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1. Yleistä tietoa
Kiitos, kun valitsit HC550LTE-riistakameran. Tämä digitaalikamera on testattu sen
palautteen perusteella, mitä eri maissa olevat asiakkaamme ovat antaneet. Laitteessa on
erittäin herkkä liiketunnistin, tuki kuvien lähettämiselle multimediaviestinä tai sähköpostilla
sekä tuki nopeille 4G LTE -yhteyksille. Kameralla on mahdollista lähettää kuvat myös
FTP-palvelimelle, mikä mahdollista niiden lataamisen jälkikäteen erillisellä ohjelmistolla.
Käyttöopas soveltuu myös malleille HC550A (perusmalli), HC550M (2G GSM -malli) ja
HC550G (3G-malli). Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin otat riistakameran käyttöön.

1.1 Käyttökohteet
Tällä digitaalikameralla voi ottaa kuvia ja lyhyitä videoita automaattisesti. Se soveltuu
tämän ominaisuuden ansiosta etenkin metsästyksen harrastajille ja kiinteistön
kameravalvontaan. Kamera on pienikokoinen ja huomaamattoman näköinen. Sen
käyttöönotto on helppoa, mutta sitä on hankala havaita maastossa.

1.2 Tärkeimmät ominaisuudet
► MMS/SMTP: HC-550LTE:llä on mahdollista lähettää 4G-yhteyden avulla tiedostoja
sähköpostilla tai multimediaviestinä. Nämä voivat sisältää 5 tai 30 sekunnin 1080p-videon
tai valokuvan (alkuperäiskoko 8, 12 tai 16 MP).
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► Toiminto, jonka avulla voi lähettää kameran ottamia videoita ja valokuvia FTPpalvelimelle.

► Laajakulmalinssi, jossa jopa 120 asteen havaintoalue.
► 0,5 sekunnin aktivointinopeus, joka mahdollistaa jokaisen tapahtumahetken
taltioimisen.

► 4 eri toimintatilaa: kamera, video, kamera + video ja pitkäaikaiskuvaus
► 24 LED-pohjaista infrapunavaloa, jotka mahdollistavat 20 metrin kuvauskantaman yöllä
► Luja, vedenkestävä ulkokuori
► Pieni virrankulutus, pitkä paristojen käyttöikä (valmiusaika jopa 4–6 kuukautta, kun
käytetään kahdeksaa AA-paristoa)

► Kuvien ajastettu ottaminen ja kuvien ottaminen säännöllisin väliajoin. Kamera on myös
mahdollista säätää ottamaan kuvia vain tiettyyn aikaan päivästä.
► Kiinteä 2,0 tuuman TFT-värinäyttö ja 8 painikkeen ohjauspaneeli
► 12 valikkokieltä (oletusarvona englanti).
► Erilaisten tietojen lisääminen videoiden ja valokuvien alareunaan. Näihin lukeutuvat
päivämäärä, aika, lämpötila ja kuun vaihe.
► Mahdollista lukita 4-numeroisella salasanalla.
► Etäohjaus tekstiviestillä, mikä mahdollistaa kameran herättämisen lepotilasta ja
tiedostojen lähettämisen sähköpostilla tai multimediaviestinä

4

1.3 Virransyöttö
Kamera toimii kahdeksalla AA-alkaliparistolla. Siihen on myös mahdollista asettaa
ladattava paristo (NiMH tai litium).

► Paristot tulee asettaa paristolokerossa neuvotulla tavalla. Väärään asentoon
asettaminen saattaa aiheuttaa sen, ettei laite toimi oikein. Suosittelemme vaihtamaan
paristot, kun ruudulla tai vesileimoissa näkyvä paristokuvake ilmaisee tämän.

► Älä laita kameraan useaa eri tyyppiä olevia paristoja. Jos paristot eivät ole
samantyyppisiä, ne mitätöivät takuun ja saattavat vaurioittaa laitetta.

► Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, suosittelemme poistamaan paristot laitteen
sisältä. Tällä tavoin saa vältettyä paristojen vuotamisen. Mahdolliset vuodot mitätöivät
takuun ja saattavat vaurioittaa kameraa.

