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1 Kaamera ülevaade

Joonis 1. Esipaneel.
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Joonis 2. Juhtimispaneel.

Joonis 3. Vaade alt.
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2 Kiirjuhend
2.1 SIM-kaardi ja SD-kaardi paigaldamine

Joonis 4.

Tähelepanu
· Toode kasutab 3G/GSM mobiilsidevõrku
· Maksimaalne SD-mälu on 32 G

2.2 Toide
Toite andmiseks on kaks võimalust: 12 x 1,5 V AA-patareid või
Lehekülg 5

pistikupesa.

Joonis 5. Patareivahed 1-6 (Slot 1–6), patareipesa (battery case), pistik (power
port).

Tähelepanu
Veenduge, et toitelüliti on asendis „OFF“ [väljas].
· Sisestage patareid vastavalt toodud polaarsuste
tähistele, nagu on näidatud joonisel 6.
· Soovitame pikema kasutusaja tagamiseks kõrge
tiheduse ja suure jõudlusega patareisid
2.3 Kaamera seaded
Lükake nupp asendisse „setup“ [seadistus], nii saate kaamera
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vastavalt enda soovidele seadistada.

Toitelüliti: „OFF“ – lülitage toide välja; „SETUP“ – muutke
kaamera seadeid; „ON“ – sisenege töörežiimi (ekraan lülitub välja).

Vajutage nuppu „MENU“ [menüü]. Näete joonisel 6 olevat ekraani.

Joonis 6

Kasutage nuppe ▲▼ ◄► navigeerimiseks, OK-nuppu toimingu
kinnitamiseks.
– Taasesituse ja eelvaate nupp. DEL – kustutamise nupp.
– Manuaalselt fotode või video tegemiseks. (Klõpsake uuesti
video lõpetamiseks.)
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2.4 Seadistuskaart

Kaamerarežiimi valimiseks vajutage
„OK“ ja valige soovitud seadistused

Video pikkus 5–60 s

Joonis 7. CAM (kaamera); Camera mode (kaamera režiim); photo (foto); video (video); photo size
(foto suurus); photo burst (sarivõte); video size (video suurus).

Kõrge temperatuuri korral võib „HIGH“ [kõrge] seadistus
aidata looma kehatemperatuuri ja välistemperatuuri
vahel eristada. Külmades tingimustes võite avastada, et
„LOW“ [madal] valik on parim, kuna kaamera suudab
hõlpsasti välistemperatuuri ja looma kehatemperatuuri
vahel vahet teha.

Käivitusintervall määrab perioodi, mille
jooksul kaamera pärast eelmist käivitust
uuesti ei käivitu.

Aegvõte VÄLJAS/SEES – valige aeg
(3–60 min, 1–8 h.)

Joonis 8. PIR (passiivne infrapuna); sensitivity (tundlikkus), trigger interval (käivitusintervall);
timelapse (aegvõte); start-stop (Seadista aeg A-B OFF; Seadista aeg C-D ON).
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Saatmismeetodi valimine (andmeside või SMS).
Kui teie SIM-kaart toetab vaid andmesidet, saate
ainult selle valida.

Selle valikuga saate alla laadida FW-seaded.

Joonis 9. Send mode (saatmisrežiim); OFF (väljas); Instant (kohe); Remote Control (kaugjuhtimine);
Command respond (käsu vastus); FW download (FW allalaadimine)

Märkused:
• Foto ajatempel põhineb kella
seadetel.
• Välgu võimsuse kõrge tase
suurendab voolutarvet.
• Inglise keel on vaikimisi keel
ja heli on vaigistatud.
• Ülekirjutamine
kaotab
eelmised fotod, SD-kaardi
vormindamine teeb kaardi
tühjaks.

Joonis 10. SYS (süsteem); leheküljed 1–3; set clock (kella seadistamine); time stamp (ajatempel);
flash power (välgu võimsus); password (salasõna); rename (nime muutmine); language (keel); beep
(piiks); overwrite (ülekirjutamine); format (vormindamine); default set (vaikeseaded); FW versioon
(FW-versioon)
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3 Testvõte
Kui eelnevad sammud on kõik korras, lükake toitelüliti asendisse
„Setup“ [seadistamine], pärast mõneminutilist võrguotsingut näitab
ekraan järgmist.

Joonis 11. Camera/video icon (kaamera/video ikoon); Megapixels chosen (valitud megapikslid);
cellular carrier (sideoperaator); signal strength (signaali tugevus); battery life indicator (akutaseme
indikaator); number of photos taken (tehtud fotode arv); remaining space (allesolev ruum).

Kui teil on piisavalt akut, hea signaalitugevus ja SD-kaardil piisavalt mälu,
siis võite testvõttega alustada:
1) Foto käsitsi tegemiseks vajutage
nuppu (kui olete fotorežiimis,
vastasel juhul salvestate video).
2) Vajutage
nuppu tehtud pildi sirvimiseks.
3) Vajutage nuppu „MENU“ [menüü]. Näete järgmist ekraani.
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Joonis 12.

Valige „Send“ [saada] ja „Execute“
saatmisprotsessi teavet ja tulemust.

[käivita]

ja

näete

4 Kaamera pilveserveriga ühendamine
Oma foto pilvkontole või mobiiltelefoni saatmiseks,
peate need
kõigepealt kaamerasse lisama.
Avage veebileht: https://www.linckeazi.com/index.html

Joonis 13.

