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Mobilkamera ZSG-370 sorozat 3 A kamera működése 

1 Bevezetés 

1.1 Általános leírás 

A digitális vadászkamera egy automatikusan működő őrzőkamera. Bekapcsolását 
ember/állat mozgása váltja ki a megfigyelt térségben, a részét képező, rendkívül 
érzékeny passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelő segítségével. A kamera a gyári, 
illetve a felhasználó beállításainak megfelelően a mozgásról automatikusan 
nagyfelbontású fénykép (akár 3 megapixel), illetve videó felvételeket (VGA) készít. 

Megfelelő fényviszonyok esetén színes felvételeket készít. Éjszaka, a vakuként 
funkcionáló beépített infravörös LED funkciónak köszönhetően a kamera tiszta 
(monochrom) képeket vagy videó felvételeket tud készíteni.  

Kültéri felhasználásra is alkalmas, mivel vízálló. Hordozható digitális kameraként 
egyaránt használható. TESZT üzemmódban a kontrollpanelen található SHOT gomb 
megnyomásával manuálisan lehet fényképeket vagy videó felvételeket készíteni (a 
vezetékes irányítópanelt csatlakoztatni kell). 

1.2 A kamera felépítése 

A kamera a következő részekből áll: USB csatlakozó, SD kártyaolvasó nyílás, TV 
kimenet, és külső hálózati csatlakozó.  

A kamera felső részén található egy zárnyílás, amely a lopás elleni védelmet 
biztosítja.  

Kérjük, használat előtt tanulmányozza át a kamera funkcióit.  
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Mobilkamera ZSG-370 sorozat 3 A kamera működése 

2 Figyelmeztetések 

★ A kamera működési feszültségigénye 6V. Működéséhez négy darab AA elem 

szükséges.  

★ Kérjük, az elemeket a megjelölt irányban helyezze be a készülékbe.  

★ Az SD kártya behelyezése előtt oldja fel az írásvédelmet.  

★ Az SD kártya behelyezését a készülék kikapcsolt (OFF) állapotában végezze el. A 

kamera nem rendelkezik beépített memóriával. Ha nincs benne SD kártya, akkor 

egy folyamatos jelzőhang kíséretében automatikusan kikapcsol. 

★ Kérjük, ne helyezze be, illetve ne vegye ki az SD kártyát, ha a készülék bekapcsolt 

(ON) állapotban van.  

★ Javasoljuk, hogy első használat előtt formázza meg az SD kártyát a kamerában.  

★ A számítógép USB portjához csatlakoztatva a kamera USB módban van. Ebben az 

esetben az SD kártya kivehető lemezként funkcionál.  

★ TESZT módban (a kontrolpanelt tegye az USB interfészbe, majd kapcsolja be a 

kamerát (ON)), a kamera 3 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem történik 

semmilyen művelet. Ha ismét használni szeretné a kontrollpanelt, kérjük, először 

kapcsolja be a kamerát.  

★ Frissítések végzésekor gondoskodjon a kellő áramellátásról, ellenkező esetben a 

frissítési folyamat megszakadhat. A nem megfelelő frissítések hibát okozhatnak a 

kamera megfelelő működésében.  
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Mobilkamera ZSG-370 sorozat 3 A kamera működése 

3 A kamera működése 

3.1 Áramellátás 

A kamera megfelelő működéséhez négy darab AA méretű elemre van szükség.  
Nyissa fel a készülék alján levő fedelet. Gondoskodjon arról, hogy a készülék 

kikapcsolt (OFF) állapotban legyen. Helyezze be az elemeket, közben ügyeljen a 
megfelelő irányra. Az alábbi, 1.5V-os elemek használhatók: 

1. Nagy teljesítményű alkáli elemek (javasolt) 
2. Feltölthető alkáli elemek 
3. Feltölthető NiMH elemek 
Két elemtartó rekesz van.  
Ha az elemek kimerülő-félben vannak, a kamera két jelzőhang után 

automatikusan kikapcsol. Kérjük, időben cseréljen elemeket.  