► Paristojen käyttöikään vaikuttavat useat eri asiat kuten kameran asetukset,
tunnistusalueen sisällä tapahtuva toiminta, paristojen laatu ja käyttöolosuhteet. Tämän
takia ei ole mahdollista arvioida tarkkaan, kuinka monta videota tai valokuvaa kameralla
voi ottaa kahdeksan AA-pariston kanssa. Jos haluaa tavallista paremman suorituskyvyn,
on suositeltavaa käyttää kahdeksaa ladattavaa AA-paristoa (NiMH tai litium).

1.4 Muistikortin valinta
Kameran käyttö vaatii, että siinä on Micro SD -tyyppinen muistikortti. Kun laite on “TEST”tilassa eikä siihen ole asetettu muistikorttia, näytöllä näkyy teksti “Ei tiedostoa” (”No file”).
Muistikortin enimmäiskoko on 32 GB. Laite tulee kytkeä pois päältä (“OFF”), ennen kuin
siihen asettaa tai siitä poistaa muistikortin. Ellei tätä tee, muistikortilta saattaa kadota
tietoja. Kun muisti on täynnä, näytöllä näkyy teksti “Memory full” tai ”Card full”.
► Kamerassa ei ole kiinteää muistia, joten se vaatii toimiakseen muistikortin. Alusta
kortti, ennen kuin otat sen käyttöön. Tämä parantaa paristojen kestoa ja sulkijan
aktivoitumisnopeutta.
► Muistikortin enimmäiskoko on 32 GB. Kamera ei kykene hyödyntämään kortteja, joiden
kapasiteetti on 64 GB tai enemmän.
► Suojaa muistikortti kosteudelta, tärinältä, pölyltä, lämmönlähteiltä ja suoralta
auringonvalolta. Näin saat varmistettua, että kamera toimii oikein.
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► Aseta muistikortti laitteeseen siinä olevan symbolin mukaisesti. Älä yritä asettaa korttia
väkisin tai taivuttaa sitä toiseen asentoon.
► Anna muistikortin jäähtyä ympäristön lämpötilan mukaiseksi, ennen kuin käytät sitä
ensimmäistä kertaa.
► Kosteuden tai lämpötilan merkittävä vaihtelu saattaa johtaa siihen, että laitteen sisälle
tiivistyy kosteutta. Tämän seurauksena saattaa olla oikosulku.
► Kun muistikortti on täynnä, kameralla ei voi enää ottaa videoita tai valokuvia. Kamera
ei tue silmukkatyylistä videoiden tallennusta.
► Aseta muistikortti laitteeseen työntämällä sitä niin kauan, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
► Jos haluat poistaa muistikortin laitteesta, paina kevyesti sen ulkonevasta osasta.
Muistikortti ponnahtaa tämän jälkeen ulos kamerasta.

1.5 Kuvan lähettäminen mobiiliyhteydellä
MMS
4G

3G
2G

SMTP

FTP

<40 MB (valokuva tai <40 MB
(valokuva tai
<100 kB (oletus) video)
video)
Vaihtoehdot:
<1 MB (vain
X
valokuvat)
200/100/50 kB
(vaihtelee sen mukaan, <100 kB (oletus)
mikä
MMS-palvelimen (vain valokuvat）
X
rajoitus on)

Vaihtoehdot:
200/100/50 kB
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SMS
√

√

√

2. Kameran yleisnäkymä

2.1 Kameran etuosa
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2.2 Kameran liitännät ja takaosa
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3. Käyttöönotto

3.1 SIM-kortin asettaminen
HC550LTE-malli vaatii toimiakseen SIM-kortin (perusmalli HC550A ei vaadi tätä).
Varmista, että liittymä tukee mobiilidataa sekä teksti- ja multimediaviestien lähettämistä.

Kun kamera on tunnistanut SIM-kortin, näytölle ilmestyy puhelinoperaattorin nimi.

3.2 Paristojen asentaminen
►

8 AA-paristoa

► Ulkoinen virtasovitin (DC 9V / 1,5 A). Valmistaja myy lisävarusteena
aurinkopaneelia, joka tarjoaa kameralle virtaa 7 x 24 tunniksi.
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3.3 TEST-tilaan siirtyminen
Kun kamera on kytketty virtalähteeseen (paristot tai virtasovitin), aseta se “TEST”-tilaan.
Näyttö menee tämän jälkeen päälle.
Huomautus: Älä vaihda toimintatilaa suoraan OFF-asennosta ON-asentoon, ainoastaan
OFF-asennosta TEST-asentoon.

