Traadita infrapuna rajakaamera UM595-2G
Kasutusjuhend

(UM595-2G mudelile)

1. Üldine kirjeldus
Omadused:
• 12MP nähtamatu infrapuna GSM kaamera;
• 0,65 s käivituskiirus;
• MMSi ja e-posti funktsioon – edastage foto telefoni või
e-posti aadressile;
• kaugjuhtimise funktsioon: SMS või CamCtrl_M rakendus;
• Bluetoothi funktsioon: kaamera seadeid saab Bluetoothi
ühenduse kaudu muuta;
• GPS ja kaamera ümbernimetamine;
• SD-kaardi ülekirjutamine tagab pideva lindistuse;
• Mittehelendavad mustad LEDid 12 m tööraadiusega;
• Veekindel.

2. Kaamera ülevaade

Joonis 1. Esipaneel.

Joonis 2. Juhtimispaneel.

Joonis 3. Vaade alt.

Juhtimispaneel:
MENU: Menüüsse sisenemiseks peab
„SETUP“ [seadistamine].

toitelüliti olema asendis

▲▼◄►: Navigeerimisnooled. („▲“ on otsetee „Video“ valimiseks ja
„▼“ „Photo“ [foto] valimiseks).
OK: Salvestage parameetri sätted.
: Vahetage taasesituse ja eelvaate vahel.
DEL: Pildi kustutamine.
: Käsitsi pildistamiseks või video salvestamiseks. (Klõpsake
uuesti video peatamiseks.)
Toitelüliti: OFF – lülitage toide välja; SETUP – muutke kaamera
seadeid; ON – sisenege töörežiimi.

3. Patareide paigaldamine
Kaamera töötab 4, 8 või 12 AA-tüüpi patareiga.
Veenduge, et toitelüliti on asendis OFF [väljas]; sisestage täielikult
laetud patareid pesasse vastavalt allpool toodud polaarsuste tähistele.
Kasutada võib järgmisi 1,5 V (mitte 1,2V) patareisid:
a. Kõrge tiheduse ja suure jõudlusega leelispatareid
(soovitatav)
b. Laetavad leelispatareid
c. Laetavad NiMH akud
Kaameral on 6 patarei vahet. „Vahe 1“ ja „vahe 2“ moodustavad
ühe rühma ja seda tähistatakse kirjaga „1“, „vahe 3“ ja „vahe 4“
moodustavad teise rühma ja seda tähistatakse kirjaga „2“ ning „vahe
5“ ja „vahe 6“ moodustavad kolmanda rühma, mida tähistatakse
kirjaga „3“. Ainult üks rühm on kaamerale toite andmiseks vajalik, kuid
kaks gruppi hoiavad kaamera kauem töös.
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4. SIM-kaardi ostmine
UM595-2G kaamera kasutab 2G mobiilsidevõrku, et saata fotosid
ükskõik millisele telefoninumbrile või e-posti aadressile kohe, kui foto
tehakse.
Enne SIM-kaardi sisestamist veenduge, et teie SIM-kaardi PINkood on keelatud. (SIM-kaardi PIN-koodi saab mobiiltelefonist välja
lülitada. Seejärel sisestage kaart kaamerasse)

5. SIM-kaardi ja SD-kaardi paigaldamine

Joonis 5. SIM-kaardi ja SD-kaardi paigaldamine.

Veenduge, et toitelüliti on asendis „OFF“ [väljas]. Võite kasutada
ainult tavalist SD-kaarti (mitte microt), mille maht on kuni 32G.
Kaamera ei lülitu ilma SD-kaardita sisse.
Pange tähele! Kõik selle kaameraga tehtud fotod salvestatakse SDkaardile, isegi need, mis saadetakse adressaatidele. Teil on alati
ligipääs SD-kaardil olevatele kõrge resolutsiooniga fotodele.