 

3.2 Az SD kártya behelyezése 

Nyissa fel a készülék alján látható fedelet. Helyezze be az SD kártyát a 
kártyanyílásba, a jelöletlen részével felfelé. Kérjük, ne feledje, hogy az SD kártya 
csak egyféle irányba helyezhető be. Ellenőrizze, hogy az SD kártya írásvédelmi 
kapcsolója kikapcsolt állapotban legyen. Ellenkező esetben a kamerát nem lehet 
bekapcsolni.  

3.3 Bekapcsolás  

Kérjük, a kamera bekapcsolása előtt olvassa el az alábbi tudnivalókat: 
1. Ügyeljen arra, hogy a kamera előtt ne legyenek zavaró tárgyak, vagy hőforrás, 

például nagy ágak, függöny, légkondicionáló, a kémény szellőztetője, illetve 
egyéb hőforrás, amely a kamera téves és felesleges bekapcsolását indíthatja.  

2. A kamera felszerelésének megfelelő magassága a megfigyelt területtől 
függően eltérő lehet. Általában, egy-két méter az ideális.  

Kapcsolja be a kamerát (ON), és lépjen az ON módba. 
A kamera bekapcsolását követően a mozgásjelző LED (piros) körülbelül 10 
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Mobilkamera ZSG-370 sorozat 3 A kamera működése 

másodpercig villogni fog. Ez az úgynevezett betöltési idő a kép, illetve videó felvétel 
készítésének automatikus elkezdéséig.  

TESZT módban először csatlakoztatni kell a kontrollpanelt, majd el kell végezni 
a beállításokat. Ezután vegye ki a kontrollpanelt a normál üzemmódhoz, vagyis, ha a 
vezetékes kontrollpanelt továbbra is csatlakoztatja a kamerához, akkor a 
kamera nem működik. A kamera (a kontrollpanelt ON módban kell kihúzni) 
automatikusan megkezdi a felvételek készítését a gyári, illetve a felhasználói 
beállításoknak megfelelően.  

3.4 TESZT mód 

Csatlakoztassa a vezetékes kontrollpanelt, majd kapcsolja be a készüléket (ON), 
ekkor belép TESZT módba. Ebben a módban a következő funkciók elérhetők: 
felhasználói beállítások, manuális felvételkészítés, és előnézet. Ebben a módban 
szükség van a kontrollpanelre.  

3.4.1 Felhasználó beállítások 
Nyomja meg a kontrollpanelen a MENU gombot. A kamera manuálisan is 

kezelhető a beállítások elvégzéséhez. A menüpontokat az LCD képernyőn vagy külső 
TV monitoron láthatja. A részletes kezelést a „Haladó műveletek” pontban olvashatja.  

3.4.2 Manuális felvételkészítés 
Ha manuálisan szeretne felvételt készíteni, válassza le a TV-in csatlakozót, majd 

nyomja meg a SHOT gombot. A funkció leállításához ismét nyomja meg a SHOT 
gombot.  

3.4.3 Képek vagy videó felvételek megtekintése 
A felvételeket kétféle módon nézheti meg: 
1. A kontrollpanel LCD képernyőjén 
2. A kamerához TV kábellel csatlakoztatott TV képernyőjén 
A képek megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Ekkor az LCD képernyőn, 

illetve a TV képernyőn a legutolsó felvétel fog megjelenni. Az előző felvétel 
megtekintéséhez nyomja meg az UP gombot, a következő felvétel megtekintéséhez 
pedig a DOWN gombot. A videó felvételeket nem tudja visszanézni az LCD kijelzőn; 
csak a videó felvétel indexképe jelenik meg.  

További részleteket a Haladó műveletek” pontban olvashat.  

3.5 Kikapcsolás 

A kamera kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot. Kérjük, ne feledje, hogy 
a kamera még kikapcsolt (OFF) módban is fogyaszt bizonyos mennyiségű áramot. 
Amennyiben huzamosabb ideig nem óhajtja használni a készüléket, javasolt az 
elemek eltávolítása.  www.m
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4 Haladó műveletek 
Ebben a pontban a kamera beállítások olvashatók. Kérjük, ne feledje, hogy a 

beállításokat csak TESZT módban végezheti el, a kontrollpanellel együtt.  
 