3.4 Kaukosäädin
Mukana tulee kaukosäädin, jolla voi muuttaa kameran asetuksia. Sen toimintaetäisyys on
9 metriä.

Huomaa: Tämä painike kytkee laser-testivalon päälle.
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Huomioi seuraavat asiat, kun olet TEST-tilassa:
1. Kun painaa “Shot”-painiketta, kamera ottaa välittömästi videon tai valokuvan.
2. Otettua videota tai valokuvaa pääsee katsomaan, kun painaa “OK”-painiketta.
3. Kuvien välillä voi siirtyä “Up”- ja “Down”-painikkeilla.
4. Videoita katsoessa “Left”-painike käynnistää toiston. Tämän voi keskeyttää painamalla
painiketta uudestaan, ja ”OK”-painikkeella voi palata aiempaan näkymään.
5. Jos haluat nähdä IMEI-koodin, paina “Left”-painiketta.

“TEST”-tilassa on mahdollista kokeilla erilaisia sijoituspaikkoja. Yleisesti ottaen on
suositeltavaa asettaa laite 1–2 metrin korkeudelle maanpinnasta.

3.5 ON-tilaan siirtyminen
Aseta kamera ”ON”-tilaan, kun sille on löytynyt sopiva sijainti. Liiketunnistimen merkkivalo
vilkuttaa punaista noin 5 sekunnin ajan, ja kamera menee tämän jälkeen aktiiviseksi.
Laite ottaa tämän jälkeen automaattisesti videoita tai valokuvia, kun sen tunnistusalueella
liikkuu ihmisiä tai eläimiä.
Huomaa: Vältät virheelliset hälytykset, kun ohjaat kameran johonkin muualle kuin
lämmönlähdettä (esim. aurinko, kivi tai metalliesine) kohti. Älä myöskään kohdista laitetta
puiden oksia päin. On suositeltavaa asettaa laite kuvaamaan pohjoiseen kohti sellaista
paikkaa, joka on avoin tila ja jossa ei ole lämmönlähteitä. On suositeltavaa poistaa kameran
edessä olevat oksat.
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4. Asetuksien tekeminen

4.1 Asetusvalikot
4.1.1 Toimintatila
Järjestelmävalikossa on neljä eri toimintatilaa.

► Kamera-tilassa laite ottaa pelkästään valokuvia.
► Video-tilassa laite ottaa pelkästään videoita.
► Kamera ja Video -tilassa laite ottaa ensin valokuvan ja sen jälkeen videon.
► Säännöllinen kuvien otto -tilassa laite ottaa videon tai valokuvan säännöllisin
väliajoin (30, 60 tai 240 minuuttia). Liiketunnistin on tällöin kytkettynä pois päältä.
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4.1.2 Käyttöliittymän kieli
Kameran valikot ovat saatavilla usealla eri kielellä. Jos käytössä on englanninkielinen
versio, asetusta pääsee muuttamaan kohdasta ”Language”. Tarjolla ovat seuraavat
vaihtoehdot: English / Français / Deutsch / Español / Nederland / Polish / Português /
Svenska / Italiano / Suomi

4.1.3 Valokuvan koko
Valitse, minkä kokoisena valokuvat otetaan: 16 MP, 12 MP (oletusasetus) tai 8 MP. Mitä
suurempi tiedosto on, sitä tarkempi kuvasta tulee. Mitä pienempi tiedosto on, sitä enemmän
kuvia muistikortille mahtuu.

4.1.4 Videon tarkkuus
Valitse, millä resoluutiolla videot kuvataan: 1080 FHD, 720P, WVGA, VGA. Mitä pienempi
resoluutio on, sitä enemmän videoita muistikortille mahtuu.
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4.1.5 Päiväys ja kellonaika
Ohjauspaneelissa voi asettaa päiväyksen ja kellonajan. Nämä näkyvät aikaleimoissa,
jotka lisätään videoihin ja valokuviin.
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4.1.6 Peräkkäisten kuvien ottaminen
Kameran voi asettaa ottamaan 1, 3, 6 tai 9 peräkkäistä videota tai valokuvaa, kun se
aktivoituu. Tämä onnistuu valikosta ”Monta”.

