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01 |  DROŠĪBAS NORĀDES 

•  Jūsu kamerai ir pret laikapstākļiem izturīgs aizsargkorpuss atbilstīgi aizsardzības 

klasei IP66 (ar aizsardzību pret putekļiem un ūdens strūklu), un tādējādi tā ir 

piemērota izmantošanai ārpus telpām. Tomēr vienalga sargājiet kameru no 

ārkārtējiem laikapstākļiem un tiešiem saules stariem.
•  Uzmanību! Izmantojiet tikai jaunas Mignon AA LR6 1,5V sārmu-mangāna bate-

rijas vai tā paša tipa un ražotāja uzlādējamus NiMH akumulatorus. Nekad neiz-
mantojiet vienlaikus sārmu-mangāna baterijas ar NiMH akumulatoriem! 
Ievietojiet pievērsiet uzmanību pareizam polu novietojumam (+/-)! Ilgākas 

neizmantošanas laikā baterijas izņemiet. 
•  Neļaujiet kamerai nokrist uz cietām virsmām. Neizmantojiet kameru, ja tā ir 

nokritusi. Šādā gadījumā uzdodiet kameras pārbaudi kvalificētam elektriķim, 

pirms to ieslēdzat.
•  Ja kamerai ir defekti vai bojājumi, nemēģiniet kameru izjaukt vai pats salabot. 

Pastāv strāvas trieciena apdraudējums! Lūdzu, sazinieties ar specializēto 

tirdzniecības pārstāvi.
•  Atverot kameras korpusu (izņemot korpusa vāku un bateriju nodalījumu), 

garantija tiek dzēsta. Korpusa atvēršanai pilnvarots ir tikai DÖRR GmbH speciālistu 

personāls.
• Ierīce nav rotaļlieta! Turiet ierīci, piederumu daļas un iesaiņojuma materiālus 

bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, lai novērstu negadījumus un 
nosmakšanu.

•  Ja kameru apkalpo cilvēki ar fiziskiem vai kognitīviem ierobežojumiem, viņi ir 

jāinstruē un jāuzrauga.
•  Personām ar kardiostimulatoru, defibrilatoru vai citiem elektriskiem implantiem ir 

jāievēro 30 cm minimālais attālums, jo ierīce rada magnētiskos laukus.
•  Neizmantojiet kameru tiešā ierīču, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos laukus, 

tuvumā.
•  LED apgaismes ķermeņus drīkst nomainīt tikai DÖRR GmbH speciālistu personāls.
•  Izvairieties no pieskaršanās kamerai ar pirkstiem.
•  Sargājiet kameru no lieliem netīrumiem. Netīriet kameru ar benzīnu vai 

asiem tīrīšanas līdzekļiem. Mēs iesakām izmantot nedaudz mitru bezplūksnu 

mikrošķiedras drānu, lai notīrītu kameras ārējās detaļas un lēcu. Pirms tīrīšanas, 
lūdzu, izņemiet baterijas/akumulatorus.

•  Ja kameru nelietojat, uzglabājiet to no putekļiem brīvā, sausā, vēsā vietā.
•  Lūdzu, utilizējiet kameru, ja tā ir bojāta vai vairs nav plānots to izmantot, atbilstīgi 

Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem EEIA. Jautājumu 

gadījumā jūsu rīcībā ir vietējās iestādes, kuru kompetencē ir utilizācija.

02 |  NORĀDES PAR BATERIJĀM/AKUMULATORIEM

Izmantojiet tikai augstvērtīgas zīmolu baterijas vai akumulatorus. Ievietojot ba-
terijas/akumulatorus, pievērsiet uzmanību pareizam polu novietojumam (+/-
). Neievietojiet atšķirīga tipa baterijas/akumulatorus, un visas baterijas vienmēr 

nomainiet vienlaicīgi. Neizmantojiet kopā lietotas baterijas ar jaunām baterijām. 

Ilgākas neizmantošanas laikā, lūdzu, izņemiet baterijas/akumulatorus. Nemetiet 

baterijas/akumulatorus ugunī, nesaslēdziet tos īsslēgumā un neizjauciet tos. Ne-

kad neuzlādējiet parastas baterijas – sprādzienbīstamība! Nekavējoties izņemiet 

tukšās baterijas no ierīces, lai novērstu baterijas skābes iztecēšanu. Iztecējušas 

baterijas uzreiz izņemiet no ierīces. Notīriet kontaktus, pirms ievietot jaunas bate-

rijas. Pastāv ķīmisko apdegumu risks baterijas skābes dēļ! Nonākot kontaktā ar 

baterijas skābi, skartās vietas uzreiz noskalojiet ar bagātīgu skaidra ūdens daudzu-

mu un nekavējoties vērsieties pie ārsta. Norijot baterijas var būt bīstamas dzīvībai. 

Uzglabājiet baterijas/akumulatorus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā 
vietā. Baterijas/akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos (skatīt arī nodaļu 

„Bateriju/akumulatoru utilizācija“).

03 | DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

Katrā valstī/federālajā zemē spēkā ir likumā noteiktie datu aizsardzības noteiku-

mi. Tā kā šie noteikumi no valsts uz valsti un no federālās zemes uz federālo zemi 

var atšķirties, iesakām pieprasīt tos attiecīgajās kompetentajās iestādēs un datu 

aizsardzības speciālistiem, kā arī tos ievērot! Jebkurā gadījumā spēkā ir:

•  Neveiciet publisku zonu, piem., gājēju ceļu, ielu, autostāvvietu utt., 
novērošanu.

•  Nekad neveiciet darbinieku novērošanu darbavietā.
•  Nepārkāpiet „tiesības uz personas neaizskaramību“ un „tiesības uz savu 

attēlu“.
•  Nepubliskojiet attēlus, kuros redzamas personas, no kurām neesat saņēmis 

nepārprotamu piekrišanu. Nepubliskojiet attēlus ar identificējamām 
transportlīdzekļu numurzīmēm.

•  Ar zīmi norādiet uz foto un videonovērošanu un, ja nepieciešams, informējiet 
kaimiņus un apmeklētājus.

04 | MOBILO SAKARU IZMAKSAS ATTĒLU  
  NOSŪTĪŠANAS DĒĻ

Datu apmaiņa mobilajā tīklā vienmēr ir saistīta ar izmaksām. Šīs izmaksas atšķiras 

atkarībā no tarifa un piedāvātāja un netiek segtas, iegādājoties šo kameru. Lūdzu, 

iegūstiet informāciju par tarifa iespējām un to izmaksām no sava mobilo sakaru 

piedāvātāja.

LV

LIELS PALDIES, ka esat izvēlējušies uzņēmuma DÖRR kvalitatīvo izstrādājumu.

Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību un 
drošības norādes. 

Uzglabājiet lietošanas pamācību kopā ar ierīci vēlākai izmantošanai. Ja šo ierīci 

izmanto citas personas, nododiet šo pamācību to rīcībā. Ja ierīci pārdodat, šī 

pamācība ir jānodod kopā ar ierīci.

DÖRR neatbild par zaudējumiem, kas radušies nelietpratīgas lietošanas vai 
lietošanas pamācības un drošības norāžu neievērošanas dēļ.

Bojājumu gadījumā, kas radušies nepareizas lietošanas vai ārējas ietekmes rezultātā, 

garantijas vai garantijas prasība zaudē spēku. Manipulācija, preces strukturālas 

izmaiņas, kā arī korpusa atvēršana, ko veic lietotājs vai neatļautas trešās personas, 

tiek uzskatīta par nepareizu apiešanos.



05

05 | IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

DÖRR SnapShot CLOUD 4G ir izstrādāta speciāli novērošanas prasībām un 

daudzpusēji izmantojama dienā un naktī. Ar ātro 4G LTE savienojumu uzņemtie 

attēli tiek saglabāti mākonī un ir pieejami visā pasaulē caur DÖRR LIETOTNI vai 

mūsu tīmekļa vietni. Snapshot Cloud 4G ar 0,4 sekunžu reakcijas laiku reaģē 

ārkārtīgi ātri un ar 12 megapikseļu izšķirtspēju uzņem ikvienu detaļu. Ar 59 
neredzamām Black Vision LED iespējams veikt neuzkrītošu novērošanu. Zibspuld-
zes diapazons ir aptuveni 20 metri, ja attēla leņķis ir aptuveni 60°.

06 | ĪPAŠĪBAS

• Attēla vai video uzņēmumi, attēlu sēriju funkcija
• Reakcijas laiks tikai aptuveni 0,4 s
• Izšķirtspēja 12 MP, 8 MP (sensors 5 MP)
• Atbalsta SD/SDHC atmiņas kartes no 4 GB līdz maks. 32 GB   

(SD karte nav iekļauta)
• TFT krāsu displejs ar 2 collu / 5 cm izmēru
• Izvēlnes vadotne vairākās valodās
• Pret laikapstākļiem izturīgs korpuss atbilstīgi IP66

07 | DAĻU APRAKSTS

01 Antenas/antenu pieslēgumi

02 27 infrasarkanas LED

03 Kustību detektors (PIR sensors)

04 Mikrofons

05 Kameras lēca

06 32 infrasarkanas LED 

07 LED rādījums/gaismas sensors 

08 Stiprinājums

09 Cilpa slēdzenei (slēdzene ir opcija)

10 Mini SIM kartes slots

11 LCD kameras displejs

12 Izvēlnes taustiņš MENU

13 Bīdāmais slēdzis ON (Ieslēgts)/Setup/OFF (Izslēgts)

15 OK taustiņš

16 Navigācijas taustiņi  un  (arī atskaņošanas taustiņš  )

16 Navigācijas taustiņi  un 

18 SD kartes slots

19 Mini USB ports

20 Ārējās baterijas pieslēgums

21 Bateriju nodalījums

22 ¼“ pieslēguma vītne

23 Atvere kabeļa slēdzenei (slēdzene ir opcija)

24 Cilpas montāžas siksnai

25 Micro SIM + Nano SIM adapters

26 USB datu kabelis

27 Stiprinājuma siksna 

08 | PIRMĀ LIETOŠANAS SĀKŠANA

Noņemiet aizsargplēvi no LCD kameras displeja (11).

 UZMANĪBU: Veicot turpmākās darbības, kamerai jābūt 
izslēgtai (bīdāmais slēdzis 13 = pozīcija OFF). Pretējā 
gadījumā kamerai var radīt kaitējumu!

08.1 ANTENU MONTĀŽA

Noņemiet aizsargvāciņus no antenu pieslēgumiem (01) un uzskrūvējiet abas 

piegādes komplektā iekļautās antenas.

08.2 BATERIJU/AKUMULATORU IEVIETOŠANA

Atveriet kameru ar sānu stiprinājumu (08). Pārbaudiet, vai bīdāmais slēdzis (13) 
atrodas pozīcijā OFF (izslēgts). Ievietojiet 12 gab. AA bateriju 1,5V vai NiMH 
akumulatoru (opcija) bateriju nodalījumā (21). Pievērsiet uzmanību pareizai 
polaritātei (+/-). 

 UZMANĪBU: Izmantojiet tikai jaunas Mignon AA LR6 1,5V sārmu-mangāna 
baterijas vai tā paša tipa un ražotāja uzlādējamus NiMH akumulatorus AA. 
Nekad neizmantojiet vienlaikus sārmu-mangāna baterijas ar NiMH akumula-
toriem! Ievietojiet pievērsiet uzmanību pareizam polu novietojumam! Ilgākas 
neizmantošanas laikā baterijas izņemiet. 

 NORĀDE  Ja kameru darbināt ar NiMH akumulatoriem, kameras izvēlnes 
reģistra „Other“ izvēlnes punktā „Battery Type (Bateriju veids)“ izvēlieties aku-
mulators, lai nodrošinātu precīzu bateriju statusa uzrādīšanu – par to lasīt 16.4. 
nodaļā. 

08.3 ALTERNATĪVA STRĀVAS PADEVE

Izmantojiet DÖRR saules enerģijas paneļus ar integrētu litija jonu akumulatoru 

1500mAH ilgtspējīgam un pagarinātam kalpošanas mūžam:
Preces nr. 204446  DÖRR saules enerģijas panelis Li-1500 12V/6V 

Novērošanu iekštelpās, kurās ir nodrošināta strāvas padeve, var veikt, ar tīkla ad-
apteri pievienojot tai kameru:

Preces nr. 204441  DÖRR tīkla adapteris 12V, 2A, paredzēts 
   SnapShot Cloud 4G 

Alternatīvi kameru var darbināt ar ārēju 12 V bateriju kopā ar mūsu DÖRR bateriju 
kabeli:
Preces nr. 204347  Svina akumulators 12V/12Ah, paredzēts SnapShot 4G 
Preces nr. 204364  DÖRR bateriju kabelis 2 m, paredzēts SnapShot kamerām

Gan saules enerģijas panelis, gan tīkla adapteris, gan ārējā baterija ar kameru tiek 

savienota, izmantojot DC 12V pieslēgumu (20). Ja ir ievietotas AA baterijas/akumu-

latori, tie, pieslēdzot ārēju strāvas padevi, nav jāizņem. Kamera automātiski izmanto 

ievietotās baterijas, tiklīdz ārējā strāvas padeve atkal tiek atvienota. 

