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1. Introduktion 

Tack för att du valt vår lättanvända och högkvalitativa kamera. Nu kan du njuta av att använda 

en av de mest pålitliga och enkla kameralösningarna hittills. Den här 12 MP kameran har 

tagits fram av våra ingenjörer helt och hållet baserat på önskemål och feedback från våra 

kunder världen över. 

Nu behöver du inte längre hålla reda på smtp, mailinställningar och olika typer av surfkort! 

Det bara fungerar! Nåja, några små saker måste du göra men annars är kameran ytterst 

enkel. 

1.1. Användningsområde 

Den här kameran är idealisk för hemsäkerhet, övervakning i butiker och som 

åtelkamera/övervakning av boskap. Den är extremt lätt att installera och att använda.  

 

• Övervakning hemma, kontoret, byggarbetsplatser, affärer m.m. 

• Rörelsetriggad infraröd nattkamera med osynlig blixt 

• Övervakning av boskap eller som jakt/åtelkamera 

 

1.2. Batterier och 12 v extern kraftkälla 

Batterier 

Kameran använder 8 AA batterier (12V garanterar att alla funktioner fungerar under lång 

tid) Kameran klarar alkaliska, NiMH, Lithium och laddningsbara batterier. Vi rekommenderar 

NiMH och Lithium batterier eftersom de är kraftigare än alkaliska. Batterierna skall installeras 

så som det anvisas på insidan av batteriluckan. Batterier som sätts i fel kan orsaka skada på 

kameran. Vi rekommenderar också att man byter batterier när så indikeras. 

VIKTIGT: Blanda aldrig batterimärke eller batterityper. Blandar man olika batterier är 

det omöjligt att veta hur länge batterierna räcker och användning av undermåliga batterier kan 

skada kameran och förverka garantin. 

12 Volt uttag! (Du behöver inte längre använda 6 Volt batterier eller omvandlare) 

Kameran kan förses med ström från externt 12 V batteri eller 12V/ 1~2A DC adapter. 

Vi rekommenderar att batterierna tas ur vid brukande av extern ström. OBS. Säkring skall 

ALLTID användas. Vi tar inte ansvar för felkoppling av batterier. Var noga även om du 

är kunnig. Kabel finns att beställa hos HP Elektronik. 
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Val av SD kort 

 

För att kameran skall fungera måste det finnas ett minneskort. Kameran accepterar SD kort 

med storlekar upp till 32 GB. Innan man installerar eller tar ur SD kortet måste kameran vara i 

läge "OFF". Gör man inte det kan bilder förstöras eller försvinna. När minneskortet är fullt står 

det “Minnet fullt” I displayen. Observera dock att kameran har en överskrivningsfunktion om 

man vill slippa detta problem. Följande data visar ungefärligt hur många bilder eller filmer 

som kan sparas beroende på storleken på SD kortet.  

 

      SD 

Storlek 
1GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 

Bilder (Antal) 

5MP  869 1631 3585 7492 15307 30936 

8 MP  556 1041 2294 4798 9794 19795 

12 MP  391 733 1613 3371 6887 13919 

Video (Timmar) 

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 

1.3. USB anslutning 

När kameran är kopplad till dator med USB visas “MSDC” I displayen. Nu kan du kopiera 

bilder och filmer från minneskortet i kameran till din dator. Kameran blir en extern hårddisk. 

Tryck “Menu” en gång, så visas istället “PC Cam”, Kameran kan nu användas som 

datorkamera. Trycker man “Menu” igen går den tillbaka till extern lagring. 
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1.4. VIKTIGT! 

1. Byt aldrig minneskort, batterier eller anslut extern ström när kameran är i läge ”ON”. 

Detta kan leda till att data försvinner eller att andra felaktigheter uppstår. 

2. Montera SD kortet korrekt och aldrig om kameran är i läge ”ON” 

3. Använd ALLTID batterier med hög kvalitet. Billiga batterier kan läcka och orsaka skada. 

4. Använd rätt adapter (12V/1A eller 2A) om du ska använda extern spänning och 

dubbelkolla att batterierna sitter i korrekt. Säkring skall alltid användas! 

5. I testläge kommer kameran alltid gå in i läge “PIR Auto läge” om man inte trycker på en 

knapp inom 60 sekunder. 

6. Stäng aldrig av kameran eller ta ur batterier under systemuppdatering. 

7. Återställ alltid till fabriksinställning om kameran inte fungerar efter uppgradering. 