Logige sisse, kui teil on konto
või registreerige oma e-postiga.

Joonis 14.
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Klõpsake nupul „Add Camera“ [lisa kaamera], mis avab vormi, kuhu
peate sisestama kaamera põhiandmed.

Joonis 15.

Andke kaamerale nimi ja lisage vajadusel asukoha kirjeldus, SN-i ja IMEI
leiate kaamera sees olevalt sildilt:

SN on kirjas SIM-kaardi pilu küljel

IMEI on esipaneelil
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4.1 Foto pilveserverisse saatmine
Valige „send“ [saada], foto saatmise protsess kuvatakse ekraanil ja
mõne minuti pärast jõuab foto teie pilvekontole.

Joonis 16.

Kui ülaltoodud test on läbi viidud, saate lükata toitelüliti asendisse
„ON“ [sees] ja hakata kaamerat fotode ja videode automaatselt
tegemiseks kasutama.

5 Kaamera seadistamine pilveserveri, rakenduse
või SMS-iga
Kaamerat saab seadistada ka pilveserveri ja rakendusega. Pilveserveris
on kaamera täielik seadistuskaart.

Joonis 17.
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Rakenduse leidmiseks otsige Google Play’s sõna „Linckeazi“ (või
skaneerige pakendil olev QR-kood) ja installige APK-fail nutitelefoni.
Lisamis- ja seadistusprotsess on pilveserveriga üsna sarnane.

Joonis 18. Camera real time data (kaamera andmed reaalajas); click to enlarge (klikkige
suurendamiseks); more images or video (rohkem pilte ja videosid).
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6 Paigaldamisnõuanded
Pange kaamera paigaldamiseks nöör või rihm läbi vastavate aukude ja
siduge kaamera puude või ükskõik mille muu külge.

Parimate tulemuste saamiseks
paigaldage kaamera umbes 1,4
m kõrgusele maapinnast ja nii
otse kui võimalik.

Joonis 20.

Ärge paigaldage kaamerat otse
valgusallika suunas.

Kasutage metsa peegelduseks ja
sihtmärgile valguse lisamiseks.

Joonis 21.

Joonis 22.
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Lisa I: Tehnilised näitajad

Pildi eraldusvõime
Objektiiv
Sagedusriba
Infrapuna välk
Ekraan
Mälukaart
Video eraldusvõime
Passiivne
infrapunaandur
Passiivse infrapuna
tundlikkus
Päästiku rakendumisaeg
Kaal
Kasutamise/hoiustamise
temp
Käivitumise intervall
Aeglustatud filmimine
Sarivõte
Video pikkus
Toiteallikas
Ooterežiimi vool

12 MP, 8 MP
5 MP (tegelik), 3 MP
F/NO = 3,0 FOV (vaateväli) = 52°
Kahesageduslik WCDMA 900/2100 MHz
Neljaribaline GSM/GPRS/EDGE 850/900
1800/1900 MHz
6 m, 12 m
2.0” LCD
Kuni 32 GB
VGA, QVGA, 720P
mitmetsooniline
reguleeritav (kõrge/tavaline/madal)
0,9 s
0,35 kg (ilma patareita)
-20…+60°C / -30…+70°C
0 s – 60 min
3–59 minutit (1-minutiline samm);
1–8 tundi (1-tunnine samm);
1–10
5–60 s
4×AA, 8×AA või 12xAA

Paigaldus

<0,25 mA (<6 mAh/päevas)
600 videot (intervall = 5 min, video
pikkus = 10 s);
> 800 MMSi (kasutage 12xAA
patareisid)
Nöör / rihm / pythoni lukk

Mõõtmed

147 x 114 x 69 mm

Voolutarve

Tööniiskus

5%...90%

Turvalisuse autentimine

CE, RoHS
Lehekülg 2

Lisa II: Osade nimekiri
Osa nimetus
Digikaamera
Vöö
Kasutusjuhend
Antenn

Kogus
üks
üks
üks
üks

Vastavusdeklaratsioon direktiivi 2014/53/EL nõuetele
vastavuse kohta
CE info:
Käesolevaga kinnitab tootja, et see kaamera vastab direktiivi
2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Palun
küsige
oma
turustajalt
vastavusdeklaratsiooni
direktiivi
2014/53/EL nõuetele vastavuse kohta.

(Versioon 2.00)
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Kliendi nimi:
Tel:
Ostukuupäev:
Seeria nr:
Rikete kirjeldus:
Jaemüüja:
Kaamera

tootja

pakub

tootele

tootmise

defektide

või

talitlushäirete jaoks 12-kuulist garantiid. Kui teie kaamera lakkab
tavalisel kasutamisel kahe aasta jooksul töötamast, siis parandab
või

asendab

kaamera

kinnitamiseks
ostukviitung.

peab
Garantii

tootja
olema
ei

kata

kaamera

tasuta.

volitatud

Garantii

edasimüüja

väärkasutamisest

tingitud

kaamera kahjustusi.
Kaamera tootja võib pärast garantii kehtivusaja lõppu
remonditeenust pakkuda. Klient vastutab kõigi osade, tööjõu ja
postikulude tasude eest. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke
tootjaga ühendust.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust piirkondliku
edasimüüjaga.

