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1 Instruktion 

1.1 Allmän beskrivning  

Denna kamera, en automatisk digital kamera med sändningsfunktion, är en digital infraröd (osynlig) 

övervakningskamera, som utlöses av en förflyttning av människor eller djur, utlöses av en mycket 

känslig passiv infraröd (PIR) rörelsesensor. Kameran tar automatiskt bilder av hög kvalitet eller spelar in 

video (VGA och HD) enligt standardinställningar eller efter egna inställningar. Den skickar sedan 

bilderna direkt till din mobiltelefon eller e-post via GSM/GPRS-nätet. Du får bilderna direkt när 

kameran aktiveras eller efter dina egna anpassade inställningar. Den stödjer MMS/SMS/E-post via 

GSM-nätet. Den tar färgbilder och/eller videoklipp i färg vid tillräckligt dagsljus. På natten använder 

den inbyggda, infraröda lysdioder (osynliga) för att ta tydliga bilder eller video i svart/vitt. 

Det finns en 2,4" TFT-skärm i kameran. Vädertätad mot vatten och snö (IP54), trots det så täcks inte 

fuktskador av garantin.  

 

 

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC   

CE Caution：  

Hereby, the manufacturer declares that this camera is in 

compliance with the essential requirements and other relevant 

provisions of Directive  

1999/5/EC. Pls ask for your distributor for a copy of the Declaration of  

Conformity to Directive 1999/5/EC.  

 

 

1.2 Kamerahus  

Kameran har följande I / O-gränssnitt: USB-anslutning, SD-kortplats och extern DC-kontakt,  

6 volt och plus + är i mitten av kontakten. 
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Bild 1: Underifrån 

 

Bild 2: Framsidan och sida                                   Bild 3: Inuti kameran 

 

1.3 Display 

När kameran är påslagen  

(strömbrytaren skjuts till TEST position), 

kommer de nuvarande inställningarna  

visas på skärmen. 

 

 

 

 

 

 

Kamera

- läge 
Antal Mpixel    SIM-kort status 

Signalstyrka 

Plats kvar på minnes- 

kortet, antal bilder. 
Antal kort tagna 

Batteristatus 
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1.4  Sändningsfunktion 

Denna kamera kan skicka bilder direkt till din mobiltelefon via GSM/GPRS-nätet. Du kommer att få 

bilden strax efter den har tagits. Kameran sänder bilder via/till e-post, så innan du använder den här 

funktionen måste du öppna GPRS-tjänsten hos din operatör. Kameran stöder dessa band: UMTS/HSPA+: 

900/2100MHz och GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz. Sätt i SIM-kortet korrekt. Se till att 

PIN-koden på SIM-kortet är inaktiverad innan du sätter in SIM-kortet i kameran. (Du avaktiverar 

PIN-koden på SIM-kort via din mobiltelefon). Ring och skicka mms/surfa med telefonen för att 

kontrollera att SIM-kortet är redo. Har du inte ringt ett samtal från din mobil (om sim-kortet är nytt) 

fungerar det inte. Telia vill hälsa dig välkommen! 

1.5  Format som stöds  

Om problem uppstår ska du formatera SD-kortet i kameran 

eller på en dator och sedan sätta tillbaka kortet i kameran. 

 

 

 

2. Varningar / Tips 
• Arbetsspänning i kameran är 6 volt. Kameran kan drivas med 4, 8 eller 12 AA/LR6- batterier. Som 

tillbehör finns 12V kabel med omvandlare till 6V in i kameran samt även en 220V nätdriftsadapter. 
• Installera batterierna enligt visad polaritet. 

• Lås upp skrivskyddet innan du sätter in SD-kort. På kortet - ”UnLock”. 

• Sätt in SD-kortet när strömbrytaren är i läge OFF innan du testar kameran. Kameran har inget inbyggt 

minne för att spara bilder eller filmer. Om inget SD-kort sätts in, kommer kameran att stängas av 

automatiskt. 

• För inte in eller ta ut SD-kortet när strömbrytaren är i läge ON eller Setup – Viktigt! 

• Vi rekommenderar att formatera SD-kortet i kameran när det används för första gången. 

• I SETUP-läget, kommer kameran att stängas av automatiskt efter 3 minuter om ingen åtgärd görs. Slå 

på strömmen igen om du vill fortsätta att arbeta med kameran.  

• Om något fel uppstår efter en felaktig uppgradering, kan kameran sluta fungera korrekt. Använd 

ALDRIG uppgraderingar utan att rådfråga oss på Z-aim AB - garantin kan falla. 

• Vårda kameran: ta in, öppna, ta ur batterierna och låt den torka ibland. Kondens är inte bra i längden.  

Formatera minneskortet flera gånger per år, gör även fabriksåterställning någon gång per år. 

 

 

 Format 

Foto JPG 

Video AVI 

Fil format FAT32 

För hjälp med programmeringen finns filmer på Youtube.  

Sök efter Uovision Z-aim. 
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3 Snabbstartguide  

3.1 Kom igång 

1. Först ska du aktivera ditt SIM-kort på rätt sätt. (Det finns rena surfkort, för t.ex. surfplattor, utan 

vanligt nummer - de fungerar väldigt sällan i kamerorna, Dessa SIM-kort har ofta dolt nummer, detta 

måste tas bort och det gör du genom att ringa din operatör) 

*Ta först bort SIM-kortets PIN-kod, detta gör du i din vanliga mobil. 

* Fortsätt nu med att ringa ett samtal från mobilen till någon, detta är nödvändigt för att vissa operatörer 

vill hälsa dig välkommen genom ett röstmeddelande.  

* Nästa steg är att du sänder ett SMS till nummer 4466 (Telia) med texten SURF eller MMS- detta 

aktiverar då dessa funktioner på ditt SIM-kort. Gör du inte detta kan kameran inte sända MMS eller via 

GPRS. Hemligt nummer fungerar inte! Skicka sen ett mms (och eller surfa), med en telefon, lyckas det 

är sim-kortet färdigt.  

