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Konfigurācijas apmācība priekš SG550-8mHD ; SG880MK-8HD ; MG882K-8mHD; MG982K-10M; BG500 kamerām
1. Mūsu mājaslapā www.fotogun.lv sadaļā ‘’lietotāja instrukcijas un programmas’’ pie programmām atrodiet BMC CONFIG
2.0.0.8.exe failu. Šis fails ir atrodams arī mūsu mājaslapā pie katras augstāk minētās kameras apraksta zem bildes, kreisajā
pusē.
Links uz saitu:
http://www.fotogun.lv/articles/category/lv/programmas
Links uz medību kamerām(atrodiet savu izvēlēto kameru): http://www.fotogun.lv/products/lv/meza-kameras
2. Ielādējiet šo programmu datorā- BMC CONFIG 2.0.0.8.exe ;
3. Atveriet to un pie Select Product(izvēlēties kameru)- izvēlieties attiecīgo kameras modeli un uzspiediet OK;

4. Atvērsies konfigurācijas programma(zemāk attēlā). Pie wap/internet setting (kreisajā augšējā stūrī) atrodiet pie select
country(izvēlaties valsti) Latviju un pie select operator(izvēlieties operātoru) izvēlieties operātoru tele2/lmt/bite.
4.1. Kad esat izvēlējušies valsti Latvija un operātoru( bite, lmt vai tele2) uzspiediet check WAP/internet parameters(L)
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5. Atvērsies wap/internet iestatījumu sadaļa ar attiecīgajiem iestatījumiem kādu sim karti esat izvēlējies. Uzspiediet
OK(Y) pogu un saglabājiet iestatījumus. Save all wap/internet parameters- spiediet OK.

6. Sadaļā Camera Setting( pa labi attēlā) uzspiediet uz Change setting (C) un Jums atvērsies jauna iestatījumu sadaļa
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7. Atvērās kameras iestatījumu sadaļa. Izvēlieties sev tīkamos iestatījumus (zemāk tekstā iestatījumu skaidrojumi)