4.1.7 Videon pituus
Videon pituudeksi voi asettaa 5, 10, 30, 60 tai 90 sekuntia. Kun kamera aktivoituu, se
tallentaa videokuvaa tämän sekuntimäärän verran. Mitä lyhyemmän pituuden valitsee,
sitä pidempään paristot kestävät.
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4.1.8 Kuvien ottoväli
Kuvien ottoväliksi on mahdollista asettaa 1 sekunti, 5 sekuntia, 10 sekuntia, 30 sekuntia, 1
minuutti, 5 minuuttia, 10 minuuttia tai 30 minuuttia. Kamera pitää aktivoitumisensa jälkeen
tämän pituisen tauon, mikä estää muistikortin täyttymisen ja pidentää paristojen käyttöikää.
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4.1.9 Liiketunnistimen herkkyys
Jos kameraa käytetään sisätiloissa tai kohteissa, joissa esiintyy vähän häiriötekijöitä (esim.
tuulessa liikkuvia oksia), valitse asetus “Low”. Jos kyseessä on ulkotila, jossa on tavallinen
määrä häiriötekijöitä, valitse “Medium”. Jos kohteessa taas on suuri määrä häiriötekijöitä,
valitse asetukseksi “High”.
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4.1.10 Ajastin
Tällä toiminnolla voi asettaa kameran toimimaan vain tiettyinä kellonaikoina. Valikosta voi
valita, milloin liiketunnistus tai säännöllinen kuvien ottaminen kytkeytyy päälle ja pois
päältä.
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Nuolipainikkeilla voi asettaa tuntimäärän, jolloin aktiivinen ajanjakso alkaa. Oikealle
osoittavalla nuolella voi siirtyä seuraavaan numerokenttään
Asetus on voimassa jokaisena viikonpäivänä. Kamera ei ota videoita eikä valokuvia
tämän ajanjakson ulkopuolella.
Alavalikosta voi poistua

-painikkeella.

4.1.11 Salasanan asettaminen
Mene ”Suojaus”-valikkoon, jos haluat suojata kameran salasanalla. Valitse tämän jälkeen
asetus ”Päällä” ja aseta haluamasi neljän numeron yhdistelmä.

Valitse ensimmäinen numero nuolipainikkeilla.

Siirry tämän jälkeen seuraavaan kenttään

-painikkeella. Tallenna lopuksi asetus

-painikkeella.

Alavalikosta voi poistua

-painikkeella.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos olet unohtanut salasanan.
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4.1.12 Säännöllinen kuvien ottaminen
Kun käyttää tätä toimintoa, kamera ottaa kuvia säännöllisin väliajoin. Ota asetus
käyttöön, jos haluat esim. seurata kasvien kukkimista.
4.1.13 Oletusasetukset

Kun valitsee kohdan “OK” ja painaa
-painiketta, kamera siirtyy käyttämään
tehdasasetuksia. Siitä poistuvat kaikki käyttäjän tekemät asetukset, mukaan lukien
salasana.
Huomaa: Toiminto ei poista muistikortilla olevia videoita ja valokuvia.
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4.1.14 Muistikortin alustaminen

Suosittelemme alustamaan uudet muistikortit, ennen kuin ne otetaan käyttöön. Tämä
koskee myös kortteja, joita on käytetty aiemmin toisissa laitteissa. Valitse kohta “Muoto”
ja sen jälkeen “SD Card”. Paina lopuksi
näkyy teksti ”Odota”.

-painiketta. Alustamisen aikana näytöllä
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4.1.15 Laiteohjelmiston versio

Valitse “Versio” ja paina

-painiketta. Näytölle ilmestyy tietoa siitä, mikä

laiteohjelmiston versio on käytössä. Tämä auttaa vianmäärityksessä silloin, kun
kamerassa on ilmennyt jokin ongelma.