6. Kaamera seadete kohandamine
6.1 SD-kaardi vormindamine
Vajutage nuppu MENU [menüü]. Näete allpool olevat ekraani.
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Valige SYS leht. Liikuge allapoole, vajutades ▼ nuppu kuni
FORMAT valik esile tõuseb ja vajutage OK, seejärel valige
vormindamiseks „Yes“ [jah].
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6.2 Laadige alla „GSMSETUP“
1) Valige GSMi leht ja liikuge alla DOWNLOAD TOOL
[allalaadimisvahend] juurde ja vajutage „OK“.
2) Lülitage kaamera välja.
3) Eemaldage kaamerast SD-kaart ja sisestage see enda
arvuti kaardilugejasse.
4) Leidke arvutis SD-kaardi lugeja.
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5) Pakkige „GSMSETUP“ fail lahti, et saada „UOV Setup
application“.
NB! Kaamera seadistamiseks peab olema alla laetud 7Zip
programm.
6) Võite näha alljärgnevat hoiatuskasti. Jätkamiseks valige „YES“
[jah].
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7) GSM-valikute seadistamiseks näete järgmist ekraani. Siin saate
lisada telefoninumbreid ja e-posti aadresse ning teha muid seadistusi.
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8) Saatmisrežiim
:
a. „INSTANT“ [kohene]: Kui soovite, et kaamera saadaks iga pildi
koheselt, peate selle valiku valima. Saate kontrollida, mitu fotot teie
seadmele või e-postile iga päev saadetakse. Kui soovite seda piirata,
lisage maksimaalne fotode arv, mida kaamera iga päev saadab. Kui
soovite, et kaamera saadaks iga päeva kõik pildid sõltumata fotode
arvust, määrake selle väärtuseks 0 (null)
b. [Päevaaruanne]: See suvand saadab teile ainult iga päev
tehtud viimase foto koos aruandega, kus kirjeldatakse kõiki teisi päeva
tegevusi.
c. OFF [väljas]: valige see suvand, kui te ei soovi, et kaamera
tehtud fotosid saadaks. See teeb kaamerast tavalise rajakaamera.

9) Operaatori parameetrid:
a. Country [riik]: Vaikeseade on „Auto“ [automaatne] või saate
valida oma riigi.
b. Operator [operaator]: Vaikimisi seadistus on „Auto“
[automaatne], kui kaamera ei suuda õiget teenusepakkujat leida,
saate operaatori käsitsi valida.
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Kui te ei leia loendist oma teenusepakkuja nime, vajutage
„CUSTOM“ [kohandatud]. Seejärel saate oma operaatori parameetri
hüpikaknas sisestada (Joonis 13).

Joonis 12.

Joonis 13.

10) Send to [saada]:
a. Phone [telefon]: Valige see suvand, kui soovite fotosid
ainult telefoninumbritele saata.
b. Email [e-post]: Valige see suvand, kui soovite fotosid ainult
e-posti aadressidele saata.
Märkus: teie infoturbe jaoks klõpsake „Email Set“ [e-posti
seadistamise] nuppu, et muuta vaikimisi e-posti aadress enda e-posti
aadressiks. Tänan.
11) Recipients [adressaadid]
a. Phone [telefon]: Sisestage kuni 4 erinevat telefoninumbrit.
„Master“ [põhiline] telefon saab käsklusi saates kaamerat
kaugjuhtida.
b. Email [e-post]: Sisestage e-posti väljale kuni 4 erinevat e-posti
aadressi. E-posti valik on saadaval ainult siis, kui olete e-posti valikud
valinud.
12) SMS ümberlülitamine: Valige variant ON [sees], kui soovite
kaamera põhifunktsioone telefonirakenduse abil kontrollida. Kui te ei
soovi kaamerat traadita kontrollida, võite valiku välja lülitatuks jätta
[OFF].
13) Ümber
nimetamine:
kui
soovite
muuta
kaamera
identifitseerimiseks antud nime, valige rippmenüüst ON [sees] ja
sisestage kasti uus kaamera nimi.
14) Maksimaalne suurus: See number näitab edastatud piltide
suurust.
15) „Default“ [vaikimisi]: Kui soovite taastada enne muudatuste
tegemist kehtinud kaamera algsed vaikeseaded, klõpsake seda nuppu.
Te ei saa peale nupu vajutamist tagasi minna. Seega olge enne
vajutamist kindel, et soovite kõik algseaded taastada.
16) Asukoht: See näitab asukohta, kuhu sätted salvestatakse.
Seadistusfail „PROFILE.BIN“ genereeritakse UOV SETUP tarkvara abil.
Peate uuendamiseks „PROFILE.BIN“ faili SD-kaardi juurkataloogi
salvestama.
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17) Eemaldage SD-kaart arvutist ja sisestage kaamerasse.
18) Lükake toitelüliti „SETUP“ [seadistamine] asendisse. Oodake,
kuni kaamera läbib seadistusprotsessi ja leiab mobiilsideteenuse.
Tavaliselt kulub edukaks värskendamiseks „Update success“ 1–3
sekundit.