*Language(valoda)-izvēlieties valodu
*Pir interval- tas ir laika periods, kad kamera kopš kustības fiksēšanas brīža nofotografē/nofilmē kustībā esošo objektu un
ir gaidīšanas stāvoklī,proti, neuztver ši uzstādītā intervāla laikā notiekošo kustību pēc iepriekšējās kustības
nofotografēšanas brīža, tajā laikā tiek aizsūtīta bilde Jums uz telefonu vai epastu(ja video- tad ziņu, ka ir nofilmēts video).
Iesakām sākt izvēlēties PIR intervālu no 1min. Kad šis PIR Interval ir pagājis, piemēram, 1min, ja kustības uztveršanas
zonā atkal notiek kustība- kamera atkal nofotografēs/nofilmēs objektu. 1min ir ieteicams izvēlēties,jo bilde uz
telefonu/epastu atnāk 1-2minūšu laikā.
Piemērs. Ja tiks izvēlēts PIR Intervāls 5min, tad kad kamera fiksēs kustību- tā nofotografēs objektu un 5min būs laika
intervāls kad kamera nefiksēs kustību, bet līdz ko paies 5min un ja tiks fiksēta kustība- atkal nofotografēs, ja netiks fiksēta
kustība- attēls netiks uzņemts!
*Photo Size (Fotoattēlu pixeļu skaits)- Izvēlaties foto izmēru, jo lielāks pikseļu skaits, jo labāka bildes kvalitāte, bet bilde
aizņems vairāk vietas atmiņas kartē.
*Video Size (Video izmērs)-Izvēlaties video izmēru: 1280x720 vai 640x480. (lielāks izmērs-vairāk vietas atmiņas kartē
aizņems)
*Video length (video garums)- video ilgums, ko nofilmēs, kad tiks fiksēta kustība, ja izvēlēsieties Camera mode video.
*Photo Burst.Multiuzņēmums-Šis parametrs nosaka attēlu skaitu, kuri tiek uzņemti vienā mirklī, kamerai nostrādājot
vienu reizi fotografēšanas režīmā. Ja uzliksiet 1- nofotografēs 1 bildi, ja uzliksiet vairāk par 1, tad nobildēs vairākas
bildes,bet sūtīs uz telefonu/epastu tik 1 bildi. Jo lielāks bilžu skaits- jo vairāk vietas tiks aizņemtas atmiņas kartē.
*Set Clock.Pulksteņa iestatījumi-Datuma un laika iestatīšana.Veiciet šos iestatījumus katru reizi, kad nomaināt baterijas.
Datuma formāts: mēnesis/datums/gads. Laika formāts: stundas : minūtes : sekundes. Pārbaudiet, vai ir pareizs laiks. Laiku
uzstādīt, pārbaudīt var arī kamerā.
*Time Lapse.Periodiska fotografēšana-Periodiska fotografēšana nozīmē, ka kamera automātiski uzņems fotoattēlus ik
pēc iepriekš noteiktā laika sprīža neatkarīgi no kustību devēja nostrādāšanas. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta-OFF.
Iestatot parametra Time Lapsa rādījumu, lielāku par nulli, kamera uzņems fotoattēlus ar šo Jūsu noteikto intervālu. Ja šis
iestatījums būs On režīmā- baterijas ātri izlādēsies.
*PIR Trigger- Kustību IS devējs-Šis parametrs nosaka kustību devēja uztveres jutīgumu. High-augsts jutīgums nozīmē, ka
kamera nostrādās, reaģējot uz mazvērtīgām kustībām, uzņems vairāk attēlus vai ierakstīs vairāk video. Augstu
jutīgumu(high) ieteicams izmantot telpās un apvidū, kur nav ārējo traucēkļu, bet zemu jutīgumu(low) – zem klajām
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debesīm, it īpaši, kad apkārt ir daudz ārējo traucēkļu, piemēram, karstā gaisa plūsmas, dūmi un tml., vai aizvietojot
kameru telpā pie loga. Ziemā, kad ir sniegs, ieteicams uzstādīt zemu jūtīgumu(low). Parasti pir triger uzstāda uz normal.
Kameru ieteicams uzstādīt sākot no 1,5m no zemes un augstāk.
*Camera mode- foto vai video. Kamerai MG982 var izvēlētis arī abus kopā, pārējām kamerām ir jāizvēlas foto vai video.
Ja uzstādīsiet video- uz telefonu/epastu atnāks ziņa, ka ir uzņemts video,bet pats video tiks saglabāts atmiņas kartē.
*Send to.Attēlu nosūtīšana-Ir paredzēti attēlu nosūtīšanas veidi:
1. Phone MMS: MMS sūtījumi uz mobilo telefonu. Uz telefonu atnāks bilde.
2. E-mail MMS: nosūta attēlu uz e-pasta adresi caur WAP tīklu. Uz epastu atnāks bilde.
3. E-mail GPRS: nosūta attēlu uz e-pasta adresi caur GPRS tīklu(izmantos interneta datus). Uz epastu atnāks bilde.
Šīs funkcijas izmantošanai nepieciešams iestatīt attēlu saņēmēja tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
*Send Mode.Nosūtīšanas režīms. Ir paredzēti 4 MMS nosūtīšanas režīmi: manuālais režīms (Manual) darbojas iestatījumu
režīmā (SETUP mode) lai pārbaudītu vai tiek nosūtīta bilde, ikdienas (Daily report) atsūtīs ziņu ar dienas atskaiti noteiktā
laikā par to, cik fotoattēlu vai videoierakstu ir izdarīts pēdējās diennakts laikā un tiks atsūtīta pēdējā uzņemtā bilde, un
momentānais (Instant) režīmi darbojas, kad barošanas pārslēgs atrodas pozīcijā ON. OFF pozīcijā datu pārraide nenotiek.
Lai kamera sūtītu uz epastu/ telefonu bildi- uzstādiet Instant, jo, ja būs uzstādīts manual- ON režīmā bildes nesūtīs!
Momentānais režīms (Instant): šis režīms pieejams, kad kamera ir ieslēgta ON. Kamera sūtīs ziņojumu katru reizi, kad tiek
uzņemts kārtējs fotoattēls vai izdarīts videoieraksts. Jūs varat noteikt ziņojumu skaitu, kuru vēlaties saņemt dienas laikā.
Ja kamera darbojas fotomedību režīmā, bet jūs izvēlējāties ziņojumu momentāno sūtīšanu(Instant) un noteicāt
ierobežojumu „10”, tad kamera 24 stundu laikā nosūtīs jums 10 MMS. Tālāk kamera turpinās filmēt un ierakstīt attēlus
atmiņas kartē un sāks sūtīt ziņojumus tikai tad, kad būs pagājušas nākamās 24 stundas. Videoieraksta režīmā kamera sūta
SMS nevis MMS. Taupības labad neaizmirsties noteikt maksimālu ziņojumu skaitu, kuru jūs vēlaties saņemt diennakts
laikā.
IZSL. (Off): datu pārraides funkcija izslēgta.
*Work hour- kameras darbošanās laiks. Ja iestatīts ir OFF,kamera darbosies visu laiku, Ja vēlēsieties uzstādīt ON, iestatiet
laiku no cikiem līdz cikiem vēlieties, lai kamera darbotos, piemēram, start time no 16:00 – stop time 4:00.
Kad esat visu ievadījis- uzspiediet OK! Save parameters (saglabāt uzstādījumus)- uzspiediet OK.
8. Customer information setting- ierakstiet telefona numuru vai epastu kurā vēlaties saņemt bildes/ziņu par video.
Var ievadīt līdz 4 telefona numuriem, kā arī līdz 4iem epastiem!
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9. Nobeigumā ielieciet atmiņas karti datorā un saglabājiet šo programmas failu tieši atmiņas kartes mapē- un uzspiediet
SAVE. Kad esat saglabājuši- izņemiet atmiņas karti no datora un ielieciet kamerā! Kamerā ielieciet baterijas un telefona
operatora sim karti, kurai ir OBLIGĀTI JĀNOŅEM PIN KODS (ielieciet vispirms telefona operatora sim kartiņu telefonā un
pie iestatījumiem noņemiet pin kodu), tas ir svarīgi, lai kamera spētu sūtīt bildes! Ieslēdziet kameru testa režīmā un
pārliecinieties vai parādās zona un telefona operatora uzraksts! Ja iepriekšminētās darbības izdevās- ieslēdziet kameru ON
režīmā, 10sec mirgos sarkana gaisma, tas ir laiks, kad var iziet no kameras kustibu uztveršanas zonas!