4.2 Asetusten tekeminen tietokoneella
Kytke muistikortti tietokoneeseen, kun sen alustaminen on valmis. Tarvitset erillisen
muistikortinlukijan, ellei tietokoneessa ole tällaista sisäänrakennettuna. Tämän lisäksi on
mahdollista kytkeä kamera USB-porttiin, jolloin se näkyy massamuistina.
Aseta tuotepakkauksen mukana tullut CD-levy tietokoneeseen. Ellei tietokoneessa ole
CD-asemaa, pyydä jälleenmyyjältä MMSCONFIG-ohjelmistoa.
MMSCONFIG-ohjelmiston kuvake näyttää seuraavanlaiselta:

Tuplaklikkaa kuvaketta. Ohjelmisto käynnistyy ja siirtyy suoraan asetusvalikkoon:
22

► Menu (Valikko)
Image Resolution (Kuvien resoluutio): 16M, 12M tai 8M
Delay/Interval (Viive ja kuvienottoväli): 1, 5, 10 tai 30 sekuntia, 1, 5, 10 tai 10 minuuttia
Multi-shot (Kerralla otettavien kuvien määrä): 1, 3, 6 tai 9
ISO (ISO-arvo): Auto, 100, 200 tai 400
Camera ID (Kameran tunnus): CAM000 tai itse määritelty teksti
Video (Videon resoluutio): 1080P, 720P tai VGA
Video Length (Videon pituus): 10, 30, 60 tai 90 sekuntia
23

Voice (Äänimerkit): On/Off
Mode (Toimintatila): Camera, Video, Camera &Video ja Time-lapse
Language: English / French / German / Spanish / Russian / Portuguese / Italian / Dutch/
Italian / Polish / Danish /Swedish / Finnish
Motion Detection (Liiketunnistuksen herkkyys): High, Normal tai Low
TV mode (TV-standardi): PAL tai NTSC
Date/Time (Päivämäärä ja aika): haetaan automaattisesti tietokoneelta
Date Format (Päiväyksen muoto): DD/MM/YY, MM/DD/YY tai YY/MM/DD
Password (Salasanasuojaus): ON tai OFF
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► MMS (Multimediaviestit)
MMS ON/OFF (MMS käytössä): OFF tai ON
MMS Mode (MMS:n toimintatila): Auto tai Manual
Jos valittuna on automaattinen asetus, voit valita operaattorin valikossa olevasta
luettelosta. Ohjelmistossa on valmiiksi asetettuna joidenkin yleisten operaattorien
asetukset.

Ellei oma operaattori ole luettelossa, voit valita manuaalisen asetusten teon. Kysy
operaattoriltasi, mitä asetuksia sen kohdalla tulisi käyttää.
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Huomaa:
► Kun kytket MMS-toiminnon päälle, kamera lähettää viestejä puhelimeen tai
sähköpostiin. Jos asetukset on tehty väärin, viestit eivät mene perille.
► Yhteyspisteen (APN) kohdalla olevat käyttäjänimi ja salasana eivät ole pakollisia
tietoja, mutta jotkin operaattorit saattavat vaatia niiden syöttämistä. Ota yhteys
operaattoriisi, jos olet epävarma asiasta.
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► SMTP
SMTP-valikko on MMS-valikon kaltainen.
Valikossa on kaksi mahdollista toimintatilaa: Auto / Manual
Kun valitsee automaattisen tilan, voi hyödyntää valmiiksi luotuja asetuksia. Tällöin
tarvitsee vain valita, mitä palveluntarjoajaa käyttää.
Jos operaattoria ei ole listalla, voi käyttää manuaalista asetusten tekemistä. Tällöin
asetukset tarvitsee syöttää käsin.
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Huomaa:
1. Älä käytä sähköpostiosoitetta, joka sisältää pisteitä, esim.
etunimi.sukunimi@gmail.com. Kamera ei kykene lähettämään viestejä tällaisiin
osoitteisiin.
2. Jon olet epävarma yhteysasetuksista, ota yhteys operaattoriisi.