2. Efter att du gjort enligt beskrivningen ovan sätter du in minneskortet och SIM- kortet i kameran. Se 

bild på sidan 2 och 3 på sidan 3. 

 

3. Flytta kamerans on/off knapp till läge Setup. Tryck sedan på knappen 

“MENU” - förflytta dig sedan till höger i översta menylistan och välj SYS i 

menyn. Gå sedan nedåt i menyn till du hittar Format SD Card - tryck OK, välj 

Yes, tryck OK igen. Nu har du formaterat SD-kortet i kameran vilket 

säkerställer att inga filer från bruk i annan utrustning etc. ligger kvar och 

hindrar kameran från att fungera. Detta är bra att göra även om SD-kortet är helt 

nytt för att överföra kamerans filspråk.  

4. Förflytta dig till menyn → NET gå nedåt i listan. Välj Download Tool 

(Dataprogram) och tryck OK, då kommer följande bild upp. 

Tryck nu på MENU knappen för att återgå till menyn, stäng 

av kameran. Viktigt att stänga kameran innan SD-kortet tas 

ur! 

 

5. Avlägsna nu SD-kortet ur kameran och flytta över det till din dators kortläsare (el. en extern kortläsare 

som kopplas till datorn). Datorn ger nu SD-kortet ett namn, en bokstav. Syns överst, tex E, F. Kom ihåg 

denna. Datorn kan nu öppna filen GSMSETUP som finns på SD-kortet. 

6. Du startar nu ett program – se sid 6.  

7. Om inte detta fungerar, installera WinRAR eller 7zip. Sök på Google. 

 

 

 

Läs hela manualen innan du börjar, då förstår du mer av vad dessa inställningar betyder. 
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Inställningar i datorn, UOV Setup  

Send mode: Se avsnitt 3.2, sidan 7. 

Send to: Här väljer man om kameran ska 

skicka till e-post eller mobiltelefonnummer. 

För att skicka e-post måste inställningar under 

Email Setting fyllas i. Avsändarmailens 

inställningar, (kameran måste ha en e-post 

adress den skickar bilderna ifrån). Se nästa 

avsnitt. OBS! INTE Gmail! 

Operator parameter: Val av telebolag och 

deras inställningar. Under knappen Custom, 

ställer du in tele parametrarna manuellt. Vi 

rekommenderar att använda Custom (se 

exempel på sidan 6, 7 och parametrarna på 

sidan 8). 

Rename: Ett namn kan fås på bilden, bredvid 

tidstämpeln. Måste vara ON om kameran ska kunna sända bilder. 

OBS! Använd inte Å, Ä och Ö.  

Email Size Selection: Här väljer du om kameran skall sända 

högupplösta eller lågupplösta bilder/video.  

Save Path/Path: Där programmeringsfilen sparas. Ska vara på 

minneskortet men datorn väljer oftast en annan plats. Ska var 

bokstav, t.ex. F:\ Du väljer genom att trycka på knappen längst 

till höger, med tre små prickar på. Sök sedan reda på den bokstav som datorn gett minneskortet och 

markera den, OK. Se bilden här ovan. 

SMS Control: Fjärrstyrningsfunktionen av eller på (On/Off), kan även ställas in att vara påslagen under 

ett visst klockslag t.ex. kl. 18.00 – 20.00. Detta är ett bra alternativ, just för att man kan påverka 

batteritiden - kortare tid kameran är aktiv= längre batteritid. 

CAM Settings: Här kan du ställa in kamerans övriga inställningar. 

Command Phone: Här skriver du in det telefonnummer som ska kunna fjärrstyra kameran via APP eller 

sms (SMS Control). 

Recipients: Här skriver du i de mobilnummer och mailadresser som kameran ska skicka bilderna till.  

Email Set och Custom 

Select Email: Välj Other för  

bästa funktion. OBS! INTE Gmail! 

Email: E-postadress som kameran skickar 

bilder/video ifrån. OBS! INTE Gmail! 

Account: Kamerans e-postadress (samma som 

ovan) 

Password: Lösenordet till kamerans konto  

SMTP: Operatörens parametrar,  

exemplet är Telias.  

Kan även fungera med mejloperatörens 

Parametrar. Testa först teleoperatörens. 
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I dom flesta fall fungerar det bäst att använda en hotmail / outlook som sändande mailadress tillsammans 

med- teleoperatörens SMTP server och port. Och Secure Typ: NO. 

När du har ställt in Email Set så kommer kameran automatiskt lägga till den avsändande mejladressen 

även som mottagare, detta rekommenderar vi att ta bort och välja en annan mottagaradress. 

Annars kan det skapa problem. 

För en Gmail-adress som skapats efter april 2013 krävs det SSL, därför – använd inte Gmail ! 

 

MMS och Send Mode 

 

Custom : 

Operator Parameter 

MMS:  

Operatörens parametrar för att skicka MMS. Exemplet är 

Telias. Password ska då vara telia. 

 

GPRS: 

Operatörens inställningar för att skicka mail med GPRS, 

datatrafik. Man behöver endast fylla i APN. 

 

 

 

 

3.2 Send mode – Sändningssätt 

Instant – Direkt 

Kameran skickar bild/video direkt. 

Max Num: Det maximala antalet bilder/video som kameran 

skickar per dygn. Har du valt 10 - skickar den10 bilder och 

inga fler det dygnet. Kameran fortsätter ändå att ta bilder och 

sparar de på minneskortet. Om du anger 0 skickar den alla 

bilder/video, utan begränsning.  

Daily report – Daglig rapport 

Detta val innebär att kameran sänder en rapport varje dygn via sms, vid den tidpunkt du valt. Rapporten 

innehåller den sista tagna bilden samt antal bilder/filmer som tagits de senaste 24 timmarna. I exemplet i 

bilden ovan ska rapporten skickas 21.30. I videoläge får man rapport endast via mail. 