08.4 SD/SDHC ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

Iebīdiet SD/SDHC atmiņas karti (opcija) ar aprakstīto pusi uz augšu SD kartes slotā 

(18), līdz tā pilnībā nofiksējas. Pievērsiet uzmanību tam, lai SD karte būtu 
formatēta un atbloķēta. Kamera atbalsta SD/SDHC kartes ar 4 GB līdz 32 GB. Lai 

formatētu SD karti ar videonovērošanas kameru, lūdzu, izlasiet 16.6. nodaļu.

Adapter
micro
SD

micro
SD
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08.5 SD KARTES ATBRĪVOŠANA/ATBLOĶĒŠANA

08.6 SIM KARTES IEVIETOŠANA

Lai izmantotu sūtīšanas funkciju, SIM kartes slotā jābūt ievietotai SIM kartei  
(opcija). Lai pareizi ievietotu SIM karti, lūdzu, pievērsiet uzmanību simbolam virs SIM 

karšu slota (10) – iebīdiet SIM karti SIM kartes slotā (10), līdz tā pilnībā nofiksējas.

SIM kartes slots ir paredzēts karšu formātam Mini SIM. Mikro SIM kartes un Nano 
SIM kartes var izmantot tikai ar piegādes komplektā iekļautajiem adapteriem 
(25).

Pirms izmantošanas obligāti atbloķējiet SIM karti (bez PIN vaicājuma) (vai nu uz-

reiz, pērkot tālruņu veikalā, vai ar mobilo tālruni). Pārliecinieties, ka jūsu SIM karte ir 

aktivēta mobilo datu sūtīšanai un tai ir pietiekams atlikums. 

Kamerai ir nepieciešami tālruņa operatora dati mobilo datu sūtīšanai. Parasti kame-

ra šos datus pārņem automātiski. Īpašos gadījumos šos datus nepieciešams manuāli 

ievadīt kameras izvēlnē. Par šo datu ievadi, lūdzu, lasiet 16.3. nodaļā.

 PADOMS  Lai nodrošinātu nevainojamu datu sūtīšanu, iesakām izmantot  
simHERO no tīkla neatkarīgo SIM karti ar izdevīgajiem DÖRR tarifiem (preces 
nr. 204445).

Tiklīdz ir ievietota SIM karte un kamera ir ieslēgta vai iestatīta uz SETUP, kamera 

izveido iezvanpieeju mobilajā sakaru tīklā vai meklē tīklu. Tas var ilgt līdz aptuveni 
1 minūtei. Šajā laikā kamerā nevar veikt iestatījumus. Pēc veiksmīga savienojuma 
LCD displeja (11) augšpusē parādās signāla stipruma rādījums.

09 | VADĪBAS TAUSTIŅU IZMANTOŠANA

Ar bīdāmo slēdzi (13) jūs ieslēdzat (pozīcija ON) un izslēdzat (pozīcija OFF) kame-

ru vai iestatāt uz SETUP – atrodoties SETUP pozīcijā, nospiediet izvēlnes taustiņu 

MENU (12), lai atvērtu kameras izvēlni.

Ar navigācijas taustiņiem  un  (17) izvēlieties kameras reģistru:

Izvēlētais kameras reģistrs ir atzīmēts ar sarkanu krāsu uz balta fona. Lai atvērtu 

izvēlēto kameras reģistru, nospiediet taustiņu OK (15).

Ar navigācijas taustiņiem  un  16) jūs izvēlaties apakšizvēlni, ko vēlaties mainīt. 

Izvēlētā apakšizvēlne ir atzīmēta ar sarkanu krāsu. Nospiediet taustiņu OK (15), 

lai atvērtu apakšizvēlni.

Ar navigācijas taustiņiem (16) un (17) jūs veicat izmaiņas un iestatījumus.
Nospiežot taustiņu OK (15), jūsu izmaiņa/iestatījums tiek saglabāts. Ar izvēlnes 

taustiņu MENU (12) jūs nokļūstat pārskatā vai sākuma ekrānā/reāllaika attēlā.

10 | RĀDĪJUMI KAMERAS DISPLEJĀ

Kameras 

režīms

Attēla

izmērs

Attēls(-i) uz 

uzņemšanas 

reizi 

Signāla 

stiprums

Atlikusī SD kartes 

brīvā atmiņa

Baterijas 

statuss

12M 1P 0000/0000

Kameras 

režīms

Attēla

izmērs

Video 

izšķirtspēja 

Signāla 

stiprums

Atlikusī SD kartes 

brīvā atmiņa

Baterijas 

statuss

12M 0000/0000

11 | PIRMĀ IERĪKOŠANA/KAMERAS SAVIENOŠANA AR  
  DÖRR LIETOTNI

11.1 DATUMA/LAIKA IESTATĪŠANA

 UZMANĪBU: Parasti kamera pārņem datumu un laiku no tīkla. Lai nodrošinātu 
nevainojamu kameras darbību, tomēr obligāti ir jāpārbauda datums un laiks  un 
jāiestata UTC laika nobīde:

Ar bīdāmo slēdzi (13) pārslēdziet kameru uz SETUP. Pagaidiet, kamēr ir beigusies „ 

Searching...(Tīkla meklēšana...)“.

Turiet navigācijas taustiņu  (17) nospiestu, līdz displejā tiek uzrādīts datums, laiks 

un tālruņa operators.

Ja datums displejā ir pareizs, apakšizvēlnē „Auto (Automātiski)“ ievadiet pašreizējo 
sava reģiona UTC laiku:

Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU (12). Ar navigācijas taustiņu  (17) šķiriet līdz 

kameras reģistram „Other“. Nospiediet taustiņu OK (15), lai atvērtu apakšizvēlni. Ar 

navigācijas taustiņu  (16) šķiriet līdz apakšizvēlnei „Date/Time (Datums/laiks)“. 

Nospiežot taustiņu OK (15), atveras apakšizvēlne „Auto (Automātiski)“. Pareizi 

iestatiet UTC laiku formātā +/- HH:MM.

Vācijas piemērs:

Ziemas laiks UTC +01:00

Vasaras laiks UTC +02:00

Ja datums netiek uzrādīts pareizi, ievadiet datumu un laiku apakšizvēlnē „Manual 
(Manuāli)“ formātā: DD/MM/GGGG HH:MM:SS.

Ar bīdāmo slēdzi (13) izslēdziet kameru = pozīcija OFF.

11.2 KVADRĀTKODA IZVEIDE KAMERĀ

Ar bīdāmo slēdzi (13) pārslēdziet kameru uz SETUP. Nospiediet izvēlnes taustiņu 

MENU (12).