4.1 Beállítások menüpont 

A beállítások menüpont megtekintéséhez nyomja meg a MENU gombot TESZT 
módban (a kamera bekapcsolt (ON) állapotban van; a kontrollpanelt csatlakoztatni 
kell). A beállítások menüpontot az LCD kijelzőn, illetve a külső TV képernyőn 
láthatja (amennyiben a kamerát csatlakoztatta egy TV készülékhez).  

 

Beállítás Leírás 

Kameramód Fénykép, illetve videó felvétel készítésének kiválasztása. 

Formázás 
Az SD kártya megformázása. Az SD kártyán levő valamennyi 
felvételt letörli. 

Videó méret A videó méretének kiválasztása, pl. 640×480 (VGA). 
Órabeállítás A dátum és az idő beállítása. 

Felvételszám 
Itt állíthatja be, hogy a felvételt elindító eseményt követően a 
kamera hány darab folyamatos felvételt készítsen. 

Videó hosszúsága A videó felvétel hosszúságának beállítása. 

Szünet 
Itt állíthatja be, hogy az egyes felvételeket elindító eseményt 
követően a kamera mennyi idő után kapcsoljon ki. A szünetben a 
kamera passzív infravörös érzékelője nem működik.  

Érzékenységi 
szint 

Itt állíthatja be a passzív infravörös érzékelő (PIR) érzékenységi 
szintjét. Minél magasabb a beállítási szint, annál gyakrabban fog 
bekapcsolni a készülék. Javasoljuk a Normál mód beállítását. A 
PIR érzékenysége erősen hőmérséklet-függő. A hőmérséklet 
emelkedésével csökken az érzékenység.  

Időpont 
Itt állíthatja be, hogy a készülék megjelenítse a felvételeken a 
felvétel készítésének dátumát, illetve időpontját.  

Időkapcsoló 
A nap során a kamera bizonyos időközönként bekapcsolódik. A 
köztes időkben pedig kikapcsolt állapotban van.  

Gyári beállítás A felhasználó valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékekre.

 
 

4.1.1 Gyári beállítások  

Beállítás Gyári  Opciók Almenü  

Kameramód kép Videó   

Formázás Enter   Igen, Nem 
Videó méret 640×480 320×240   

Óra beállítása Enter   Óra beállítása 
Képszám 1 kép 2 kép, 3 kép   
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Videó 
hosszúsága 

Avi 10 
másodperc 

Avi 1–60 másodperc   

Szünet 1 perc 
0–59 másodperc, 1-60 

perc  
  

Érzékenységi 
szint 

Normál Magas, Alacsony   

Időpontjelzés Be Ki   

Időzítő kapcsoló Ki Be  
Start, Stop (00:00 – 

23:59) 
Gyári beállítás       

4.1.2 A kameramód beállítása 
A kameramód kétféleképpen állítható be: 1. A gyorsgomb segítségével; 2. A 

beállítások menüben. 
1. Gyorsgomb: A kameramód beállításához nyomja meg az UP gombot: Videó mód; 

vagy nyomja meg a DOWN gombot: Image (kép) mód beállításához a TESZT 
mód információs képernyőn.  

2. Beállítások menü: a kameramód az alábbiakban leírtak szerint állítható be Videó 
módba: 
a) A MENU gomb megnyomásával lépjen be a beállítások menübe. 
b) Az UP vagy a DOWN gombokkal válassza ki a Módot. 
c) A Videó kiválasztásához nyomja meg a JOBB/RIGHT gombot.  

d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot. Az opció ezt 
követően már nincs kiemelve.  