Off – Av 

GSM-funktionen i kameran stängs av och kameran sänder inga bilder utan sparar dessa på minneskortet.  
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3.3 Operatörer och inställningar 

Kameran är förinställd för Telia – men vi rekommendera att ställa in parametrarna manuellt. Man väljer då 

Customer som Country och Customer1 som Operatör. Sedan trycker man på Custom så kan man fylla i 

inställningarna (detta är det bästa sättet att programmera kameran). För förinställda: Välj Sweden och Telia 

i Operator Parameter.  

Gateway och IP är samma sak. 

  Telia & Halebop 

  MMS: GPRS:  

  URL=http://mmss/ APN= online.telia.se (Halebop: halebop.telia.se) 

  APN=mms.telia.se   Acount = (Dessa två ska vara tomma) 

  IP=193.209.134.132   Password= 

  Port=8080 eller 80  Alt.1 SMTP server: smtprelay1.telia.com 

  Account=mms   SMTP port:25 

  Password=telia  Alt.2 SMTP server: mailout.telia.com 

 Port: 587 (utan SSL), Port: 465 (med SSL) 

Telenor: Telenor har ibland problem.  

MMS GPRS –  

URL: http://mms/  APN: internet.telenor.se  

APN: services.telenor.se  SMTP: (Här lägger du in mejl leverantörens SMTP) 

IP: 172.030.253.241  SMTP port: (Här lägger du in mejl leverantörens SSL port) 

Port:8799 SSL: Välj STARTTLS 

Account & Password ska vara tomma  

Tele2/Comvik:   

MMS GPRS 

URL: http://mmsc.tele2.se APN: internet.tele2.se (alt. 4g.tele2.se eller surf.tele2.se) 

APN: internet.tele2.se (alt. 4g.tele2.se) SMTP (Här lägger du in mejl leverantörens SMTP) 

IP: 130.244.202.030 SMTP port: (Här lägger du in mejl leverantörens SMTP) 

                                   SSL: Välj STARTTLS 

 

   

 

För hjälp med programmeringen finns filmer på Youtube.  

Sök efter ”Uovision Z-aim”. 

http://mmsc.tele2.se/
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4 Genomgång av kameran 

4.1 Strömförsörjning  

För att leverera ström till kameran behövs 4, 8 eller 12 AA-batterier. 

Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF, ladda fulladdade batterier och med polerna  

som visas nedan. Följande batterier med 1,5 V kan användas: 

1. Hög prestanda litium batterier tex Z-aim bear claw (Rekommenderas) 

2. Hög prestanda alkaliska batterier 

3. Laddningsbara NiMH-batterier (Sämre vintertid) 

Det finns 6 batterifack. Fack 1 (Slot 1) och 2 bildar en 

grupp och är märkt "1", fack 3 och 4 utgör den andra 

gruppen och är märkt "2", medan fack 5 och 6 bildar den 

tredje gruppen och är märkt "3". Endast en "grupp" av 

batterier behövs för att leverera ström till kameran, men 

alla kan användas och detta rekommenderas. Om du 

använder dig av MMS/GPRS, kommer den att skicka ett 

meddelande för att indikera låg batterinivå. Kameran 

hinner inte varna om man använder litiumbatterier. 

Spänningen faller alltför fort på slutet. Byt batterier när det visar 8. 

4.2  Sätt in SD-kortet och SIM-kort  

Sätt in ett SD-kort i kortplatsen med den märkta sidan uppåt. Kontrollera att SD-kortet är på 

"Write"-läge (inte låst), annars kommer kameran inte att fungerar korrekt. När du använder 

MMS/SMS/E-post funktioner, ska du sätta i ett SIM-kort i SIM-kortplatsen. 

4.3  Starta upp  

Innan du slår på, vänligen uppmärksamma följande: 

1. Undvik temperatur och rörelsestörning framför kameran som t.ex. löv, buskar, en gardin, 

luftkonditionering, rök ur en skorsten och andra värmekällor för att förhindra falsk utlösning. 

2. Höjden från marken för att placera kameran bör variera med objektets storlek på lämpligt sätt. I 

allmänhet är en till en och en halv meter lämpligt vid fotografering av djur. Annan övervakning kan 

kräva högre montering. Skjut strömbrytaren i läge ON för att sätta på kameran. Efter start av kameran 

kommer rörelseindikation LED (röd) lampan att blinka i ca 10s. Det är en buffert tid för stängning av 

kameran och att därefter lämna platsen innan kamera blir aktiv och fotograferar.  
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4.4  Displayknappar   

4.4.1 Menyinställningar  

Sätt kameran i Setup-läge. Tryck på MENU-knappen för att komma in i menyninställningen. 

Kameran kan ställas in manuellt för att anpassa kamerans inställningar, som visas på LCD-skärmen 

på kameran. Detta kommer att beskrivas i kapitlet "Avancerade funktioner". 

4.4.2 Manual Capturing (manuellt foto) 

Du kan trycka på   för att manuellt ta bilder eller spela in en video. 

4.4.3 View Images or Videos (visa bilder eller filmer) 

Använd LCD-skärmen för att visa tagna bilder eller video: 

Tryck  för att visa bilder, då kommer den senaste bilden eller videon att visas i LCD-skärmen 

på kameran. Tryck på pil UPP för att visa föregående bild och tryck pil NER för nästa, tryck på  

för att återgå. Radera bilder och video: Tryck MENU, Delete One om du vill ta radera den valda 

bilden, trycker du Delete All försvinner alla bilder. 

4.4.4 Skicka bild manuellt för att testa 

Sänd bild manuellt för att testa inställningarna. Titta på en bild enligt ovan, välj Meny och Send. 

Kameran räknar i procent från 0 till 100%. Vid eventuellt fel kommer ett meddelande upp här. 