Ar navigācijas taustiņu  (17) šķiriet līdz kameras reģistram „Other“ un nospiediet 

taustiņu OK (15), lai atvērtu apakšizvēlni. Ar navigācijas taustiņu  (16) šķiriet līdz 

apakšizvēlnei „QR Code“. Nospiežot taustiņu OK (15), tiek izveidots kvadrātkods un 

uzrādīts kameras displejā (11).

Cam PIR 4G Other
Iestatījumi 
(skatīt 16.1. nodaļu)

Iestatījumi 
(skatīt 16.2. nodaļu)

Iestatījumi 
(skatīt 16.3. nodaļu)

Iestatījumi 
(skatīt 16.4. nodaļu)
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11.3 DÖRR LIETOTNES LEJUPIELĀDE

Lai instalētu DÖRR LIETOTNI, ar viedtālruni noskenējiet attiecīgo Android vai iOS paredzēto kvadrātkodu, kas atrodas krāsu krāsu kastes iekšpusē vai lejupielādējiet 

LIETOTNI tieši no Play Store Android sistēmai vai APP Store IOS sistēmai.

11.4 REĢISTRĀCIJA DÖRR LIETOTNĒ UN KAMERAS SAVIENOŠANA

Reģistrējieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Norādītajā e-pasta adresē saņemsiet e-pastu no DÖRR. Sekojiet šajā e-pastā norādītajai saitei, lai veiksmīgi pabeigtu 

reģistrāciju. Pierakstieties ar pierakstīšanās datiem, ko ievadījāt reģistrējoties.

Pieskarieties  Pieskarieties   Pieskarieties   Add camera  Pievienot kameru

LIETOTNĒ secīgi ievadiet šādus datus:

Serial number of camera (Sērijas numurs)
Tiek pārņemts automātiski, skenējot kvadrātkodu.

Phone number of SIM card (Tālruņa numurs)
Ievadiet ievietotās SIM kartes tālruņa numuru kopā ar 

valsts kodu.

Origin country of SIM card 
(SIM kartes izcelsmes valsts)
Tiek pārņemta automātiski pēc ievadītā valsts koda.

Camera name (Cam ID) (Kameras nosaukums)
Lūdzu, piešķiriet kamerai nosaukumu.

Pieskarieties  Confirm  (Tālāk)

Atveras kvadrātkodu skeneris. Ar viedtālruni noskenējiet kameras displejā (11) attēloto kvadrātkodu.

Alternatīvi jūs varat manuāli ievadīt sērijas numuru. (Serial number) Sērijas numuru atradīsiet kameras korpusā kreisajā pusē vai uz krāsu kastes.

Lūdzu, tagad ar bīdāmo slēdzi (13) iestatiet kameru pozīcijā ON = Ieslēgts un aizveriet kameras korpusu ar stiprinājumu (08).

Kamera savienojas ar LIETOTNI un tiek ierīkota tiešsaistē 

- – tas var ilgt dažas minūtes.

 UZMANĪBU: Lūdzu, pārliecinieties, ka kamera ir 
ieslēgta un SIM karte ir pareizi ievietota. 

Pēc veiksmīgas pirmās ierīkošanas jūs varat LIETOTNĒ 

veikt šādus iestatījumus (sākotnējie iestatījumi atzīmēti 

zaļā krāsā):
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CAMERA (KAMERA) 

Izvēlieties kameras režīmu:

Camera mode
(Kameras režīms)

Photo (Attēls) Kamera uzņem attēlus atbilstoši jūsu iestatījumiem sadaļās Attēla izmērs + Attēlu sērija.

Photo and Video
(Attēls un video)

Kamera vispirms uzņem attēlu(-s) un pēc tam video atbilstoši jūsu iestatījumiem sadaļās 
Attēla izmērs + Attēlu sērija + Video izmērs + Video ilgums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka video 
netiek nosūtīts. Video tiek saglabāts SD kartē. Ja tika ierakstīts video, LIETOTNES izvēlnē 
Attēli ir jauns attēls. 

SD-card overwrite
(SD pārrakstīšana)

ON (Ieslēgts) Ja SD karte ir pilna,kamera pārraksta vecākus uzņēmumus.

OFF (Izslēgts) 
Ja SD karte ir pilna, kamera pārtrauc uzņemšanas funkciju, līdz ir nomainīta 
vai formatēta SD karte.

Origin country of SIM card
(SIM kartes izcelsmes valsts)

(atbilstoši jūsu reģistrācijai)

Phone number of SIM card
(SIM kartes tālruņa numurs)

(atbilstoši jūsu reģistrācijai)

Camera Name
(Kameras nosaukums)

(atbilstoši jūsu reģistrācijai)

PHOTO (ATTĒLS)

Izvēlieties vēlamo attēla izšķirtspēju:

Image size
(Attēla izmērs)

12M 12 MP (4032x3024)

8M 8 MP (3264x2448)
5M 5 MP (2560x1920)

Multi shot
(Attēlu sērija)

1 Pic (attēls)

Izvēlieties attēlu skaitu, kas jāuzņem uz vienu kustību/uzņemšanas reizi. Sērijā iespējams 
uzņemt 1 līdz 5 attēlus.

2 Pics (attēli)
3 Pics (attēli)
4 Pics (attēli)
5 Pics (attēli)

Iestatījums no 00:00:05 līdz 23:59:59

Time lapse
(Intervāla fotografēšana)

ON (Ieslēgts) 

Iestatiet noteiktu laika periodu, kurā kamera neatkarīgi no kustību detektora uzņem 
attēlu/video.

Piemērs iestatījumam 01:00:00: 
Kamera reizi stundā uzņem attēlu/video neatkarīgi no tā, vai kustība notiek vai nē. Ja 
ir ieslēgts PIR sensors, kamera papildus nostrādā arī kustības gadījumā. Ja jūs izslēdzat PIR 
sensoru, kamera uzņēmumus veic tikai iestatītajā laika intervālā. 

OFF (Izslēgts) 
Ja intervāla fotografēšana ir izslēgta, kamera nostrādā tikai kustības un temperatūras 
atšķirību gadījumā atbilstoši iestatījumam Aizkave.

Iestatījums no 00:00:03 līdz 23:59:59

Delay
(Aizkave)

ON (Ieslēgts) 

Iestatiet laiku, cik ilgi kustību detektoram pēc nostrādāšanas ir jāievēro pauze. Šis 
iestatījums novērš, ka kamera uzņem pārāk daudz attēlu/video. 

Piemērs iestatījumam: 00:01:00: 
Pēc nostrādāšanas kamera gaida 1 minūti, līdz tiek uzņemts nākamais attēls/video 
kustības dēļ.