► FTP
Syötä FTP-palvelimen osoite, portti, käyttäjänimi ja salasana. Kun toiminto on käytössä,
kamera lähettää alkuperäislaatuiset videot ja valokuvat palvelimelle automaattisesti.
Huomaa: Ohjelmisto synkronoi FTP-valikossa olevat GPRS-asetukset SMTP-valikon
vastaavien kanssa.
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4.3 Kameran asettaminen ON-tilaan
Kun asetukset ovat valmiina, paina “Save”-painiketta. Kopioi parameter.dat-tiedosto
tämän jälkeen muistikortille. Aseta lopuksi muistikortti takaisin kameraan.
Siirry TEST-tilaan. Kameran näyttö menee päälle. Varmista laitteen valikoista, että
asetukset on tehty oikein ja siirry tämän jälkeen “ON”-tilaan. Punainen merkkivalo vilkkuu
5 sekunnin ajan, minkä jälkeen kamera menee aktiiviseksi.
Huomaa: Kameran näyttöä ja ohjauspaneelia ei pysty käyttämään “ON”-tilassa. Jos
haluat jatkaa asetusten muokkaamista, siirry takaisin “TEST”-tilaan.
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5. Tekstiviestikomennot
Kameraa on mahdollista ohjata tekstiviestillä. Tätä varten on olemassa seuraavat
komennot:

Koodi

Toiminto

Kuvaus

*530*

Ota tunnistustoiminto käyttöön

Kamera herää lepotilasta

*531*

Poista tunnistustoiminto käytöstä Liiketunnistin menee pois päältä

Ota kuva （MMS tai SMTP）

Kamera ottaa kuvan ja lähettää sen joko
sähköpostilla tai multimediaviestinä
(mmsconfig-ohjelmassa valittu numero)

Ota kuva ja lähetä se (vain
multimediaviestit)

Kamera ottaa kuvan ja lähettää sen
multimediaviestinä lähettäjän numeroon

Näytä kameran tiedot

Kamera lähettää tekstiviestin tai
sähköpostin, jossa on kuvien määrä,
muistikortin kapasiteetti ja paristojen tila

*500*

*505*

*520*
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6. Vianmääritys

6.1 Kamera ei havaitse liikettä
1. Tarkista liiketunnistimen herkkyysasetus. Jos ympäristön lämpötila on korkea, valitse
asetus ”Low”. Jos se taas on matala, valitse “High”.
2. Kokeile sijoittaa kamera paikkaan, jossa ei ole lämmönlähteitä näkökentän kohdalla.
3. Vältä kohteita, joissa näkyy vettä. Näiden kohdalla kamera saattaa luulla veden liikettä
ihmiseksi tai eläimeksi.
4. Kohdista kamera maanpinnasta ylöspäin.
5. Kokeile asettaa kamera vakaalle, liikkumattomalle alustalle.
6. Yöllä liiketunnistin saattaa havaita liikettä alueilta, jotka ovat infrapunavalon kantaman
ulkopuolella. Pienennä tällaisissa tapauksissa etäisyysasetusta.
7. Auringonnousu tai -lasku saattaa aktivoida liiketunnistuksen. Jos näin tapahtuu usein,
on suositeltavaa kohdistaa kamera uudestaan.
8. Jos ihminen tai eläin liikkuu nopeasti, se saattaa poistua kameran näkökentästä ennen
kuvan ottamista. Mikäli näin tapahtuu usein, on suositeltavaa kohdistaa kamera
uudestaan.

6.2 Kamera lakkaa ottamasta kuvia
1. Tarkista, että muistikortilla on riittävästi vapaata tallennustilaa. Jos kortti on täynnä,
kuvia ei ole enää mahdollista ottaa.
2. Tarkista, että paristoissa on riittävästi virtaa jäljellä.
3. Tarkista, että kameran virtakytkin on “ON”-asennossa, ei “OFF”- tai “TEST“asennossa.
4. Kun MMS- tai SMTP-toiminto on päällä, kuvan ottamisen jälkeen on aina minuutin
tauko ennen kameran toiminnan jatkumista.
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5. Alusta muistikortti, kun käytät sitä ensimmäisen kerran. Kokeile vaihtaa muistikortti
toiseen, jos sen kanssa on ongelmia.