Parameter error: Fel i inställningarna, slut pengar på SIM-kortet. 

Network busy: problem med simkortet eller operatör, dålig mottagning, fel smtp, port etc. 

4.5  Power Off (avstängning) 

Skjut strömbrytaren till läge OFF för att stänga av kameran. Observera att även i OFF-läge, kommer 

kameran att förbruka lite ström. Därför bör du plocka ur batterierna om kameran inte används under 

en tid, samt för att undvika att något batteri börjar läka vilket inte täcks av garanti! 
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5 Avancerade funktioner  

Inställningsmenyn och standardinställningar 

CAM meny: 

   
Bild 1                                    Bild 2 

5.1 Tryck på MENU knappen, då kommer du att se det som visas på bild . Tryck ▼▲för 

att markera alternativen och tryck sedan OK för att välja. * visas bredvid det alternativt som är valt. 

På bild 2 (ovan) visas alternativen under Camera Mode, här ställer du in om kameran skall ta: Foto, 

Video eller både Foto+Video. Vid val av Foto+Video så sänds endast foto, videoklipp sparas på 

SD-kortet. Om du vill att kameran skall sända videoklippet så ställer du in den på video och då 

maxlängd 10 sekunder. 

 

5.2 Camera Scene   

 

 

 

UM785-HD har s.k. smart motivläge och är en unik funktion i denna typ av kamera. Detta betyder att 

du kan optimera kamerans sätt att fota/jobba beroende på vad du har tänkt fotografera i olika 

situationer. Nedan förklaras de olika lägena: 

Auto: I detta läge tar kameran bilder i upplösningen 8MP på dagtid och 3MP bilder på natten. Detta 

alternativ är lämpligt till det flesta användningsområdena.  

Close Object: Detta alternativ är lämpligt om föremålet/objektet som du tänkt fota ligger inom 3-5 

meter. IR-blixten dämpas för att förhindra överdriven exponering. OBS - Kamerans fokusavstånd är 

på 3 meter till oändligt. 

Moving objects: Detta alternativ gör att kameran minskar rörelseoskärpa i bilderna när du fotar 

objekt som rör sig snabbt. 

Still objects: Detta alternativ ger en relativt lång slutartid för att få en ljusare bild. Detta alternativ är 

lämpligt när objektet som du ska fota beräknas stå rätt så stilla. 

2 Bursts (A+M): Kameran tar en 2-bildserie när den utlöses av PIR/rörelsesensorn. Den ena bilden 

tar den med Auto Scene och den andra bilden med Moving objects, för att ta ett kort utan 

rörelseoskärpa.  

3 Bursts (A): Kameran tar 3 st bildserier i snabb följd efter en rörelsedetektion.  

Chasing Photo: Med detta alternativ kan PIR utlösas upp till 3 gånger inom 15 sekunder utan att 

begränsas av PIR-intervallen och på så sätt få mera bilder inom samma "PIR-utlösning".  
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  Bild 3 

5.3 Customize: Detta läge rekommenderar vi, och då inställd på 10MP och flash range Hög.  

Denna inställning gör att du helt kan bestämma kamerans fotoinställningar. 

5.3.1 Photo Size / bildstorlek: Här kan du ändra kamerans bildstorlek enligt följande: 1.3MP, 

3MP, 8MP, 10MP och 12MP.  

5.3.2 Flash Range/blixtstyrka: Du kan även ställa in kameran i tre olika lägen, Low (låg), 

Medium, High (hög). Används kameran utomhus så rekommenderas läge High.  

5.3.3 Photo Burst/Bildserie: Här ställer du in hur många bilder kameran skall ta  

när den blir aktiverad av rörelsesensorn (dessa tas i snabb följd). Välj mellan 1-10 bilder I en serie. 

OBS, endast 1 bild sänds av dessa övriga sparas på SD-kortet.  

 

5.4 Video Mode / Videoläge: När du har valt Video i Camera Mode så ser du detta i undermenyn: 

      

5.4.1 Välj videoupplösning. Högre videoupplösning ger bättre kvalité på filmen men skapar även 

större filer och SD-kortet (minneskortet) fylls snabbare, vi rekommenderar att använda 32GB SD-kort 

class 10. Upplösningarna du kan välja är: 1080P (Full HD, 1980x1080, 30fps) , 720P (1280x720, 

60fps) och WVGA (848x480, 60fps). Fabriksinställning är 720P. OBS! Om du har valt att kameran 

skall skicka videoklipp så är högsta upplösningen 720P och maxlängd på 10 sekunder.  

  

5.4.2 Video Length / Videolängd. Här ställer du in hur långt varje videoklipp ska vara. De är 

ställbara mellan 5 till 60 sekunder i 5 sekunders steg. OBS! Om du valt att kameran skall sända 

videoklipp så får maxlängden vara 10 sekunder. Fabriksinställningen är 10 sekunder. För att spara 

ström så rekommenderas att inte ha längre videoklipp än 20 sekunder.  
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PIR meny:  

Trigger Mode  

Under denna hittar du följande 3 funktioner: 

PIR Trigger / rörelsesensor: Kameran tar bild när 

något rör sig framför kameran.  

Time Lapse: här kan du ställa in om du vill att kameran skall ta en bild/video med en viss 

tidsintervall, med en förutbestämd tid mellan bilderna - helt oberoende av kamerans rörelsesensor. 

Valbar tidsintervall enlig följande, 0-60 sek (5 sek intervall) och 1-60 minuter.  

Both / Båda: (både PIR och Time Lapse) Detta väljer du om du vill att kameran både ska fota vid 

rörelse (PIR) samt den tidsinställda bilder (Time Lapse).   