OFF (Izslēgts) Kamera nostrādā atbilstoši jūsu iestatījumiem sadaļā Intervāla fotografēšana.

FLASH LED SETTINGS (ZIBSPULDZES IESTATĪJUMI)

Iestatiet vēlamo zibspuldzes diapazonu:

Flash LED
(Zibspuldze)

All – max. flash 
(Maksimālā zibspuldze)

Visas 59 infrasarkanās LED darbojas tumšā vidē 
(diapazons līdz 20 m)

Part – min. flash 
(Minimālā zibspuldze)

Darbojas tikai augšējās 27 infrasarkanās LED 
(diapazons līdz 8 m)

Izvēlieties nakts uzņēmumu kvalitāti atbilstoši savām prasībām:

Night mode 
(Nakts režīms)

Max. Range 
(Maks. Kvalitāte)

Ilgāks ekspozīcijas laiks ar paplašinātu infrasarkanās zibspuldzes diapazonu labākai 
redzamībai naktī.

Balanced (Līdzsvaroti) Inteliģents automātiskais nakts režīms
Min. Blur
(Min. Kvalitāte)

Īsāki ekspozīcijas laiki ar mazāku infrasarkanās zibspuldzes diapazonu, ar samazinātu 
kustību asumu, lai iegūtu augstāku attēla kvalitāti.

11.5 IESTATĪJUMI LIETOTNĒ
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PIR MOTION DETECTOR (KUSTĪBU DETEKTORS PIR)

PIR switch On/Off
(Kustību detektors)

ON (Ieslēgts) 
Pasīvais infrasarkanais sensors (PIR) nostrādā, ja fiksācijas zonā tiek atpazīta kustība un 
atšķirīgas temperatūras.

OFF (Izslēgts) 
 UZMANĪBU: Kamera neveic uzņēmumus! Iestatiet intervāla fotografēšanu uz 

IESLĒGTS, lai iegūtu uzņēmumus!

Iestatiet kustību detektora jutību:

Sensitivity
(Jutība)

High (Augsta)
(ieteicams): Kamera atpazīst pat niecīgākās kustības un temperatūras pārmaiņas. 
Maksimāla fiksācijas zona.

Middle (Vidēja) Ja kamera apkārtējās vides ietekmju dēļ (piem., krītošu zaru, spēcīgu saules staru u. c. dēļ) 
nostrādā pārāk bieži (mazāka fiksācijas zona).Low (Zema)

VIDEO SETTINGS (VIDEO IESTATĪJUMI) (rādījums tikai kameras režīmā: attēls un video)

Video size
(Video izmērs)

FHD-1080P FHD 1080P (1920x1080)

HD-720P HD720P (1280x720)

WVGA WVGA (848x480)
Video length (Video ilgums) 05 - 59 Iestatiet vēlamo video ilgumu no 05 līdz 59 sekundēm.

TIMER (LAIKA PERIODS)

Iestatiet noteiktu laika periodu, kad kamera ir aktīva. 

Timer 1
(Laika periods 1)

ON (Ieslēgts) 
Ārpus šā laika uzņēmumi netiek veikti un kustības netiek reģistrētas.
Piemērs iestatījumam: 14:00 – 17:00: Kamera ir aktīva tikai no plkst 14.00 līdz 17.00.

HH : MM Sākuma laika ievade (24 stundu formāts)
HH : MM Beigu laika ievade (24 stundu formāts)

OFF (Izslēgts) Kamera strādā 24 stundas

Timer 2
(Laika periods 2)

ON (Ieslēgts) Nosakiet otru laika periodu, kurā kamera ir aktīva (skatīt Laika periods 1).

HH : MM Sākuma laika ievade (24 stundu formāts)

HH : MM Beigu laika ievade (24 stundu formāts)

OFF (Izslēgts) Kamera strādā 24 stundas vai atbilstoši Laika periodam 1.

CONFIRM SETTINGS (Iestatījumu pārņemšana)

 NORĀDE 
Iestatījumus, kādus jūs veicat, pirmo reizi ierīkojot kameru, kamera pārņem tiešā veidā. 
Iestatījumus, kurus pielāgojat notiekošas darbības laikā, kamera apstrādā ar līdz 24 stundām lielu laika nobīdi.
LIETOTNES iestatījumiem ir prioritāte, un tie pārraksta iestatījumus, kas veikti tieši kamerā. Tāpēc kameras iestatījumus vienmēr mainiet LIETOTNĒ vai tīmekļa 
interfeisā.

Jūsu kamera tagad ir gatava darbam atbilstoši iestatījumiem. LIETOTNES izvēlnē „Images“ tiek uzrādīti uzņemtie attēli.

Norādes par kameras pozicionēšanu un montāžu skatīt 17. nodaļā.

12 | FUNKCIJAS LIETOTNĒ
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MENU (Izvēlne)

 Images (Attēli) 

Jūsu uzņemto attēlu pārskats. 
 Meklējiet attēlus, izmantojot filtra funkcijas.

Attēla pievienošana izlasei/saglabāšana/kopīgošana/dzēšana

Pieskarieties vēlamajam attēlam. 
Lai pievienotu attēlu izlasei, pieskarieties  (lai noņemtu no izlases, vēlreiz pieskarieties  ). 
Lai lokāli saglabātu attēlu vai kopīgotu, piem., WhatsApp vai e-pastā, pieskarieties  .
Lai attēlu dzēstu, pieskarieties Delete (Dzēst). 

 Favourites (Izlase)
Jūsu izlasei pievienoto attēlu pārskats.
 Meklējiet attēlus, izmantojot filtra funkcijas.

 Cameras (Kameras) Jūsu reģistrēto kameru pārskats. Lai piekļūtu informācijai un iestatījumiem, pieskarieties attiecīgajai kamerai: 

Information (Informācija)

Firmware 
(Aparātprogrammatūra)

Instalētās aparātprogrammatūras versijas rādījums. Lai atjauninātu 
aparātprogrammatūru, pieskarieties  un sekojiet instrukcijām LIETOTNĒ.

Battery (Baterija) Baterijas statusa rādījums

Next synchronisation
(Nākamā sinhronizācija)

Nākamās sinhronizācijas datuma un laika rādījums

Synchronised
(Sinhronizēts)

 veiksmīgi sinhronizēts

 Settings (Iestatījumi)

Camera Settings
(Kameras iestatījumi)

> Jūs nokļūstat pie kameras iestatījumiem (skatīt 11.5. nodaļu).