6.3 Traadita võrgu seadistamine
1) Lükake
ekraani.

toitelüliti

Joonis 15.

„SETUP“

asendisse.

Näete

allpool

olevat
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Alustamiseks vajutage kohandamismenüü avamiseks üks kord
„MENU“ nuppu, liikuge noolega [▶] GSM-valikule, lülitage „Send
Mode“ [saatmisrežiim] „Instant“ [kohene] peale. Kaamera otsib
kõigepealt mobiilsideteenust. Peate umbes 10–20 sekundit ootama,
kuni kaamera teeb esialgse seadistuse ja otsib mobiilside teenust.
Võrgu otsimisel näete sõna „searching“ [otsib], seejärel
„Searching Networki“ [võrgu otsimine] punaselt ekraanil. Kui näete
ülaosas IMEI 15-kohalist numbrit ja mobiilteenuse pulki, võite edasi
liikuda.
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6.4 Testfoto saatmine
1) Vajutage
nuppu käsitsi foto tegemiseks. Teate, et foto on
tehtud, kui ekraanil olev fotoloend muutub 00001-ks.
2) Vajutage taasesitusrežiimi sisenemiseks
nuppu ja seejärel
vajutage klahvi „MENU“. Näete järgmist ekraani.
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3) Vajutage „SEND“ valiku esile tõstmiseks ▼ klahvi ja vajutage „OK“.
4) LCD-ekraan hakkab ühest kümneni lugema. Näete „Send
successful“ [saatmine edukas] kirja.
5) Veenduge, et vastuvõtva telefoni andmesideteenus toimib.

6.5 Kuvage või kustutage fotosid värvilisel ekraanil
Saate väljas olles fotosid värviliselt ekraanilt vaadata. Kui soovite
seda teha, veenduge, et toitelüliti on seatud „SETUP“ [seadistamine]
režiimi. Vajutage nuppu „Play“ [esita]. Saate fotode vahel ◄►
nuppudega liikuda.
Kui näete pilte, mida soovite kustutada, vajutage nuppu „DEL“
[kustuta]. „Yes“ [jah ] ja „No“ [ei] vahel valimiseks kasutage
◄► nuppe. Foto kustutamiseks vajutage „OK“.
Vajutage „Play“ [esita] klahvi
uuesti, et põhiekraanile tagasi
liikuda.
Kui soovite kõik fotod korraga kustutada, vajutage peamenüüst
,
seejärel vajutage „MENU“ [menüü]. Valige „delete item“ [kustuta
üksus] ja valige ► abil „delete all“ [kustuta kõik].
Pärast kõigi fotode kustutamist vajutage põhiekraanile tagasi
liikumiseks uuesti
.

7. Menüüriba tutvustus
7.1 Põhiekraani info mõistmine

Joonis 19.

7.2 Kaamera seadete kohandamine
Sobiva valiku valimiseks vajutage vasakule, paremale või üles, alla ja
seejärel vajutage salvestamiseks „OK“.