A beállítás törléséhez, illetve az információs kijelző képernyőre történő 
visszatéréshez nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.3 SD kártya formázása 
Formázást követően a rendszer az SD kártyán tárolt valamennyi felvételt törli, 

ezért gondoskodjon a fontosabb fényképek és videó felvételek mentéséről. 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot.  
b) Az UP vagy a DOWN gombokkal válassza a Format/Formázás opciót. 
c) Nyomja meg az OK gombot az almenübe történő belépéshez.  
d) Az Igen/Yes kiválasztásához nyomja meg a RIGHT/JOBB gombot. A Yes 

kiemelve jelenik meg. 
e) Az SD kártya formázásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot. A 

folyamat alatt a képernyőn a “Formatting…/Formázás” felirat olvasható. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 
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4.1.4 Videó méret beállítása 
Az alábbiakban a videó méret beállítási lehetőség leírása olvasható. Példaként a 

320×240 videó méret beállítását mutatjuk, feltéve, hogy az előző videó méret 
640×480 volt: 

a) A MENU gomb megnyomásával lépjen be a beállítások menübe. 
b) Az UP vagy a DOWN gombokkal válassza ki a Videó méret opciót. 
c) Nyomja meg a RIGHT/JOBB gombot a 320×240 méret kiválasztásához. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik.  
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot.  

4.1.5 Dátum és idő beállítása 
A dátum formátuma: hónap/nap/év, az időé: óra: perc: másodperc. Az érvényes 

évek: 2006 és 2031 között. A beállítás az alábbiak szerint történik:  
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Set Clock/Órabeállítás opciót. 
c) Az OK gomb megnyomásával lépjen be az almenübe. 
d) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával válassza ki a kívánt sort, majd az UP 

vagy a DOWN gombbal változtassa meg az értékeket. 
e) A beállítások elmentéséhez és az információs képernyőre való visszatéréshez 

nyomja meg az OK gombot. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.6 Folyamatos képszám beállítása 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Capture Number/képszám 

opciót. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával válassza ki a 3 Images/3 kép opciót. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.7 Videó hosszúság beállítása 
A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával 1 másodpercenként csökkentheti vagy 

növelheti a hosszúságot. 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Video Length/Videó hosszúság 

opciót. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával növelje az értéket például 5 

másodpercre. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik. 
A beállítás törléséhez és a kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
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4.1.8 Bekapcsolás ideje  
A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával 1 másodpercenként vagy 1 percenként 

csökkentheti vagy növelheti az értéket. 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki az Interval/Szünet opciót. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával csökkentse vagy növelje az értéket, 

például 5 percre. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.9 PIR érzékenység beállítása  
Javasoljuk a Normál mód alkalmazását. Az alábbi példa azt mutatja be, ha az 

érzékenységet alacsonyra szeretné állítani. 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Sense Level/Érzékelési szint. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával válassza ki a Low/Alacsony opciót. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.10 Dátum és idő megjelenítése 
Az alábbi példa a funkció kikapcsolását írja le. 
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Time Stamp/Időpont 

megjelenítés opciót. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával válassza ki az Off/Ki opciót. 
d) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 

kiemelése eltűnik. 
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.11 Időzítő beállítása 
Kérjük, ne feledje, hogy a funkció csak akkor működik, ha az időzítőt 

bekapcsolja (On).  
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Timer Switch/Időzítő kapcsoló 

opciót. 
c) A RIGHT/JOBB gomb megnyomásával válassza ki az On/BE opciót. 
d) Az almenübe történő belépéshez nyomja meg az OK gombot. 
e) A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 

nyomja meg a MENU gombot  
f) A RIGHT/JOBB gombbal válassza ki a sort, az UP vagy a DOWN gombbal 

pedig változtassa meg az értéket. 
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g) A beállítások elmentéséhez nyomja meg az OK gombot: ekkor az opció 
kiemelése eltűnik. 
Az előző menüpontra való visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.12 Gyári beállítások visszaállítása  
a) A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg a MENU gombot. 
b) Az UP vagy a DOWN gombbal válassza ki a Reset/Visszaállít opciót. 
c) A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az OK gombot: ekkor az 

opció kiemelése eltűnik.  
A beállítás törléséhez és az információs képernyőre történő visszalépéshez 
nyomja meg a MENU gombot. 

