vrednosti temeljijo na nastavitvah maksimalnega obsega; zato prilagodite Nočni način 
maksimalnemu obsegu za boljši obseg bliskavice v nočnem pogledu; 

4. Visokokakovostne 1.5V NiMH ali litijeve AA baterije za polnjenje lahko tudi ponujajo veliko 

boljši obseg IR bliskavice; alkalne baterije ponoči ne morejo neprestano zagotoviti dovolj moči 

razsvetlitvi;  

5. Za zagotavljanje natančnosti in kvalitete nočnih slik kamero namestite v temno okolje brez kakršnihkoli očitnih virov 

svetlobe; 

6. Določena okolja (na primer drevesa, zidovi, tla ipd.) znotraj obsega bliskavice vam lahko 

zagotovijo boljše nočne slike; prosimo, da kamere ne usmerite na popolnoma odprto polje, kjer ni 

ničesar znotraj obsega IR bliskavice, kar bi lahko odbijalo bliskavico nazaj; to je kot svetiti 

svetilko v nebo ponoči, ničesar ne morete videti; isto velja za kamero; 
 
 

6.4 Slike ne zajemajo predmet zanimanja 
 

1.  Preverite nastavitve parametra ''Stopnja senzorja'' (PIR občutljivost). V toplih okoljskih 
razmerah nastavite Stopnjo senzorja na ''Visoko'' in pri uporabi v hladnem vremenu nastavite 
senzor na ''Nizko''. 

2. Poskusite nastaviti vašo kamero na območje, kjer ni nobenih virov toplote v vidnem polju kamere. 

3. V nekaterih primerih nastavitev kamere v bližino vode lahko povzroči, da kamera snema slike 

brez predmeta na njih. Poskusite usmeriti kamero nad tlemi. 

4. Poskušajte se izogniti nameščanju kamere na majhnih drevesih, ki so dovzetna za premikanje zaradi 

močnega vetra. 

5. Odstranite vse veje, ki so tik pred objektivom kamere.
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7. Garancija 
 

Z velikim ponosom in polnim zaupanjem v naš izdelek se vedno držimo svoje besede, ki jo damo 

naši stranki v obliki spodaj določenih garancijskih pogojev in storitev. Na osnovi strogega QC 

sistema prvotno ponujamo vsem našim strankam eno leto dolgo omejeno garancijo, skupaj z 

možnostjo izbire plačljive obnove garancijske politike za eno, dve, tri ali štiri leta. 

Naši izdelki so zaščiteni za napake v materialih in izdelavi za obdobje enega leta od datuma 

prvotnega nakupa. Če obstaja napaka, bomo glede na našo izbiro in v obsegu, ki ga dovoljuje 

zakon, (1) brezplačno popravili izdelek z uporabo novih ali prenovljenih delov; (2) zamenjali 

izdelek z delujočim enakovrednim izdelkom, ki je nov ali obnovljen. Če je izdelek vrnjen, se 

plača transportne stroške. 

Ta garancija izključuje škodo, nastalo zaradi zlorabe, nezgode, preoblikovanja ali drugih 

razlogov, ki niso napake v materialu in izdelavi ali zaradi poseganja nekoga, ki ni naš 

pooblaščen tehnik. Ta garancija zajema le okvare, nastale zaradi napak v materialih ali izdelavi 

ob normalni uporabi. 

Če želite pridobiti garancijsko storitev, se obrnite na nas, da določimo naravo problema, preden vrnete izdelek v skladu  s 

to garancijo (s pisnim opisom problema in tiskanimi vzorci) za popravilo ali zamenjavo. 