Seadistused
Kaamera
režiim
Foto suurus
CAM

Sarivõte

Kirjeldus
Valige foto või video.
Vajutage nuppu ► „Photo“ [foto] või „Video“
[video] vahel valimiseks, kuni soovitud valik on esile
tõstetud. Vajutage „OK“.

Valige foto suurus, nt 5 MP, 8 MP, 12 MP või 3
MP. Palun pidage silmas, et mida kõrgem MP, seda
suurem fail ja seda kiiremini SD-kaart täitub.

Teie fotoaparaat võib passiivse infrapuna
(PIR) sensori käivitamisel iga kord 1, 2 või 3
fotot teha. Kaamera saadab teie telefoni või epostile ainult sarivõtte esimese foto.

Video suurus

Valige video suurus: WVGA/VGA

Video pikkus

Saate reguleerida, kui kaua kaamera videot
lindistab (5–60 sekundit). Pikad videod täidavad
SD-mälukaardi kiiremini.

Tundlikkus
PIR

Käivitumise
intervall

Võib esineda olukordi, kus teile tundub, et
kaamera ei püüa läheduses asuvaid loomi või
et kaamera käivitub liiga lihtsalt. Saate selle
parandamiseks
kaamera
tundlikkust
reguleerida. Enamikes tingimustes töötab
„NORMAL“ [normaalne] kõige paremini.
Kõrge temperatuuri korral võib „HIGH“
[kõrge]
seadistus
aidata
looma
kehatemperatuuri ja välistemperatuuri vahel
eristada.
Külmades
tingimustes
võite
avastad, et „LOW“ [madal] valik on parim,
kuna
kaamera
suudab
hõlpsasti
välistemperatuuri ja looma kehatemperatuuri
vahel vahet teha. Kui kasutate „time lapse“
[aegvõte] funktsiooni, valige PIRi välja
lülitamiseks „OFF“ [väljas].
Võimaldab kohandada, kui sageli kaamera
pilti teha võib.

Intervalli reguleerimiseks vajutage korduvalt ►
või ◄. Võimalikud variandid on 0–60 sekundit
(5 sekundi kaupa) ja 1–60 minutit.
Pange tähele! Soovitame teil MMS-i korralikuks
töötamiseks valida vähemalt 1 minut või rohkem.

„Time lapse“
[aeglustatud
filmimine]
„Start-Stop“
[alustalõpeta]
„Send Mode“
[saatmisrežiim]
„Send via“
[saatmine
läbi]
„Send to“
NET

[kuhu saata]
„Recipients“
[adressaadid]
„SMS Switch“
[SMS ümberlülitamine]
„Location“

Aegvõtte
funktsioon
määrab
kaamera
salvestused
automaatselt
iga
eelnevalt
määratud ajavahemiku järel (5 sekundit – 8
tundi), mis ei tööta, kui see on „Off“ välja
lülitatud.
Kui teie PIR on seadistatud „LOW“ [madal],
„NORMAL“ [normaalne] või „HIGH“ [kõrge],
pildistab kaamera ka siis, kui PIR aktiveeritakse.

Start-stop „On“ [sees] tähendab, et
kaamera töötab ainult eelseadistatud aja
jooksul; Start-stop „Off“ [väljas] tähendab,
et kaamera töötab ööpäevaringselt.
On 3 saatmisrežiimi: „Instant“ [kohene],
„Daily report“ [igapäevane raport] ja „OFF“
[väljas]. (Täpsema teabe saamiseks vt lk 8)
Määrab,
kuidas
fotosid
saadetakse
MMS/GPRS
Määrab, kuhu MMS saadetakse „Phone“
[telefon], „Email“ [e-post], „BOTH“
[mõlemad]
Vajutage „Enter“, et näha, kelle te olete
MMS- või GPRS-piltide saamiseks seadnud.
Kontrollib, kas saate Androidi rakenduse või
SMSidega kaamera põhiseadeid muuta. Kui
on valitud ON [sees], saate telefoni kaudu
kaameraga suhelda.
(Vt lk 18 SMS-käskude nimekirja)

Pikkus- ja laiuskraadide teabe saamiseks
vajutage „Enter“ sisestusklahvi. (Näitab ainult

[asukoht]
ekraanil.)
Täpsema
„Download
peatükki.
Tool“
[allalaadimise
tööriist]

teabe

saamiseks

vaadake

8.