4.1.13 Képek vagy videók visszanézése 
a) Kapcsoljon át TESZT módba, majd lépjen be az információs képernyőre. 
b) Az OK gomb megnyomásával visszanézheti a legutolsó fényképet (vagy videó 

felvételt) a kamera LCD kijelzőjén, a TV képernyőn, illetve a TV-in 
csatlakozó képnézegetőjén.  

c) A NEXT gomb megnyomásával elindítja a videó lejátszását a TV képernyőn. 
MEGJEGYZÉS: A videó felvételeket nem lehet visszajátszani a kontrollpanel 
LCD kijelzőjén. 

d) A NEXT gomb megnyomásával leállíthatja a lejátszást, és visszatérhet a 
lejátszás módba. 

e) Az UP gomb megnyomásával megnézheti a következő fényképet (vagy 
videót), a DOWN gombbal pedig az előzőt. 

f) Az OK gomb megnyomásával visszatérhet az információs képernyőre. 
Képnézegetésnél az SD kártyán levő valamennyi kép száma, illetve az indexe 

megjelenik.  

4.1.14 Képek vagy videók törlése 
a) Válassza ki a törölni kívánt képet (vagy videót). 
b) A MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a DELETE SELECT/TÖRLÉS 

VÁLASZTÁSA opciót. 
c) A SHOT gomb megnyomásával válassza ki a delete One/egy kép törlése 

vagy All image/valamennyi kép törlése opciót. A kiválasztott opció 
kiemelve jelenik meg. 

d) Az OK gomb megnyomásával megjelenik a No/Nem és a Yes/Igen opció. A 
No/Nem opció kiemelve jelenik meg.  

e) A SHOT gomb megnyomásával kiemeli a Yes/Igen opciót. 
f) Az OK gomb megnyomásával törölni tudja a képet vagy a videó felvételt. 

A MENU gomb megnyomásával törölheti a kívánt fájlt, illetve visszatérhet a 
lejátszáshoz.  

Kérjük, ne feledje, hogy törlést követően nincs mód a törölt fájlok helyreállítására! 
Valamennyi fájl törléséhez javasoljuk az SD kártya formázását.  

 

4.2 Fájlszámozás 
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A képek és videók tárolása egy előre megnevezett fájlban történik. A fájlok 
számázása folyamatos: minden új kép vagy videó felvétel esetén hozzáadódik egy 
szám. A fájlnév lehet például IM000001.JPG vagy IM000001.AVI. A kiterjesztés 
megmutatja, hogy az adott fájl fénykép vagy videó felvétel (fénykép: .jpg; 
videó: .avi). 

 

4.3 Frissítések 

A kamera automatikus frissítési funkcióval van ellátva az Ön kényelme 
érdekében. A frissítésekre csak akkor van lehetőség, ha újabb verzió áll rendelkezésre.  
 
 
 
 
 
 

WARNING 

 
Upgrade is risky, please be cautious! 

! 
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ⅠMelléklet: Műszaki specifikációk 
 

Képérzékelő  3MP Color CMOS 

Lencsék 
F/NO=3,1mm 

FOV(látószög)=40° 

Infravörös vaku  10-12m 

Kijelző képernyő 1,7” LCD  

Memóriakártya 8 MB - 8 GB 

Képfelbontás  3MP = 2048×1536 

Videó felbontás 
640×480 (16fps) 
320×240 (20fps) 

PIR érzékelő Multi-zónás 

PIR érzékenység Állítható (Magas/Normál/Alacsony) 

Bekapcsolási idő  1,2s 

Súly* 0,2 kg 

Működési/tárolási hőmérséklet -20 - +60°C / -30 - +70°C 

Szünet 1s – 60 min. 

Fotósorozat 1–3 

Videó hosszúság  1–60s 

Áramellátás  4× AA  

Készenléti áram < 0.25 mA (<6mAh/Day) 

Áramfogyasztás 150 mA 

Alacsony elem töltöttségi jelzés LED jelző 

Kijelző képernyő  LCD kijelző a kontrollpanelen 

Felszerelés  kötél/szíj/zár 

Méret**             145x 82x 36 mm 

Működési páratartalom 5% - 90% 

Biztonsági hitelesítés FCC, CE, RoHS 
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Ⅱ Melléklet: Alkatrész lista 
 

Alkatrész Mennyiség 
Digitális kamera egy 

Vezetékes kontrollpanel egy 
USB kábel egy 

Szíj egy 
Felhasználói kézikönyv egy 

 

 

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
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Tel: 06-23-440309 
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Email: info@autodvd.hu 
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