PIR Sensitivity (känslighet, rörelsesensor)  

Denna parameter definierar känsligheten på PIR/rörelsesensorn. Det finns tre parametrar: High/Hög, 

Auto och Low/Låg. Fabriksinställning är Auto. I läget Auto justerar kameran känsligheten 

automatiskt efter temperaturen i omgivningen. Ju högre grad, desto lättare har kameran att utlösas av 

rörelse. Känsligheten i PIR är starkt relaterad till temperaturen, högre temperatur leder till lägre 

känslighet. Därför föreslås det att man använder en högre känslighet vid höga temperaturer. Det 

rekommenderas att använda "Low" inställning vid temperaturer under minus och "High" inställning 

vid temperaturer över 350C.  

UM785HD är väldigt snabb på PIR/rörelsesensorn och reagerar snabbt och tar bilden. Därför 

rekommenderar vi att sätta PIR kännsligheten i läge Low/Låg eller Auto. 

PIR intervall 

Denna parameter avgör hur länge PIR-sensorn kommer att vara inaktiv efter varje detektion. Under 

denna tidsperiod är PIR-sensorn EJ aktiv och kameran alltså helt inaktiv. Det minsta intervallet är 0 

sekunder, det betyder att PIR-sensorn arbetar nästan hela tiden, längsta intervall är 60 minuter. Det 

betyder att PIR kommer att inaktiveras under 1 timme efter varje detektion. Standardvärdet är 1 minut, 

tryck pil upp/ner för att minska eller öka värdet och tryck sedan på OK för att spara. Vid användning 

av sändningsfunktionen rekommenderar vi att inte använda kortare PIR-intervall än 1 min (vid 1 

mottagare) så kameran hinner sända bilden. När man sänder till flera mottagare kan denna tid behöva 

förlängas. Vid sämre mottagning på platsen, desto längre tid tar det för kameran att bli klar med 

sändningen av påbörjad bild. Hinner kameran inte sända klart bilden så uteblir sändningen.   

Work Time / Timer   

Denna funktion möjliggör att ställa in kamerans ”arbetstider”, alltså 

vilket klockslag och vilka dagar i veckan kameran skall vara aktiv på 

rörelsesensorn/PIR. Se exempel. Om du vill ställa in att den att vara 

aktiv fler/olika tider och dagar så kan du välja upp till 4 st ”Work 

Time”. Detta är bra om du t.ex. vill att kameran skall vara aktiv en viss 

tid måndag-fredag men en annan tid lördag-söndag.  

Tex: Work Time 1: 06:00 till 18:00 Mon-Fri 

ON: betyder att funktionen är påslagen. 

OFF: Betyder att kameran är aktiv hela dygnet, alla dagar i veckan. 
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NET meny 

SendMode / Sändningsätt: 

Instant: Om du vill att kameran skall sända 

varje foto/videoklipp direkt så måste du välja 

detta alternativ. Du kan även bestämma antalet bilder/video kameran max får skicka per dygn. Om du 

vill begränsa detta, så ange du det högsta antalet. Om du vill att kameran ska skicka alla bilder som 

den tar utan begränsning sätter du värdet till 0 (noll). 

 

Daily Report/daglig rapport: Detta alternativ sänder endast den senast tagna bilden tillsammans 

med en rapport om hur många bilder kameran tagit det senaste dygnet. Tid anges. 

 

Instant & Daily Report: I detta läge kan du t.ex. välja att kameran ska skicka max 10 bilder per 

dygn men få en dygnsrapport på resterande bilder/filmer som kameran tagit det senaste dygnet vid ett 

angivet klockslag. 

Off: Välj detta alternativ om du inte vill att kameran skall skicka några bilder. 

Send to/ Sänd till:  

Phone/telefon: Välj detta alternativ om du vill att kameran skall sända bilderna 

till ditt mobiltelefonnummer, då kommer bilden sändas som MMS. 

 

Email/E-post: Välj detta alternativ om du vill att kameran ska skicka 

bilder/video till e-post. OBS! Detta alternativ rekommenderar vi, detta för att få 

ut maximalt av kameran gällande prestanda, bildkvalitet, videokvalitet. 

Edit Phone & Recipients:  

Här kan du lägga till eller ta bort telefonnummer. 

Här kan du dubbelkolla att du har programmerat in rätt telefonnummer samt 

mottagande e-post-adress. 

 

 

SMS-Switch:  

Denna funktion gör att du kan ändra vissa inställningar i kameran genom att sända SMS-koder till 

kameran via ett vanligt SMS eller med UOVision APP: CamCtrl_M (finns att ladda ner via Google 

Play).  

Väl ON om du vill kunna styra kameran 24 timmar om dygnet, OBS - Detta drar mycket ström! 

Kamerans mobila del ligger ständigt uppkopplad mot nätet och är beredd att ta emot dina 

kommandon. Du kan även välja att kunna styra kameran under en viss tid på dygnet (SET) t.ex. 

mellan kl. 18:00-20:00. Detta är ett mycket bättre alternativ om du vill kunna styra kameran. 
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I läge OFF så är funktionen helt avstängd. 

SYS meny  

Set Clock / Ställa in tid och datum 

Här ställer du in tid och datum. Tid och datum visas även i bilderna som kameran tar. 

 

Vid uppkoppling mot nätet sätts detta automatiskt. 

 

 

 

 

Password/Lösenord 

Om lösenordsinställningen är satt på (ON), kommer 

kameran vid start att kräva lösenord för att komma 

in i menyn. Om du väljer att använda 

lösenordskydd då är det mycket VIKTIGT att 

skriva ner det och spara det på ett säkert ställe! Lösenordet består av fyra siffror som du själv väljer, 

ändra med “▲” “▼”.   

 

Rename/Namn  

OBS! För att kameran ska kunna skicka bilder så måste 

denna funktion vara i läge ON/på.  

Tecken som är tillåtna att använda är: Siffrorna 0-9 samt 

bokstäverna A-Z. Och max antal tecken är 8. Använd 

"▲" "▼" för att välja tecken och tryck på OK för att 

spara det.  