8. Se till så inte löv, grenar eller högt gräs stör kameran. Vid montering på träd, se till så 

trädet är stabilt och inte vajar för vinden. Detta kan resultera i onödiga bilder. 

Installera kameran på ca 1,5-2 m höjd svagt riktat nedåt så inte horisont, sol, moln 

m.m. stör. 

9. Montera inte kameran nära utblåsventiler, lampor, luftkonditionering eller andra varma 

och störande objekt. Detta kan resultera i störande bilder med ”inget på” 

10. 56 st 60° IR LEDs används i denna kamera. För att vara säker på att dessa IR LEDs 

ger tillräcklig blixt måste du använda AA batterier med hög kvalitet. Gärna Lithium 

eller NI-MH batterier. 
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1.5. Huvudfunktioner 

 

1. 0.4 Sekunders reaktionstid! Kameran väcks ur sitt sovläge på 0.4 sekunder. 

2. M3GW (Bred-lins modell): 100° FOV lins; 110° PIR vinkel 

M3GR (Normal lins modell): 52° FOV lins; 52° PIR vinkel 

3. Bildupplösning upp till 12MP / Video upplösning 1080P@30FPS; 

4. Programmerbar 5/8/12 Megapixel högkvalitativ upplösning. 

5. 56 “osynliga” IR LEDs med 20 meters räckvidd på nattbilder 

6. Funktioner: Justerbar PIR känslighet, Multi-shot (1~5 bilder per händelse), 

programmerbar fördröjning mellan händelser, tidstagning, timer, ljudinspelning, TV 

ut, i bilden: Kamera ID, datum/tid, temperatur, månfas, batteristatus 

7. Klarar temperaturer mellan -25℃ till 60℃; 

8. Inbyggd 2.0" TFT färgskärm 

9. SMS funktion för fjärrstyrning 

10. Klarar de flesta 2G och 3G SIM kort (Mellersta storleken, Microsim) 

11. Välj mellan små- (640*480) eller stort format (1920*1440) bilder via Email/App 
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1.6. Kamerans framsida 
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1.7. Kamerans undersida 

 

12 V extern strömanslutning (+ mittpol, - Yttre pol) Kabel finns att beställa! 
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                                         Batterier. I metallblecket är angivet + och - 
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1.8. Insida och baksida av kameran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Lösgör de båda snäppfästena på 

        Vardera sida för att komma åt 

        Kamerans baksida och batterilucka  
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Montera simkort och batterier 

       

 

       Micro sim. Kontakterna nedåt 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Batterilucka 

  Öppna luckan genom att  

  Föra upp spaken som pilen visar 
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Funktionsknappar & andra detaljer 

A. Knappar 

    Kamera/Video knapp                          GPRS (sändning) av/på 

 

 

 

Av/på                                IR LED låg/hög styrka 

 

Av/på                           

1) Starta kameran genom att sätta denna knapp i läge ”ON”  

2) OBS: Indikatorlampan på framsidan blinkar 5 ggr innan kameran 

startar. Detta för att man ska hinna bort från kameran innan start 

3) När du satt kameran till “ON”, kan du trycka på “OK” en gång för att 

starta displayen om du vill gå in i testläget. 

4) Tryck och håll in “OK” i 3 sek för att gå tillbaka till PIR Auto läge 

5) AV/PÅ i läge OFF — Kameran stängs av 

Video/Foto  

Knappen I läge: Foto (Kamerasymbol), aktiverar fotoläge eller foto & 

video läge. Knappen i läge Video (Videosymbol) aktiverar Video läge  

OBS: Kameran skickar inte filmer. Spelar endast in på minneskort. 

IR LEDs styrka 
Knapp upp: Endast de övre 25 st IR LEDs används 

Knapp ner: Alla 56 st IR LEDs används 

GPRS 

 

Knapp upp: GPRS funktionen igång. Kameran sänder bilder  

Knapp ner: GPRS funktionen avstängd. Kameran sparar endast bilder 

OBS När du ska ändra något i kamerans inställningar startar kameran 

snabbare om GPRS funktionen är avstängd. Kameran söker annars nät. 