„Set clock“
[kella
seadistus]
Bluetooth

Sisestage kuupäev ja kellaaeg.

Lülitage
see
sisse,
et
muuta
mobiilirakendusega
seadeid
või
sünkroniseerida seadeid teise seadmega.

„Synchronization“
[sünkroonimine]

„Time Stamp“
[ajatempel]

Sünkroonige kõik seaded Bluetoothi
kaudu vastuvõtvasse seadmesse.
Pildi ajatempli näitamiseks valige „On“
[sees] või „Off“ [väljas].
Infrapuna välgu tööraadius: 6 m ja 12 m.

Flash
Range (Kui enamus objektidest on 6m sees, kasutage 6
[välgu
m seadet. Kui vajate suurema raadiusega öist
nägemist, valige 12-meetrine valik.)
tööraadius]

SYS

Vaikimisi parool on 0000. Selle funktsiooni
peatamiseks valige „OFF“. Kui valite
„ON“, ei saa te oma kaamerat ilma
„Password“
paroolita kasutada. Kirjutage parool üles
[parool]
või salvestage oma telefoni, et te seda
ära ei kaotaks. See on väga oluline
turvafunktsioon.
„Rename“
Lülitage
see
kaamera
[nimeta ümber]
ümbernimetamiseks sisse.
„Language“
Inglise keel (vaikimisi).Pakume klientidele
[keel]
keele valimise võimalust, võtke abi
saamiseks turustajaga ühendust.
Kliendil on võimalik valida ON/OFF. (ainult
„Beep“
HD-versioon)
[helisignaal]
ON/OFF, kui valite „ON“, kirjutab kaamera
SD-kaardi täitumisel varem tehtud pildid
„Overwrite“
ja
jätkab
uute
piltide/videote
[üle kirjutamine] üle
salvestamist.
Seega
on
SD-kaart
taaskasutatav, klient ei pea sageli SDkaarti vahetama.
„Format“
SD-kaardi vormindamine.
[vormindamine]
Taastab
kõik
kliendi
seaded
„Default Set“
[vaikeseadistus] vaikeväärtustele.
„FW version“
Ainult tootja kasutuseks.
[FW versioon]

8. Kaamera rakendusega seadistamine Bluetoothiga
Bluetoothi moodul on UM595-2G kaamera uus funktsioon. See
võimaldab klientidel kaamerat rakenduse abil seadistada, kui seadmete
vahel on Bluetoothi ühendus.
1) Lülitage kaamera „setup“ [seadistus] režiimi, valige Bluetooth
„ON“, hoidke kaamera seadistusrežiimis, kuvatakse allolev ekraan;
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2) Avage telefonis rakendus, valige ülaosas
„UnSelected“
[valimata], rakendus hakkab teie seadet otsima, kui kaamera ID
kuvatakse rakenduses, klõpsake ühendamiseks nime.
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3) Saate rakenduses kõiki seadeid muuta ja laadida parameetrid
seadmesse. Kui üleslaadimine on lõppenud, ilmub ekraanile „update
success“ [uuendus edukas] teade.
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9. Sünkroonimine
1) Sünkroonimine võimaldab seadeid ühelt kaameralt teisele
kaamerale saata. Üks kaamera tuleks määrata vastuvõtvaks seadmeks
„CamA“. Hoidke seda kaamerat „Setup“ režiimis, lülitage Bluetooth
sisse „ON“, pärast Bluetoothi avamist kuvatakse ekraanil seadme nimi
ja olek.
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2)
Valige teisel kaameral „Synchronization“ (Cam B), vajutage
„Enter“. See kaamera otsib automaatselt peremeesseadme. Pärast
ühendamist sünkroonitakse seaded kiiresti.
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3) Seejärel sünkroonitakse peremeesseadmelt (Cam A) kõik seaded
teisele seadmele (Cam B).
4) Veenduge, et olete määranud uusimad parameetrid. Näete
protsessi peremeesseadmes (Cam A).
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5)
Peremeesseadmega saab korraga ühendada rohkem kui ühe
kaamera, kuid sünkroniseerida saab vaid ükshaaval.