Push (Pašpiegāde)  Atļaut pašpiegādes paziņojumus

 Share (Kopīgošana)

Friends (Draugi)

> Kopīgojiet izvēlētās kameras attēlus ar draugiem un kolēģiem DÖRR 
LIETOTNĒ (nepieciešama reģistrācija).
Pieskarieties + un ievadiet e-pasta adresi. 

Pieskarieties Invite (Uzaicināt). 
Jūsu draugs e-pastā saņems uzaicinājumu reģistrēties. Pēc sekmīgas 
reģistrācijas jūsu draugs varēs aplūkot apstiprinātās kameras attēlus. 

Lai izbeigtu attēlu kopīgošanu, pieskarieties e-pasta adresei un Delete 
(Dzēst).

E-Mail (E-pasts)

> Nosūtiet izvēlētās kameras attēlus ar draugiem un kolēģiem e-pastā (nav 
nepieciešama reģistrācija).
Pieskarieties + un ievadiet kontaktinformāciju. Lai importētu e-pasta adresi 
no saviem kontaktiem, pieskarieties  .

Lai izbeigtu sūtīšanu, pieskarieties e-pasta adresei un Delete (Dzēst)

 My account 
(Mans konts)

User (Lietotājs) Jūsu lietotāja datu pārskats/maiņa

Overview subscriptions
(Abonementu pārskats)

Pārskats par jūsu pasūtītajiem attēla kvalitātes un atmiņas vietas abonementiem. 

 Legal notice (Izdevēja ziņas)

 Privacy policy (Datu aizsardzība)

 Webshop (Interneta veikals)
Apmeklējiet mūsu interneta veikalu, lai iegūtu lielu meža kameru piederumu izvēli un uzzinātu vairāk par 
mūsu daudzpusīgo medību un brīvdabas sortimentu! www.doerr-outdoor.de

 Logout (Izrakstīties)
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13 | DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G TĪMEKĻA VIETNE 

Mūsu tīmekļa vietnē jūs varat reģistrēties un pierakstīties, arī izmantojot stacionāro datoru/portatīvo datoru/planšetdatoru:  doerr.cloud . Iesakām izmantot Google Chrome 

pārlūku . Visas funkcijas, kā aprakstīts LIETOTNĒ.

14 | ABONEMENTI LIELĀKAI ATMIŅAS VIETAI UN PILNAI HD KVALITĀTEI 

Uz vienu reģistrētu jums ir pieejama pamata atmiņas vieta 1000 attēliem standarta kvalitātē, kā arī 200 izlases attēliem.

Sadaļā My account (Mans konts) var abonēt lielāku atmiņas vietu un attēlus FULL HD kvalitātē.

 PADOMS  Ja tiek noslēgts abonements, to var izmantot visām jūsu reģistrētajām kamerām! Abonementus var uzteikt katru mēnesi.

15 | KAMERAS DZĒŠANA/ATKĀRTOTA REĢISTRĀCIJA/ZĀDZĪBA

15.1 KAMERAS DZĒŠANA/ATKĀRTOTA REĢISTRĀCIJA 

Ja vēlaties kameru, piem., pārdot tālāk, rīkojieties šādi:

1. Izdzēsiet kameru LIETOTNĒ:  Cameras (Kameras) → pieskarieties kamerai, ko nepieciešams izdzēst  →  Delete camera (Dzēst kameru)
2. Atiestatiet kameru uz rūpnīcas iestatījumiem (skatīt 16.4. nodaļu). Tagad jūs vai jaunais lietotājs atkal var reģistrēt kameru DÖRR LIETOTNĒ.

15.2 ZĀDZĪBAS GADĪJUMĀ

Ja jūsu kamera ir nozagta, NEIZDZĒSIET to no LIETOTNES, jo tikai tā iespējams nodrošināt, ka zaglis nevar piereģistrēt kameru. Sazinieties ar mūsu servisu, lai iegūtu vairāk 
atbalsta.
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16.1 KAMERAS REĢISTRS CAM 

(sākotnējie iestatījumi atzīmēti zaļā krāsā)

Piešķiriet kamerai nosaukumu ar ne vairāk kā 12 cipariem un/vai burtiem (1-9; A-Z).

Cam ID 
(Kameras nosaukums)

ON (IESLĒGTS) 000000000000 Kameras nosaukums parādās katrā attēlā – ieteicams, izmantojot vairākas kameras.

OFF (IZSLĒGTS) (kamera bez nosaukuma)

Izvēlieties kameras režīmu: 

Cam Mode
(Kameras režīms)

Photo (Attēls) Kamera uzņem attēlus atbilstoši jūsu iestatījumiem sadaļās Attēla izmērs + Attēlu sērija.

Pic + Video (Attēls + video)
Kamera vispirms uzņem attēlu(-s) un pēc tam video atbilstoši jūsu iestatījumiem sadaļās Attēla 
izmērs + Attēlu sērija + Video izmērs + Video ilgums.

Iestatiet vēlamo zibspuldzes diapazonu:

Flash LED
(Zibspuldze)

All (Maksimālā zibspuldze) Visas 59 infrasarkanās LED darbojas tumšā vidē (diapazons līdz 20 m)

Part (Minimālā zibspuldze) Darbojas tikai augšējās 27 infrasarkanās LED (diapazons līdz 8 m)
Izvēlieties vēlamo attēla izšķirtspēju: 

Image Size 
(Attēla izmērs)

12M 12 MP (4032x3024)
8M 8 MP (3264x2448)
5M 5 MP (2560x1920)

Izvēlieties nakts uzņēmumu kvalitāti atbilstoši savām prasībām:

Night mode
(Nakts režīms)

Max. Range (Maks. Kvalitāte) Ilgāks ekspozīcijas laiks ar paplašinātu infrasarkanās zibspuldzes diapazonu labākai 
redzamībai naktī.

Balanced (Līdzsvaroti) Inteliģents automātiskais nakts režīms 
Min. Blur (Min. Kvalitāte) Īsāki ekspozīcijas laiki ar mazāku infrasarkanās zibspuldzes diapazonu, ar samazinātu 

kustību asumu, lai iegūtu augstāku attēla kvalitāti.

Multi-Shot
(Attēlu sērija)

1 P (attēls)

Izvēlieties attēlu skaitu, kas jāuzņem uz vienu kustību/uzņemšanas reizi. Sērijā iespējams 
uzņemt 1 līdz 5 attēlus.

2 P (attēls)
3 P (attēls)

4 P (attēls)
5 P (attēls)

Izvēlieties vēlamo video izšķirtspēju:

Video Size
(Video izmērs)

FHD-1080P FHD 1080P (1920x1080)

HD-720P HD720P (1280x720)

WVGA WVGA (848x480)

Video Length 
(Video ilgums)

05 - 59 Iestatiet vēlamo video ilgumu no 5 līdz 59 sekundēm.