Kom ihåg att slå på GPRS efter programmeringen! 
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B. Knappar 

          Meny          OK / Foto & Video inspelning / Test läge 

 

 

                                         

 

 

 

 

                         Navigering , , ,  

 

2. Snabbstart 

2.1. Hur startar jag kameran? 

Sätt AV/PÅ knappen i läge „ON“  

2.2. Hur ändrar jag inställningarna? 

Sätt Av/På knappen i läge “ON”, tryck “OK” en gång för att komma in i testläge. Tryck 

sedan på “M” en gång för att komma åt menyerna. (Meny= ON, OK, M) 

A. Använd knapparna ”, „”, „”, och „” för att navigera i menyn. Tryck ”OK” för 

att spara inställningen och tryck ”M” för att backa tillbaka.  

B. Gå ur menyn med “M”, tryck sedan på “OK” i 3 sekunder för att starta kameran.  

C. Indikatorlampan på framsidan blinkar 5 ggr innan kameran startar 

D. OBS: En del inställningar kräver att man trycker på “M” för att spara och gå ur 

menyn efter att man tryckt på “OK” (Kamera ID, fördröjning, Tidstagning, Timer, 

lösenord) 
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3. Kamerans funktioner 

3.1. Video/Foto visare 

Sätt AV/PÅ knappen i läge “ON”, tryck “OK en gång för att komma in i testläge, tryck 

sedan ”pil upp ” för att komma in i visningsläge (Playback) tryck „” eller „” för att välja 

foto/video. Tryck sedan „OK” för att visa foto eller video. Tryck på “pil upp” ” igen för att 

gå ur visningsläge. Tryck på “M” för att gå ur visningsläget. 

3.2. Radera filer 

I visningsläge: 

Tryck ”M”. Tryck sedan “OK” för att välja en eller flera. Tryck „” eller „” för att välja 

filer. Tryck “Ja” för att konfirmera. Tryck “Nej” för att gå tillbaka. Tryck ”pil upp “ för att 

gå ur visningsläget. 

3.3. Formatera SD kortet 

1) I visningsläget tryck “M” och välj med pilarna “Format” Tryck “OK” 

2) För att formatera SD kortet tryck „” eller „” tryck sedan “Ja” för att välja eller ”Nej” 

för att gå ur formateringsläge. OBSERVERA att formatering tar bort alla bilder från SD 

kortet. 

Bilderna som sparats via appen finns kvar på servern. 

3.4. Automatisk avstängning 

I testläget kommer kameran automatiskt gå in i autoläge om man inte trycker på en knapp 

inom 60 sek. Sätt kameran manuellt i läge ”ON” om ni vill fortsätta göra inställningar. 

OBS: Kameran stannar i testläge om man startat testläget! 

3.5. Funktionsmeny 

Testläge: Tryck “M” en gång. Navigera med piltangenterna: „”, „”, „”, eller „”. 

Tryck “OK” för att välja funktion, “M” för att backa tillbaka eller gå ur och “M” för att byta 

mellan siffror, tecken och bokstäver. 
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Kamera 

Kamera ID 
Välj „PÅ“ och tryck „OK” om du vill använda en 4-siffrig identifieringskod 

för kameran. ID koden visas i bilden. Detta är inte ett lösenord. 

Kameraläge 

Foto, Foto & Video, Video 

1) Ställ in „Kamera/Video knappen" till kamerasymbolen -> Fotoläge 

eller Foto & Film läge.  

2) Välj “Foto & Film”: kameran tar först bild, sedan film baserat på 

samma händelse. Kameran tar hänsyn till ”Videolängd” 

och ”Flerbildsläge” Bilden skickas. Videon sparas på SD kortet. 

3) Ställ in „Kamera /Video knappen" till Film -> Video inspelningsläge 

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

IR Styrka 

(Natt) 

1) Min: Kort exponering för att minimera suddig bild. Innebär något 

kortare IR. 

2) Medel: Kombination av Min och Max. 

3) Max: Längre exponeringstid för längre räckvidd. Innebär något lägre 

bildkvalitet. 

Flerbildsläge Programmerbart 1~5 bilder per händelse 

Videostorlek 1920*1080, 1280*720, 640*480 

Videolängd 5~60 Sekunder 
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PIR (Rörelsevakt) 

Känslighet 

Hög, medel, låg 

Hög känslighet innebär: 

1) Högre känslighet för rörelser av mindre objekt 

2) Kameran upptäcker rörelser längre bort 

3) Kameran upptäcker skillnader bättre mellan t.ex. kroppstemperatur och 

omgivande temperatur.  

I varma områden kan det vara svårt att upptäcka skillnaden mellan 

kroppstemperatur och omgivande temperatur. Högt läge rekommenderas. 