10. SMSi või rakenduse kaudu kaamera kontrollimine
Androidi/iOSi rakenduse või tekstisõnumi abil saab paljusid kaamera
põhifunktsioone
kontrollida.
Androidi/IOSi
rakendusega
saate
kontrollida järgmisi funktsioone.
(TÄHTIS MÄRKUS: „SMS switch“ PEAB SMS-funktsiooni jaoks GSM
seadistuses „ON“ [sisse lülitatud] olema.)
Number, kes seda funktsiooni kontrollib (käsu telefoninumber), on
see, kes on telefoninumbrite loendis esimeses positsioonis. See
number võib alumisi telefoninumbreid (2, 3, 4) kustutada/lisada.
Sisestage Google Play poe otsingusse „UOVision“ või „UOVision
CamCtrl“ ja installige APK-fail nutitelefoni.
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Joonis 28.

Rakendusel on kaks põhipaneeli, nagu all näidatud. Libistage
paneelide vahetamiseks telefoni ekraanil.
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Märkus: Kui määrate „Wireless status“ [traadita olek] „OFF“
[väljas], ei saa te telefonile või e-postile fotosid ega päevaseid
aruandeid. Te ei saa ka muudele SMS-käsklustele vastuseid. Kui
traadita ühenduse olek on välja lülitatud, saab vastuse vaid
„Wireless ON“ [traadita sees] käsklusele.
Ärge muretsege, kui te ei saa CamCtrl rakendusega kaamerat
kontrollida. Saate oma kaamerat ka tekstisõnumitega kaugjuhtida.
Näiteks võite pildi saamiseks redigeerida "#500#". Täiendavate
käskluste jaoks vaadake allolevat tabelit.

11.Kuvage või kustutage fotosid värvilisel ekraanil
Saate väljas olles fotosid värviliselt ekraanilt vaadata. Kui soovite
seda teha, veenduge, et toitelüliti on seatud „SETUP“ [seadistamine]
režiimi. Vajutage nuppu „Play“ [esita]. Saate fotode vahel ◄►
nuppudega liikuda.
Kui näete pilte, mida soovite kustutada, vajutage nuppu „DEL“
[kustuta]. „Yes“ [jah] ja „No“ [ei] valimiseks kasutage
◄► nuppe. Foto kustutamiseks vajutage „OK“.
Vajutage „Play“ [esita] klahvi
uuesti, et põhiekraanile tagasi
liikuda.
Kui soovite kõik fotod korraga kustutada, vajutage peamenüüst
,
seejärel vajutage „MENU“ [menüü]. Valige „delete item“ [kustuta
üksus] ja valige ► abil „delete all“ [kustuta kõik].
Pärast kõigi fotode kustutamist vajutage põhiekraanile tagasi
liikumiseks uuesti
.

12. Tõrkeotsing
LEVINUD VEATEATED:
“SEND FAIL” [saatmise viga]
“NETWORK BUSY” [võrk hõivatud]
Vea põhjused:
1) Teie piirkonna levi ei ole kaamera kasutamiseks piisav.
2) SIM-kaardi seadistamisel on viga või see on lukus.
Vea parandamise nõuanded:
1) Tehke „GSMSETUP“ uuesti veendumaks, et ole ühtegi viga.
Kontrollige, kas numbrid ja e-posti aadressid on õiged.
2) Võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga ja veenduge, et teie
SIM-kaart on ainult sõnumi funktsiooni paketiga ja ei ole LUKUS.
3) Kui tegemist on mobiililevi probleemiga, peate võib-olla signaali
võimendamiseks antenni kasutama. Need suudavad väga tõhusalt
halva leviga alal signaali parandada.
“Network Busy” [võrk hõivatud]
Vea põhjused:
1) Telefoninumbri või e-posti aadressiga on probleem.
2) SIM-kaardi plaanil pole piisavalt raha.
Vea parandamise nõuanded:
1) Tehke „UOV setup“ uuesti. Veenduge, et pole vigu.
2) Mõnikord peate vea leidmiseks minema tagasi