 

Wifi SD Test  

Denna funktion gör det möjlig att överföra bild/video filerna som ligger på SD-kortet till t.ex. din 

smartphone via en APP. OBS! För att denna funktion ska fungera krävs ett SD-kort med Wifi samt en 

APP från SD-kort tillverkaren. Ytterligare information om detta så hänvisar vi till tillverkaren av 

SD-kortet. 

 

Beep/pip 

När Beep är i ON så kommer kameran avge ett pip-ljud varje gång du trycker på någon knapp.  

Läge OFF är den tyst vid knapptryckning.  

 

Overwrite/Skriv över  

När ett minneskort blir fullt slutar kameran att fota. Med denna funktion i ON så kommer kameran 

istället att skriva över den äldsta bilden/video som finns lagrad på SD-kortet. Detta gör att du inte får 

driftstopp på grund av att minneskortet är fullt. I läge OFF slutar kameran fota om SD-kortet blir fullt. 

Fördelen med det är att inga gamla bilder försvinner. 
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Format SD card / Formatera SD-kort 

Raderar alla bilder/filmer som finns lagrade på SD-kortet. Därför är det viktigt att alla bilder och 

videor som du vill ha kvar, först sparas på t.ex. din dator.  

Formatering rekommenderar vi att man gör första gången kameran används – det är extra viktigt att 

göra det om SD-kortet tidigare använts i en annan enhet. Men även bra att göra med jämna mellanrum, 

ett par 3 gånger per år, som ett underhåll av kortet. 

Om man i en dator raderar alla bilder på ett minneskort ser det tomt ut, men det finns 

alltid ”dataskräp” kvar och en del av kortet blir oläsligt för kameran, till sist blir kortet oanvändbart. 

Formaterar man kortet i kameran skapar kameran sin egen ordning, med sitt eget ”språk”. 

 

Default 

Denna funktion raderar alla inställningar som du gjort i kameran och återgår till fabriksinställningarna. 

Inställningarna så som mottagarnummer och e-post adresser blir dock oförändrade.  

 

Software Version/Mjukvaruversion  

Visar kamerans firmware version, funktion för tillverkare och generalagent. Sök inte efter 

uppdateringar! 

 

Information som visas i nederkant på bilden: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Visar det namn som du har gett kameran. 

2.Tid & datum bilden tagits 

3.Visar hur bilden tagits, exemplet visar att den tagit med rörelsesensor, 

PIR trigger 

4.Visar månfas 

5.Temperatur 

6.Batterinivån i kameran 
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6. SMS-control  
Fjärrstyrning av kamera med APP via SMS, alternativ är koder (se sid 19) 

Du kan enkelt styra många av de grundläggande funktionerna i din kamera från din mobiltelefon 

genom en Android APP eller SMS (se sid 19). För att detta ska fungera måste du välja ON på 

funktion SMS-Switch, se sidan 14. Det är bara 1 telefonnummer som kan styra kameran och det är 

det första numret som du lägger in, Command Phone. Om du vill använda APP så söker du på 

UOVision eller CamCtrl_M i Google Play och installerar APP:en.  

  

 

Funktioner i APP:                          

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Get Picture/Begär bild: Denna funktion skickar ett kommando till kameran 

att den skall ta en bild och skicka till den till dig. 

 

Work Time / Timer: Denna funktion möjliggör att ställa in 

kamerans ”arbetstider”, alltså vilket klockslag och vilka dagar i veckan som kameran skall vara aktiv 

på rörelsesensorn/PIR. Läs mer på sidan 13.  

 

Wifi SD: Funktion för att överföra bilder från SD-kortet till t.ex. din smartphone. Dock krävs 

SD-kort med Wifi funktion, läs mer på sidan 15. 

Här skriver du det du 

vill kalla kameran.  

Telefonnumret till 

SIM-kortet som 

sitter I kameran 
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Arm: Med denna funktion stänger du av och på PIR/Rörelsesensorn. Strömförbrukningen är dock 

densamma, eftersom den mobila delen ligger online och väntar på dina kommandon.  

 

Choose Carrie: Ändrar teleoperatörens mobila parametrar, se mer på sidan 6 och 7. 

 

Sending Email Set: Här kan du lägga in e-post adressen som du vill att kameran skall sända bilderna 

ifrån. Se sidan 6. 

 

Recepiens: Här kan du ta bort och lägga till telefonnummer samt e-post adresser. 

 

Send Mode: Här ställer du in kamerans sändningsrätt, se sidan 14. 

 

Send To: Här väljer du om kameran ska sända till telefonnummer eller e-post. Se sidan 14. 

 

SMS function: Här kan du välja om du ska kunna fjärrstyra kameran 24 timmar om dygnet eller 

mellan ett visst klockslag. Se sidan 14. 

 

Camera Mode: Här väljer du om kameran skall filma eller fota.  

Se sidan 11. 

 

Camera Scene: Kamerans foto-sätt, läs mer om det på sidan 11. 

 

Video Set: Här ställer du in kamerans videokvalitet samt videolängd. 

(vid sändning, Max 720P samt Max 10 sekunder). Se sidan 12. 

 

Date&Time: Här ställer du in tid och datum. 

 

Trigger Mode: Här kan du välja hur kameran ska ”jobba”: 

PIR trigger, Time Laps eller Båda. Läs mer om det på sidan 13. 

 

Get Location: Här kan du få en triangulering om var kameran är. Fungerar inte så bra då det krävs att 

kameran har kontakt med 3 st master/servrar. 

 

View Camera Settings: Väljer du denna så sänder kameran tillbaka ett SMS till dig och i det Sms:et 

kan du se vilka inställningar/funktioner kameran är inställd på. 