Får man problem med att alltför många små objekt spelas in kan man 

självklart ställa ner känsligheten. Fåglar, möss m.m. på åteln. 

Fördröjning 

Välj “PÅ”, tryck “OK”, för att ställa in en tidsintervall mellan bild/video. 

Denna funktion förhindrar att för många bilder tas vid händelse. 

Exempel: Kameran väntar 1 min. med att ta bild om intervall är satt till 

00:01:00. 1 tim om den är satt till 01:00:00 

Fördröjning: 0 sekunder till 24 timmar. 

OBS: Använd inte tidstagning och fördröjning samtidigt! 

Tidstagning 

Välj “PÅ”, tryck “OK”, för att ställa in intervallet; PIR sensorn stängs av; 

Kameran kommer att ta bilder med det intervallet man ställt in.  

Inställningsbart intervall: 5 sekunder till 24 timmar. 

OBS: Använd inte tidstagning och fördröjning samtidigt! 

Timer 

Välj “PÅ”, tryck “OK”, för att ställa in start och stopptid (Timme/minut); 

Kameran är på endast under denna period. 

Tex. 20.00 – 08.00 
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3G 

Max. antal 

bilder/dag 

Standard: Obegränsad; Val: 1~99 

T.ex. Om kameran är inställd på 50 bilder/dag skickas 50 bilder. De övriga 

sparas bara på minneskortet. 

SMS 

Fjärrstyrning 

Skicka bild genom SMS kommando via APP:  $03*1$ 

Av: ”Vid händelse“ 

På: ”Alltid på“ !! DRAR MER STRÖM! 

 

Övrigt 

Språk 
Engelska, Tyska, Franska, Finska, Ryska, Italienska, Slovakiska, Svenska, 

Polska, Norska 

Datum/Tid 
OBS: Var noga med att ställa in kamerans tid/Datum. Informationen skickas 

med alla bilder. 

Tidsmärkning 
Vid “PÅ” får alla bilder information om Kamera ID, tid/datum, temperatur, 

antal tagna bilder, batteristatus och månfas. 

Batterityp 

Alkaliska batterier / Laddningsbara batterier 

När du väljer vilken typ av batterier du använder anpassas kameran till den 

typen och fungerar bättre. 

Frekvens 

50HZ, 60HZ; (När du använder TV ut) 

I Sverige skall denna inställning vara 50 Hz. Kan visa flimrande bild vid 60 

Hz. OBS detta gäller om kameran används i närheten av elanslutna lampor. 

SD kort 

överskrivning 

Välj “PÅ”, tryck “OK”, Kameran tar bilder och skriver över de gamla 

bilderna. Kortet kan inte bli fullt. Observera att bilderna på servern via 

appen sparas (De 1000 senaste) Välj ”AV” om du inte vill ha överskrivning. 

Återställ 

kameran 

Om du vill återställa kameran väljer du med pilarna ”JA” och ”OK” sedan 

på ”OK” vid frågan ”Är du säker?” Kameran återställs till fabriksinställning. 

Bilder och video finns kvar på SD kortet. 

Lösenord 
Välj “PÅ”, tryck “OK”, för att lösenordsskydda din kamera. Upp till 6 

siffror/bokstäver kan användas. KOM IHÅG LÖSENORDET! 
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Standardinställningar 

(Understruket är förinställt) 

 

 

 

KAM Kamera ID PÅ /AV 

 Kameraläge Foto / Foto+Video 

 Bildupplösning 
5MP / 8MP / 12MP (Observera att 5MP är fullt tillräckligt 

för t.ex nattbilder) 

 IR-styrka (blixt) Min. Låg / Mellan / Max 

 Flerbildstagning 1 Foto / 2 / 3 / 4 / 5 bilder 

 Videoupplösning FHD-1080P / HD-720P / VGA 

 Videolängd 5 till 60 Sek. 