6.3 Infrapunavalo ei kanna riittävän pitkälle
1. Asenna uudet paristot, niin kamera saa paremmin virtaa.
2. Tarkista, että paristoissa on riittävästi virtaa jäljellä.
3. Laadukkaat 1,5 voltin ladattavat NiMH- tai litiumparistot tarjoavat paremman kantaman
kuin tavalliset alkaliparistot.
4. Asenna kamera hämärään ympäristöön, jossa ei ole ylimääräisiä valonlähteitä. Näin
saat varmistettua, että yökuvaus toimii odotetulla tavalla.
5. Yöllä otetusta kuvasta tulee parempilaatuinen, jos kantaman sisällä on esim. puita,
seiniä tai maaperää. Kohdista kamera paikkaan, jossa ei ole avoimia pintoja. Näin saat
varmistettua, että kantaman sisällä on kohteita, jotka heijastavat infrapunavalon
takaisin.

6.4 Kamera ottaa kuvia, mutta ei lähetä niitä eteenpäin
1. Jos olet valinnut manuaalisen asetusten teon, syötetyissä tiedoissa saattaa olla
virheitä. Ota yhteys operaattoriin ja varmista siltä, että asetukset ovat oikein.
2. MMS-toiminto ei hyväksy maakoodeja. Kirjoita puhelinnumero kotimaisessa
muodossa.
3. Jos SMTP-toiminto on käytössä, varmista palvelin- ja porttitietojen paikkansapitävyys.
Tarkista myös, etteivät viestit ole päätyneet roskapostikansioon.
4. Älä nimeä parameter.dat-tiedostoa uudestaan. Tallenna tiedosto muistikortin
juurihakemistoon, sillä kamera ei muuten kykene löytämään sitä.
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7. Tekniset tiedot
Kennon tyyppi

3 megapikselin CMOS-kenno

Massamuisti

MicroSD-muistikortti, korkeintaan 32 GB

Linssin tyyppi

F=3.1; FOV=120°

Mitat

135 x 90 x 86 mm

TFT-näyttö

2,0 tuumaa

LED-valo

musta, 940 nm

Liiketunnistimen herkkyysasetukset

matala, tavallinen, korkea

Liiketunnistimen näkökenttä

120 astetta

Infrapunavalot

24 LED-valoa

Kuvausetäisyys pimeässä

20 m

Aktivointinopeus

0, 5 s

Aktivointiväli

1, 5, 10 tai 30 s/min (oletusarvo 1 s)

Kuvan resoluutio

16, 12 tai 8 MP

Samalla kertaa otettavat kuvat

1, 3, 6 tai 9

Videokuvan resoluutio

1080p, 720p tai VGA

Täysikokoisen kuvan lähetys

kyllä

Videoiden lähetys

kyllä (5–30 s video, SMTP/FTP)

Aikaleiman lisääminen

kyllä

Ajastettu kuvien ottaminen

kyllä

Salasanasuojaus

4 numeron PIN-koodi
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (Eurooppa)
FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B17 (USA/Kanada)

Taajuusalueet

WCDMA: B1/B5/B8 (Eurooppa)
CDMA: (B2/B4/B5 (USA/Kanada)
GSM: 850/900/1800/1900

Etäohjaus

tekstiviestillä

Videoiden lähetys

5 tai 30 s, sähköpostilla

Multimediaviestit

3 puhelinnumeron muisti

Sähköpostiviestit

3 sähköpostiosoitteen muisti

Valmiustilan virtamäärä

0,1 mA
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Valmiustilan kesto

korkeintaan 6 kk (8 AA-paristoa)

Virransyöttö

8 AA-paristoa tai ulkoinen virtasovitin (9V
/ 1m5 A DC)

IP-luokitus

IP65

Hyväksynnät

CE, FCC, RoHS, RED
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8. Tuotepakkauksen sisältö
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9. Takuutiedot
With great pride and full confidence in products, we always keep our words which are
given to our customers as specified warranty terms and services below. Based on a strict
QC system, we initially offer all our customers one-year long time limited warranty. Our
products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one
year from the date of original purchase. If a defect exists, we will, at our option and to
extent permitted by law will
(1) repair the product at no charge using new or refurbished parts;
(2) exchange the product with a functionally equivalent product that is new or refurbished.
This warranty excludes damage from abuse, accident, modifications or others that are not
defects in materials and workmanship. This warranty only covers failures due to defects in
materials or workmanship under normal usage. To obtain warranty service, please contact
us to determine the nature of problem before return the product under this warranty (with
a written description of the problem and print samples) for repairing or exchanging.
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