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KARBIS
1x Kaamera
1x Kinnitusrihm
1x Kiirjuhend
1x Micro SIM kaart eelnevalt aktiveeritud ja paigaldatud

Märkus: Mälukaart ja patareid müüakse eraldi.

Kasutusjuhend, värskeim tarkvara & KKK 
saadaval  support.spypoint.com

Antenn
Liikumisandur
Micro SD kaardi pesa
Valgussensor
Märgutuli
Objektiiv
LED
“oleku” märgutuli
ON/OFF lüliti

Aku korpuse pistikupesa 
MicroSIM kaardi pesa 
Patareide pesa
Rihma kinnitusaasad
Sulgurklamber
Lukustustrossi avad
12V ühenduspesa
Tripodi kinnitus
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ETTEVALMISTUS
SIM ID
SIM ID number asub patareide pesa all korpuse sees. SIM ID on vajalik 
oma LINK-MICRO kaamera registreerimiseks.

TOITEALLIKA VALIMINE 

AA patareide paigaldamisel jälgi polaarsust (+) ja (-).

Lithium või Alkaline patareid



DC
12V

12V aku
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Kaamera maksimaalse jõudluse tagamiseks ja aku lekke vältimiseks 
soovitame kasutada uusi patareisid. Kasutage AINULT liitiumpatareisid 
või AINULT leelispatareisid. Laetavaid [AA] patareisid ei soovitata, kuna 
nende madalam pinge võib põhjustada probleeme.

Parimate võimalike tulemuste saamiseks ja kaamera kasutusaja 
pikendamiseks soovitame kasutada välist 12V allikat.

MÄLUKAARDI PAIGALDMINE    
Veenduge alati, et kaamera oleks lülitatu  välja enne mälukaardi 
sisestamist. Paigaldage MICRO SD mälukaart etikett ülespoole(kuni 32 
GB mahutavusega) MICRO SD kaardi pesasse. Klõpsamisel on kaart 
õigesti sisestatud.

Soovitame MICRO SD kaardi vormindada, kui see oli varem mõnes muus 
elektroonilises seadmes.
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ALUSTAMINE
SPYPOINT APP INSTALLEERIMINE
SPYPOINT App võimaldab teil ühendada ja juhtida oma kaamerat 
nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Funktsioonide hulka kuuluvad 
kaamera oleku vaatamine, piltide vaatamine, kaamera täielik 
kaugjuhtimine ja palju muud.

Märkus: Kui teil ei ole nutitelefoni või tahvelarvutit, võtke 
kaamera aktiveerimiseks ühendust meie klienditeenindusega.

Helistage: 4343262 või saatke e-mail: info@baltichunter.ee

Äpi installeerimine
1. Veenduge, et teil on andmeside ühendusega nutitelefon või 

tahvelarvut või WIFI-ühendus.
2. Rakenduse installimiseks saate:: 

•  Laadida see alla Google Play ™ -ist  
•  Laadida see alla the App Store™-ist 

3. Otsi rakendust: SPYPOINT.
4. Installige rakendus nutitelefoni või tahvelarvutisse.
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App SPYPOINT käivitamine
Käivitage rakendus ja vastake mõnele küsimused. Seejärel saate e-kirja, 
mis kinnitab kaamera aktiveerimist.

Järgige lihtsalt rakenduse juhiseid.

APP-i SEADISTUSED
SPYPOINT App võimaldab teil konfigureerida kõiki kaamera seadeid. 
Need uued seadistused jõustuvad järgmisel korral, kui kaamera edastab 
andmeid oma oleku värskendamiseks. Kõige olulisemad seaded on:

Põhiseaded

MODE - PHOTO
Delay : 

Multi-photo : 

Määrab ajavahemiku iga liikumise vahel, enne kui 
kaamera järgmise pildi võtab.

Iga tuvastuse puhul võtab kuni kaks järjestikust 
võtet. Piltide vahe 5 sekundit. 

Edastamise seaded 
Esimene edastus aeg: 

Edastamise tihedus: 

Võimaldab kasutajal valida, millisel kellaajal 
teeb kaamera esimese ülekande.

Võimaldab kasutajal valida, kui palju 
ülekandeid kaamera päevas teeb.
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Täpsemad seadistuse valikud
Ajakava:  Võimaldab kasutajal määrata kaamera tööperioodi  

iga nädalapäeva kohta. Planeeritud algus- ja lõpetamisajad 
kirjeldavad tunde, kui kaamera on aktiveeritud ja saab 
salvestada fotosid. 
24 h aktiveerimiseks algab ja lõpeb 00 h 00 või 12 h AM.
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KAAMERA KÄIVITAMINE
Soovitame MICRO SD kaardi vormindada, kui seda kasutati mõnes muus 
elektroonilises seadmes.

• Lülita kaamera sisse (ON nupp); 
-  kasuta OFF/ON lülitit kaamera käima lülitamiseks;

• Roheline “oleku” tuli läheb põlema – otsib GSM signaali; 
-  Signaali otsing võtab mõne minuti;

• “oleku” tuli: Üks järgmistest kolmest värvist süttib põlema: 
-  Punane: ebapiisav signaal; 
-  Oranž: vastuvõetav signaal; 
-  Roheline: optimaalne signaal;

• Kui parempoolne ülemine tuli vilgub punaselt, jääb pildirežiimi 
sisselülitamiseni 30 sekundit;

• Kaamera on kasutamiseks valmis, kui kõik tuled kustuvad;
• Kui etapi 3 läbimiseljääb põlema punane tuli peate: 

-  Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse; 
-  Proovige uuesti, keerates antenni erinevates suundades; 
-  Liigutage kaamera teise kohta. 

*Signaali suurendamiseks kasutage pikka GSM antenni ( müüakse 
eraldi).
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KAAMERA PAIGALDAMINE
Paigaldage kaamera rihma abil
Soovitatav paigalduskõrgus
Kaamera tuleb paigaldada samal kõrgusel kui looma keskkoht.

Ideaalne paigaldamine kvaliteetsete piltide saamiseks
Parema vaatevälja jaoks peaks sihtloom olema kaamerast 7,5 m 
kaugusel.

Heledamate piltide saamiseks öösel peaks taustal olema elemendid, mis 
peegeldavad kaamera välklampi.
Pange tähele, et taustvalgustuse ja vale tuvastamise vältimiseks ei 
tohiks kaamerat otse päikese poole asetada.

Tähtis
Enne tasuta 30-päevase prooviaja lõppu 

Telli teenusepakett rakenduses, kui te ei soovi paketti tellida, saate 
endiselt vastu võtta kuni 100 fotot kuus koos viimase 7 päeva 

ajalooga mis on meie TASUTA igakuine pakett.

www.spypoint.com/plans



11

E
E
S
T
I

Aitäh
et valisite

Istuge ja lõdvestuge, sest kaamera on kaetud 2-aastase garantiiga 
„Tead, et olete kaetud”.

Püüame pakkuda oma klientidele positiivset kogemust ja silmapaistvat 
teenust.

Kasutusjuhend, uusim püsivara ja KKK on saadaval aadressil
 www.spypoint.com

Online support at SPYPOINT.COM 
service@spypoint.com

Liitu kogukonnaga