 

Multi-Send: Här kan du enkelt ändra flera inställningar i ett och samma knapptryck. 
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SMS kommandon 

Kommando  Funktion 

#110#  Begär bild, kameran tar en bild och skickar den 

#360#  Position 

#370#  Kamerastatus 

#330#1#5#  5 sec HD video: upplösning 720P HD /  5 sec 

#310#0#  Camera mode: Fotoläge 

#310#1#  Camera mode: Videoläge 

#310#2#  Camera mode: Foto + Video 

 

Camera scene programmering (Auto): 

(0 = Auto, 1 = Close object, 2 = Moving object, 3 = still object, 4 = 2 pulse, 5 = 3 pulse 6 = Searching 

object) 

Exempel:  #320#0#  Camera scene Auto (0) 

 

Camera scene customize inställningar:  

Upplösning: (0 = 1.3MP, 1 = 3MP, 2 = 8MP, 3 = 10MP, 4 = 12MP)  

Blixtstyrka: (0 = low, 1 = normal, 2 = high) /  

Bildserie: (0 = 1 bild, 1 = 2 bilder, 2 = 3 bilder, 9 = 10 bilder) 

Exempel: 

#320#7#4#1#2# Custom inställningar: 12MP (4), Blixtstyrka normal (1), Bildserie 3 bilder (2) 

 

WiFi SD-kort: 

#140#0# WiFi SD card ON 

#140#1# WiFi SD card OFF 

 

SMS/APP-styrning och sändningssätt, exempel och förklarningar: 

#240#0000#0000#  SMS/APP-styrning  ON/PÅ 24 timmar 

#240#1830#2030#  SMS/APP-styrning  ON/PÅ exempel mellan 18.30 – 20.30 

#220#0#10#  Instant/Direkt sändning, max 10 bilder per dag (Värde 0 = sänder obegränsat, 

andra värden: 1-99) 

#220#1#2030#  Daily report/daglig rapport, 20.30 

#220#2#10#2030#  Instant/Direkt sändning, max 10 bilder/dag + Daily report/daglig rapport 20.30 

#230#0#  Sänd till telefonnummer via MMS 

#230#1#  Sänd till e-post via e-post 

#230#1#0#  Sänd till e-post med högupplösta bilder/video (Big picture/Video) 

#230#1#1#  Sänd till e-post med lågupplöst bildkvalitet/video (bra om man vill spara ström 

och data på SIM-kortet) 

 

PIR (m1 = 1 minut, h1 = 1 timma, känslighet: 0 low/låg, 1 = auto och 2 = high/hög): 

#350#0#m1#2# PIR uppehåll 1 minut, High/hög känslighet 
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#350#0#m2#2# PIR uppehåll 2 minuter, High/hög känslighet 

#350#1#h24# PIR sensor OFF/Av, Sänder automatiskt 1 kontrollbild (system check) per dag 

#350#1#h1#  PIR sensor OFF, sends automatiskt 1 kontrollbild (system check) per timme 

(h1) 

Exempel 

#350#0#m3#1# PIR uppehåll 3 minuter, Sensitivity/känslighet Auto 

 

Både PIR sensor och Time-Lapse ON/PÅ  (m1 = 1 minut, h1 = 1 timma, känslighet: 0 low/låg, 1 

= auto  2 = high/hög): 

Exempel 

#350#2#m2#2#h24# PIR sensor ON/PÅ + PIR uppehåll 2min (m2) + PIR  high/hög (2) and 

TimeLapse en bild per dag (h24) 

Exempel 2 

#350#2#m1#1#h12# PIR sensor ON/PÅ + PIR uppehåll 1min (m1) och PIR Känslighet Auto (1) och 

TimeLapse skickar bild varje 12e timma (h12) 

Lägg till mottagare: 

#210#MobilNummerHär# Lägg till telefonummer om MMS sändning är vald 

#211#EpostAdressHär# Lägg till e-post adress om e-post sändning till e-post adress är vald 

 

7.  Teknisk specifikation 

Bildupplösning 
12MP, 8MP (Interpolerad)， 

Äkta 5MP, 3MP, 1,3 

Lins F/NO=3.0 FOV(Field of View)=52° 

Sändingsband 
UMTS/HSPA+: 900/2100MHz 

GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz 

IR-Blixt Låg, Medium, Hög 

Skärm 2.4” TFT  

Minneskortstyp SD/SDHC upp till 32GB 

Videoupplösning WVGA,720P,1080P 

PIR Sensor Multi Zone 

PIR kännslighet Justerbar (Låg/Auto/High) 

Trigger Tid 0.6 sekunder 

Arbetsteperatur -30 - +60°C  

Trigger Interval 0 sek – 60 min. 

Time lapse 

5‐55 sekunder (i 5 sekunders steg)； 

1‐59 minuter (i 1 minuts steg)； 

1-8 timmar (i 1 timmes steg)； 

12 tim/16 tim/20 tim/24 tim 

Bildserie 1–10 st 
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Videolängd  5–60 sek 

Strömförsörjning 4×AA, 8×AA or 12xAA, alt extern ström - 6 Volt 

Stand-by strömförbrukning < 0.25 mA  (<6mAh/Day) 

Varning för låg batterinivå LED lampa, SMS-larm (med rätt SIM-kort) 

Montering  Spännrem (medföljer) / Vajerlås, väggfäste, säkerhetsbox 

Mått  140 x 87 x 55 mm 

Operation Humidity 5 % - 90 % 

Säkerhetsautentisering FCC, CE, RoHS 

Garanti 

Kameratillverkaren tillhandahåller 24 månaders garantiservice mot tillverkningsfel för denna produkt. Om 

kameran inte fungerar vid normal användning inom 2 år, kommer kameratillverkaren att reparera eller byta ut 

kameran utan kostnad. Inköpskvittot måste ingå från en auktoriserad återförsäljare för att validera garantin. 

Felaktig användning av kameran, vilket resulterar i skador täcks inte av denna garanti. Kameratillverkare kan 

erbjuda reparationsservice efter garantitiden. Kunden kommer att ansvara för eventuella kostnader för delar, 

arbete och fraktkostnader. Kontakta återförsäljare för mer information. 