10. Kādas cenas par mms piedāvā operatori? Mēs varam sniegt ieskatu! Sazinieties ar operātoriem, lai uzzinātu vairāk!








Tele2 Tarifs ‘‘nr. 3‘‘ Bezmaksas MMS Tele2, LMT, Amigo tīklos- bez limita. Mēneša maksājums € 4.99.
LMT OKARTE PRIEKŠAPMAKSAS KARTE € 4.27, MMS nosūtīšanas maksa –0.04 €.
Tele2 Tarifs "Nr. 5" Bezmaksas MMS Tele2, LMT, Amigo tīklos-bez limita. 500MB internets- ja izvēlas sūtīšananu uz
email GPRS. Mēneša maksājums € 7.99.
ONedēļa SMS+WEB, Neierobežots skaits īsziņu + 1GB internet- ja izvēlaties sūtīšanu uz epastu GPRS. 1.41 € nedēļā.
LMT Ja esi tarifu plāna BRĪVĪBA lietotājs € 9,95mēnesī , MMS sūtīšana – bez maksas.
LMT „Mans Mini” SIM karti ar abonēšanas maksu 2.84 eiro mēnesī, 0,07centi par mms.
BITE1 € 2,13 un + par katru mms atsevišķi 0,21 EUR, BITE2 4,27 EUR+ + par katru mms atsevišķi 0,21 EUR

Lai izdodas!
Ar labiem vēlējumiem,
www.fotogun.lv

