
ЛОВНА КАМЕРА HD

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включване

Поставят се батериите, камерата се закрепва на желаното място, бутона се поставя на ON и се 

https://spy.bg/
https://spy.bg/lovni-kameri/1078/


затваря капака. Имате 10 секунди да се отдалечите от камерата.

Настройки

- Бутона се поставя в положение TEST и се натиска MENU, за да се достигне до менюто с настройки. 
Със стрелките нагоре и надолу се движите в менюто, а с ENTER избирате коя настройка ще 
променяте. Със същия бутон се потвърждава зададения параметър.

- MODE – тук избирате режима на работа. Имате пет варианта Photo, Video, TimeLapse, Hybrid Mode и 
Motion Detection. При Photo камерата ще снима само снимки когато се задейства PIR датчика, в режим 
Video – ще прави видео при движение, когато е на TimeLapse прави снимки през определен интервал, 
независимо дали датчика реагира или не, Hybrid Mode прави първо снимка и след това записва видео 
и последния Motion Detection е софтуерен детектор за движение, който стартира видео запис при 
движение (действието му е различно от това на PIR датчика и е подходящ при заснемане на 
студенокръвни животни).

1.    Set Clock – задавате текущите дата и час.

2.    Digital Zoom – задавате цифрово увеличение.

3.    Image size – размер на снимката.

4.    Picture No. – посочвате от кой номер да започва да номерира снимките.

5.    Video Size – резолюция на видеото.

6.    Video Length – продължителност на видео файла в секунди.

7.    Audio Recording – при запис на видео дали да записва звук или не.

8.    TV Out Type – системата на видеото при възпроизвеждане на телевизор.

9.    Power Manage – избирате режим на захранването. За работа като ловна камера изберете Normal. 
Ако искате да възпроизвеждате видео на монитор или искате на монитора да гледате картина в 
реално време трябва да изберете  Real time Away.

10.    PIR Interval – задавате интервал през който датчика за движение няма да включва камерата, 
когато веднъж вече се е включил.

11.    TimeLapse – задавате интервал, през който да се правят снимки, когато камерата е в този режим.

12.    Timer Settings – тик задавате интервала, през който камерата да е активна. През останалото 
време камерата няма да реагира на движение.

13.    Time Stamp – дали на снимката да са отбелязани часа, датата на заснемане, температура и 



други данни.

14.    Temperature – в какви мерни единици ще изписва температурата.

15.    Battery CALC – камерата ще показва оставащото време на батерията в проценти или в дни.

16.    Frequency – когато камерата е включена с адаптер, задавате честотата на захранващото 
напрежение.

17.    Camera name – задавате си име на камерата.

18.    Security Enable – защита на записите.

19.    Latitude – задавате географска ширина на местоположението на камерата.

20.    Longitude – географска дължина.

21.    Wifi SD – камерата поддържа Wi-Fi SD карти. Можете да създадете безжична мрежа, ако 
ползвате такава карта.

22.    Language – език на менюто.

23.    Format – форматиране на картата.

24.    Default Set – връщане на фабричните настройки на камерата.

25.    System – информация за текуща версия и ъпдейти.
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