16 | KAMERAS FUNKCIJAS (BEZSAISTES REŽĪMS BEZ SIM KARTES)

Ja vēlaties izmantot kameru bez SIM kartes, veiciet visus iestatījumus tieši kamerā. Attēli un video tiek saglabāti SD kartē. 
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16.2 KAMERAS REĢISTRS PIR 

(sākotnējie iestatījumi atzīmēti zaļā krāsā)

Ieslēdziet vai izslēdziet kustību detektoru:

PIR Switch 
(Kustību detektors)

OFF (IZSLĒGTS)
 UZMANĪBU: Kamera neveic uzņēmumus! Iestatiet intervāla fotografēšanu uz IESLĒGTS, 

lai iegūtu uzņēmumus!

ON (IESLĒGTS)
Pasīvais infrasarkanais sensors (PIR) nostrādā, ja fiksācijas zonā tiek atpazīta kustība un 
temperatūras izmaiņas.

Iestatiet kustību detektora jutību:

Sensitivity 
(Jutība)

High (Augsta)
(ieteicams): Kamera atpazīst pat niecīgākās kustības un temperatūras pārmaiņas. Maksimāla 
fiksācijas zona.

Middle (Vidēja)
Ja kamera apkārtējās vides ietekmju dēļ (piem., krītošu zaru, spēcīgu saules staru u. c. dēļ) 
nostrādā pārāk bieži (mazāka fiksācijas zona). 

Low (Zema)

Delay 
(Aizkave)

OFF 
(IZSLĒGTS)

Izvēlieties „IESLĒGTS“ un iestatiet laiku, cik ilgi kustību detektoram pēc nostrādāšanas ir jāievēro 
pauze. Šis iestatījums novērš, ka kamera uzņem pārāk daudz attēlu/video.

Piemērs iestatījumam 00:01:00:
Pēc nostrādāšanas kamera gaida 1 minūti, līdz tiek uzņemts nākamais attēls/video kustības 
dēļ.

ON (IESLĒGTS)
00:00:03 līdz 23:59:59

Time Lapse
(Intervāla fotografēšana)

OFF 
(IZSLĒGTS)

Atlasiet „IESLĒGTS“ un iestatiet noteiktu laika periodu, kurā kamera neatkarīgi no kustību detek-
tora uzņem attēlu/video.
Piemērs iestatījumam 01:00:00:
Kamera reizi stundā uzņem attēlu/video neatkarīgi no tā, vai kustība notiek vai nē. Ja ir 
ieslēgts PIR sensors, kamera papildus nostrādā arī kustības gadījumā.
Ja jūs izslēdzat PIR sensoru, kamera uzņēmumus veic tikai iestatītajā laika intervālā.

ON (IESLĒGTS)
00:00:05 līdz 23:59:59

Timer 1
(Laika periods 1)

OFF 
(IZSLĒGTS)

Atlasiet „IESLĒGTS“ un iestatiet noteiktu laika periodu, kad kamera ir aktīva.
Ārpus šā laika uzņēmumi netiek veikti un kustības netiek reģistrētas

ON (IESLĒGTS)
00:00 – 00:00

Piemērs iestatījumam 14.00 – 17.00: Kamera ir aktīva tikai no plkst 14.00 līdz 17.00.
Šajā izvēlnes punktā atlasiet funkciju „Izslēgts“, un kamera strādās 24 stundas.

Timer 2
(Laika periods 2)

OFF 
(IZSLĒGTS)

Nosakiet otru laika periodu, kurā kamera ir aktīva (skatīt Laika periods 1).
ON (IESLĒGTS)
00:00 līdz 00:00
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16.3 KAMERAS REĢISTRS 4G 

(sākotnējie iestatījumi atzīmēti zaļā krāsā)

SIM Auto Match
(Automātisks SIM iestatījums)

Auto 
(Automātiski)

Manual 
(Manuāli)

APN: Ievadiet SIM kartes APN (Access Point Name = piekļuves punkts)

User Name:
(Lietotājvārds)

Ievadiet APN lietotājvārdu 

Password:
(Parole)

Ievadiet APN paroli 

 NORĀDE  Datus, piem., APN, lietotājvārdu un paroli, jūs uzzināsiet no sava tālruņa operatora.

Šos datus jūs ievadāt šādi:

Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU (12), lai pārslēgtu skaitļus, lielos un mazos burtus, kā arī īpašās rakstzīmes. Izmantojiet navigācijas taustiņus (16 + 17), lai izvēlētos 

rakstzīmi (= atzīmēta sarkanā krāsā). Apstipriniet rakstzīmi, nospiežot taustiņu OK (15). Izvēlieties rakstzīmi < (atzīmēta sarkanā krāsā) un apstipriniet ar taustiņu OK (15), lai 

dzēstu pēdējo rakstzīmi. Ja ievade ir pareiza un pilnīga, izvēlieties rakstzīmi ^ (atzīmēta sarkanā krāsā) un saglabājiet ievadi ar taustiņu OK (15).



15

16.4 KAMERAS REĢISTRS OTHER 

(sākotnējie iestatījumi atzīmēti zaļā krāsā)

Language 
(Valoda)

German (Vācu)

Izvēlieties izvēlnes vadotnes vēlamo valodu.

English (Angļu)
French (Franču)
Italian (Itāliešu)
Russian (Krievu)
Polish (Poļu)
Hungarin (Ungāru)
Czech (Čehu)

Iestatiet datumu un laiku.  Norāde  Bezsaistes režīmā principiāli ievadiet datumu/laiku, lai novērstu darbības kļūdas.

Date/Time
(Datums/laiks)

Auto (Automātiski)
Time Zone (Laika zona)
UTC +/- 00:00

Nav pieejama bezsaistes režīmā. Lūdzu, iestatiet manuāli.

Manual (Manuāli)
Date (Datums) 00/00/0000
Time (Laiks) 00:00:00

Manuāli iestatiet datumu un laiku.

Izvēlieties vēlamo datuma formātu:

Date Type 
(Datuma formāts)

YY/MM/TT-(CN) gads/mēnesis/diena – piemērs: 20/12/31
MM/TT/YY-(US) mēnesis/diena/gads – piemērs: 12/31/20

TT/MM/YY(-EU) diena/mēnesis/gads – piemērs: 31/12/20

Battery Type
(Baterijas veids)

Alkaline (Baterija)
Izvēlieties, vai esat ievietojis sārmu baterijas vai NiMH akumulatorus.

Ni-MH (Akumulators)

Frequency
(Frekvence)

50Hz
Iestatiet LCD kameras displeja (11) attēla atkārtošanas frekvenci.