PIR Känslighet  Hög / Mellan / låg 

 Fördröjning Av / På (30 Sek förinställt) 

 Intervall tid Av / På 

 Aktiv mellan  
Av / på (Här anger du om kameran alltid är på eller 

Mellan olika tider på dygnet) 

3G Max bilder/dag Obegränsat / 1 – 99 Bilder/dag 

 SMS styrning 
"Vid händelse“ (=Av) /Alltid på (=På) 

Observera att kameran drar mer ström vid „Alltid på“ 

Övrigt  Språk Engelska / Tyska / Franska/Finska/Svenska 

 Datum/Tid DD/MM/ÅR TT:MM:SS 

 Tidsangivelse Av / PÅ 

 Batterityp Ni-Mh / Alkaliska 

 Frekvens (Lampor) 50Hz / 60Hz 

 
SD-Kort 

överskrivning 

Av / På (Du behöver inte oroa dig för att 

kameran inte tar kort för att minneskortet 

är fullt med denna funktion) 
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4. Tekniska specifikationer 

Bildsensor 5 Mega Pixels Color CMOS  

Effektiva Pixels 2560x1920 

Dag/Natt läge Ja 

IR Räckvidd 20 meter 

IR bestyckning Ovan: 25 LED, Nedan: 31 LED (Totalt 56 st) 

Minneskort SD kort (8MB – 32 GB)  

Antal knappar 10 

Lins (Bred linsmodell) M3GW F=3.0; FOV=100° 

Lins (Vanlig linsmodell) M3GR F=3.0; FOV=52°  

Bildskärm 2” TFT, RGB, 262k 

PIR Känslighet 3 nivåer: Hög / Normal /Låg  

PIR Avstånd 20 meter 

PIR Vinkel Bred linsmodel: 110°; Vanlig linsmodell: 52° 

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

Bildformat JPEG 

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

Videoformat AVI 

Videolängd 5-60 sekunder programmerbart 

Antal bilder vid händelse 1-5 

Starttid 0.35~0.45 seconds 

Startintervall 4-7 sekunder 

Kamera + Video Ja 

Serie nr Ja 

Tidstagning Ja 

SD kort överskrivning Ja (Av/På) 

Spänningsstyrka Batteri: 12V; DC: 12V  

Batterityp 8 st strl AA 

Extern strömmatning 12V 

Viloström 0.173mA 
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Standbytid 4~6 månader (4×AA~8×AA) 

Automatisk avstängning Stänger automatisk av om ingen knapp trycks inom 60 sek. 

Varning för lågt batteri  8.8V (8.8V: Varning; 8.6V: Avstängning) 

Kopplingar TV utgång/USB/SD kort/Extern ström DC 

Montering Medföljande band. Kan också monteras på Tripod 

Arbetstemperatur -30°C to 60°C   

Lagringstemperatur -30 °C to 70°C 

Arbetsfuktighet 5%-90% 

IP Klass IP54 

Mått 131.42 mm x 98.72 mm x 77.44 mm 

Vikt 404 gram 

Certifikat CE FCC RoHs 

APP IOS & Android (ICUserver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

5. Felsökning 

5.1. Kameran tar “onödiga” bilder 

1) Kontrollera känsligheten under menyn “PIR” Är det en varm omgivning ställer du in 

känsligheten på ”Hög”. Är det en kall omgivning ställer du in känsligheten på ”Låg” 

2) Försök rikta kameran på sådant sätt så inga varma saker kan störa. 

3) Har du kameran monterad nära vatten kan reflektioner från solen störa. 

4) Montera inte kameran på klena träd som rör sig i vinden. 

5) Ta bort objekt som kan störa framför kameran. Gräs, grenar, löv m.m. 

6) Montera inte kameran så den registrerar solens eller månens rörelser. 

7) Tänk på att installera kameran på så vis att inte personer, djur eller fordon hinner 

försvinna ur kamerans synfält. Montera kameran längre bort eller ändra vinkel. 

5.2. Kameran slutar ta bilder eller tar inte bilder 

1) Kontrollera att inte SD kortet är fullt. Om du får många bilder kan du använda 

överskrivningsfunktionen. 

2) Kontrollera batterierna.  

3) Kontrollera så att kameran är i läge “ON”.  

4) Formatera SD kortet i kameran. 

5.3. Nattbilderna blir inte bra 

1) Se till att du har 8 batterier eller extern 12 v i kameran. 

2) Se till så att batterierna är fulladdade eller har tillräcklig ström. 

3) Ställ in IR på “Max” 

4) 1.5V Lithium AA batterier fungerar bäst med IR. 

5) Tänk på att inte installera kameran så att den tar en bild ”ut i natten” kameran fungerar 

bäst när den får reflekterande ljus runt om. Kamera monterad ut på en åker fungerar 

inte lika bra som en kamera som tar bilder mot en skogsdunge. Precis som en vanig 

kamera med blixt. 

6) Blir bilderna vita kan det bero på att kameran är monterad för nära objektet eller att ett 

djur eller människa gått nära intill kameran.       

 

 