OBS: 

När du inte använder kameran, ta in den, öppna upp och låt den torka. Kondens är inte bra för 

elektronik och batterier ska inte sitta i när den inte används. 

8 Problem  
Finsk meny 

Ändras med: Setup / Meny / SYS / Kieli – ändra Suomi till Englantti  

Programmet går ej att starta/finns ej i datorn 

Ladda hem WinRAR, ett gratisprogram. Googla och det från softonic.com fungerar utmärkt. Kryssa ner och 

Avbryt alla erbjudanden och ”Sätt i sista disken…”. Även 7zip fungerar bra. 

Masstorage / Massminne 

Uppstår när man kopplat kameran till datorn med kabel. Koppla ihop dom, sätt kameran i Setup. Längst ner till 

höger på datorn- leta upp ”Mata ut media/Säker borttagning…” och mata ut. 

Kameran tar inte bilder:  

Minneskort 

Det absolut vanligaste felet är minneskortet. Testa ett annat kort eller formatera det i datorn. 

Formatera det med jämna mellanrum, i datorn eller i kameran, då minskar du risken för problem. Formatera 

grundligt i datorn ibland, inte bara snabbformatering. För stort eller för långsamt kort? 

Stäng alltid av kameran innan du tar ut minneskortet !!!! Annars riskerar du att förstöra det. 

Dygnstimer 

Har du dygnstimer på? Start-stop – sätt i Off-läge  

Kameran sänder inte bilder: 

1. Sätt SIM-kortet i din mobil, ring ett samtal till någon (lyssna efter välkomstmeddelande- fanns detta så kunde 

inte kamera fungera) Ta bort PIN-kod. (Det finns rena surfkort, för t.ex. surfplattor, utan vanligt nummer - de 

fungerar ej i kamerorna. Måste aktiveras av Telia) Kolla ALLTID att kortet fungerar i en mobiltelefon. 

2. Sänd ett SMS från din mobil med SIM-kortet ur kameran till nummer 4466 (Telia) med texten MMS för att 
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aktivera MMS tjänsten samt ett med texten SURF för att aktivera Surf (datatrafik) - är inte detta gjort fungerar 

inte tjänsterna och därmed inte heller kameran. Detta aktiveras inte alltid direkt! 

3. Kontrollera så du inte använt något av följande tecken i Rename funktionen: ä, å och ö - dessa göra att 

kameran slutar fungera. Åtelkamera och Rävfälla går tex. inte. 

4. Ha kameran så öppen som möjligt, utan begränsningar. Kontrollera att inte Start-Stop är i läge On och 

kameran är avstäng pga. av det.  

5. Kontrollera att ditt SD-kort är minst 4 GB och klassen (läshastighet) är minst 10 (ett stort C med siffra i). 

Formatera SD-kortet om det tidigare suttit i annan utrustning – inte bara med Snabbformatering i datorn. Testa 

med nytt/annat SD-kort. Minneskortet är en mycket vanlig felkälla! 

6. Kontrollera att kameran är inställd att sända direkt med läge ”INSTANT”. Använder du ett refillkort och har 

kört tomt på pengar och fyllt på det igen - ring då ett samtal med SIM-kortet från din mobil, 

välkomstmeddelandet återkommer när SIM-kortet återaktiveras.  

7. Om du använder GPRS/surf abonnemang - kontrollera att täckning för GPRS finns på platsen. Ett enkelt men 

inte fullt rättvist test, är att öppna internet med mobilen på platsen och prova att surfa - laddar det inte alls så 

finns ingen GPRS täckning.  

8. Om kameran sänder bilder men inte alla = dålig täckning i kombination högt KB valt för bilderna. Minska till 

60 kb eller tills alla bilder sänds. Eller köp en extern antenn. 

9. Använder du Telia SURF- skriv in APN för GPRS. Du måste skriva in Online.telia.se manuellt istället för att 

välja Telia i operatörslistan. Välj Customer istället. 

10. Login fail - kontrollera kameran på en plats med god mottagning. Där ska kameran visa full signalstyrka - om 

inte kontakta oss. Om platsen du vill använda kameran på har dålig signalstyrka, köp en extern antenn som 

finns som tillbehör. Kameran sänder snabbare, sparar ström och fungerar vid sämre täckning.  

11. Om bilderna sänds som email via GPRS till din telefon - måste även din telefon ha SURF-tjänsten aktiverad.  

12. Om du skickar kort manuellt kommer ett ev. felmeddelande upp här. 

Parameter error: Fel i inställningarna, kan inte koppla upp sig mot nätet 

Network busy: problem med simkortet, dålig mottagning, fel smtp, port etc. 

13. Har du skrivit ditt mobilnummer med 46 före och tagit bort första nollan av ditt nummer = 4670xxxxxxx? + 

(plus) får INTE användas före 46. Ibland SKA det vara endast 070…… 

14. Kontrollera hur många bilder du angett som MAXNUMBER i kamera under Instant (Direkt). Efter att angivet 

antal sänts, sänder inte kameran fler under samma dygn. 0 är obegränsat. 

15. Svag signalstyrka - skruva loss antennen - kontrollera att stiftet invändigt nästan är jäms med gängornas kant, 

skaka antennen - rasslar den = trasig. Skruva fast ordentligt men utan våld om den är felfri. 

16. Sätt PIR-intervall (tid mellan bildserierna) till 2 min per mottagare. Om det fungerar, kan du minska tiden.  

17. Grön eller svagt röd lampa lyser på framsidan eller IR-ljuset har dålig räckvidd = byt batterier. 

18. Skicka bild manuellt. Då kan man kontrollera funktionen på kameran. 

19. Sms-styrning: Hemligt nummer i mottagande telefon? Aktiverat ”Visa nummer”? Iphone = uppdatera! 

20. När du gått igenom denna lista- prova att använda Default settings / Fabriksåterställning, formatera.  

21. Kontakta oss för support!        