vaid

ühe

telefoninumbri või e-posti aadressi juurde. Katsetage ainult ühega ja
kui see töötab, siis lisage teisi ja proovige.
3) Lisage oma mobiiliplaanile sõnumeid.
Cannot access the SETUP menu [ei saa SETUP menüüsse]:
Probleemi põhjused:
1) See juhtub ainult siis, kui kaardi pesas pole SD-kaarti või kui SDkaart on rikutud.
2) Patareid on liiga tühjad.
Vea parandamise nõuanded
1) Paigaldage SD-kaart või paigaldage uus SD-kaart.
2) Vahetage patareid.

13. Trikid ja näpunäited välitingimustes
seadistamiseks
Parimate tulemuste saamiseks paigaldage kaamera umbes 1,3 m
kõrgusele maapinnast ja nii otse kui võimalikult.
Välgu parandamiseks soovitame kaamera asetada taustaga alale,
et võimalikult palju valgust peegelduks. Näiteks asetage kaamera
7–10 m kaugusele põllu äärest, suunaga metsa poole. Metsa sees
asetage kaamera võsast umbes 7–10 m kaugusele.
Proovige kaamera üles panna nii, et see ei vaataks otse päikese
poole hommikul ega õhtul, kui loomade liikumise aktiivsus on suurim.

Lisa I: Tehnilised näitajad
Pildi eraldusvõime
Objektiiv
Sagedusriba
Infrapuna välk
Ekraan

12 MP, 8 MP (interpoleeritud),
tegelik 5 MP, 3 MP
F/NO = 3,0 FOV (vaateväli) = 52°
Neljaribaline GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHz
6 m, 12 m
2.0” LCD

Mälukaart

Kuni 32 GB

Video eraldusvõime

VGA, QVGA

Passiivne infrapuna
andur
Passiivse infrapuna
tundlikkus
Päästiku rakendumisaeg
Kaal
Kasutamise/hoiustamise
temperatuur
Käivitumise intervall
Aeglustatud filmimine
Sarivõte
Video pikkus
Toiteallikas
Ooterežiimi vool
Voolutarve
Madala akutaseme
hoiatus
Paigaldus
Mõõtmed
Tööniiskus
Turvalisuse autentimine
Bluetoothi tööraadius

mitmetsooniline
reguleeritav (kõrge/tavaline/madal)
0,65 s
0,43kg (ilma patareita)
-20 - +60°C / -30 - +70°C
0 s – 60 min
5–55 sekundit (5-sekundiline samm);
1–59 minutit (1-minutiline samm) ;
1–8 tundi (1-tunnine samm);
1–3
5–60 s
4×AA, 8×AA või 12xAA
SMS välja lülitatud,
<0,25 mA (<6 mAh/päevas)
600 videot (intervall = 5 min, video pikkus = 10 s);
> 800 MMSi (kasutage 12xAA patareisid)
LED-indikaator; SMS-märguanne
nöör/rihm/pythoni lukk
117 x 147 x 74 mm
5%...90%
FCC, CE, RoHS
10 m

Kliendi nimi:
Tel:
Ostukuupäev:
Seeria nr:
Rikete kirjeldus:
Jaemüüja:
Kaamera

tootja

pakub

tootele

tootmise

defektide

või

talitlushäirete jaoks 12-kuulist garantiid. Pretensiooni esitamise
aeg on 2 aastat. Garantii kinnitamiseks peab kaasas olema
volitatud

edasimüüja

ostukviitung.

Garantii

väärkasutamisest tingitud kaamera kahjustusi.

ei

kata