60Hz

SD Cycle
(SD pārrakstīšana)

OFF 
(IZSLĒGTS)

Ja SD karte ir pilna, kamera pārtrauc uzņemšanas funkciju, līdz ir nomainīta vai 
formatēta SD karte.

ON
(IESLĒGTS)

Ja SD karte ir pilna, kamera pārraksta vecākus uzņēmumus.

Password
(Parole)

Kameru ar paroli var pasargāt no nepilnvarotas lietošanas. Ja paroles funkcija ir aktivēta, šī parole tiek pieprasīta uzreiz pēc kameras 
ieslēgšanas.  NORĀDE  Iesakām pierakstīt paroli drošā vietā, jo paroles nozaudēšanas gadījumā kameru vairs nevar darbināt.

OFF (IZSLĒGTS) Bez paroles aizsardzības

ON (IESLĒGTS) 000000 Ievadiet 6 ciparu kodu.

Reset ?
(Atiestatīt kameru?)

NO (Nē)
Lai atjaunotu kameras rūpnīcas iestatījumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisu.

YES 

Firmware Update
(Aparatūrprogrammatūras 
atjaunināšana)

Tikai ar DÖRR LIETOTNI vai pierakstīšanos:  doerr.cloud 

QR Code (Kvadrātkods) Kamera DÖRR LIETOTNEI izveido kvadrātkodu
About (Kamera Informācija) Uzrāda kameras programmatūras versiju un sērijas numuru (IMEI). Šeit iestatījumus nav iespējams veikt.
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16.5 ATTĒLU + VIDEO APSKATĪŠANA KAMERAS DISPLEJĀ

Iestatiet bīdāmo slēdzi (13) pozīcijā SETUP. Nospiediet atskaņošanas taustiņu  (16).

Kameras displejā (11) parādās pēdējais veiktais uzņēmums. Ja uzņēmums ir vi-

deo, kameras displejā  apakšā pa kreisi parādās. Lai skatītos video, nospiediet 

taustiņu OK (15).

Ar navigācijas taustiņiem  un  (17) jūs šķirstāt uzņēmumus.

Nospiediet atskaņošanas taustiņu  (16), lai atgrieztos sākuma ekrānā.

16.6 UZŅĒMUMU DZĒŠANA + SD KARTES FORMATĒŠANA

Lai dzēstu uzņēmumus vai formatētu SD karti, attēlu pārskatā nospiediet izvēlnes 

taustiņu MENU (12). Atlasiet „Del (Dzēst)“ un izvēlieties, vai vēlaties dzēst atsevišķus 

uzņēmumus vai visus uzņēmumus. Atlasiet „Format (Formatēt)“, lai formatētu SD 

karti.

 UZMANĪBU: Visi uzņēmumi tiek neatgriezeniski izdzēsti no SD kartes.

Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU (12) un pēc tam – atskaņošanas taustiņu  (16), 

lai atgrieztos sākuma ekrānā.

17 | KAMERAS POZICIONĒŠANA/TESTA UZŅĒMUMI  
  UN MONTĀŽA

17.1 KAMERAS POZICIONĒŠANA/TESTA UZŅĒMUMI

Iesakām pakarināt kameru 0,75 m līdz 1,00 m augstumā. Kameras lēcai (05) jābūt 

vērstai uz punktu, kurā tiek sagaidīts fotografējamais objekts. 

Lai pārbaudītu, vai kamera ir pakarināta pareizajā leņķī, ieteicams veikt testa 
uzņēmumu. Šai nolūkā ieslēdziet bīdāmo slēdzi (13) pozīcijā SETUP un turiet kame-

ru aptuveni vēlamajā augstumā un leņķī. 

Nospiediet taustiņu OK (15), lai veiktu testa uzņēmumu. Lai aplūkotu testa attēlu, 

nospiediet atskaņošanas taustiņu  (16). Pozīcijai jābūt tādai, lai sagaidāmais 

objekts atrastos attēla vidū. Ja nepieciešams, pozicionējiet kameru vēlreiz un 

atkārtojiet testa uzņēmumu.

17.2 KAMERAS MONTĀŽA

Izvelciet piegādes komplektā iekļauto stiprinājuma siksnu (27) cauri kameras 

aizmugurē esošajām siksnas cilpām (24) un piestipriniet kameru pie koka, staba vai 

cita piemērota objekta. 

Mūsu papildaprīkojumā pieejamie piederumi, piem., patentētā DÖRR turēšanas 
sistēma, ļauj ātri un vienkārši veikt kameras montāžu pie kokiem, sienām un citur. 

Kamera nofiksējas turēšanas sistēmā, droši turas un, mainot atrašanās vietu, ir at-

kal viegli noņemama. Lodveida galva ar fiksācijas skrūvi gādā par elastīgu kameras 

pozicionēšanu. Stiprinājumu var grozīt par 360° un noliekt par 30 ° visos virzienos.

 Preces nr. 204490 DÖRR turēšanas sistēma Multi SnapShot camouflage 

17.3 KAMERAS NODROŠINĀŠANA PRET ZĀDZĪBU

Cauri cilpām (09) izvadiet slēdzeni (pieejama kā papildaprīkojums), lai pieslēgtu 

kameru:

Preces nr. 204454 DÖRR 3 ciparu kombinācijas atslēga

Ar kabeļa slēdzeni (pieejama kā papildaprīkojums), kas tiek vadīta cauri atverei (23) 

kameras aizmugurē, kameru var papildus nodrošināt pret zādzību:

Preces nr. 204452  DÖRR universālā troses atslēga 1,80 m

Īpaši augstai drošībai iesakām mūsu ar pulveri pārklāto DÖRR metāla aizsargkor-
pusu, kas pasargā no zādzības, vandālisma un jebkādām laikapstākļu ietekmēm.

 Preces nr. 204463  DÖRR metāla aizsargkorpuss GH-4 priekš Snapshot 
Cloud 4G

Apmeklējiet mūsu interneta veikalu, lai iegūtu plašāku meža kameru piederumu 
izvēli un uzzinātu vairāk par mūsu daudzpusīgo medību un brīvdabas sortimentu! 
www.doerr-outdoor.de

17.4 NORĀDES PAR MONTĀŽU

Kustību detektors
Kustību detektors reaģē tikai pie noteiktiem priekšnosacījumiem un noteiktā zonā. 

Objektu fiksēšana ir izteikti atkarīga no vides temperatūras un citiem apstākļiem, 

piem., augu segas, atstarojošām virsmām utt. Optimālos apstākļos, perfektā pozīcijā 

un ar maksimālas jutības iestatījumu uzņemšana var tikt veikta līdz 20 m attālumam. 

Tomēr normālā gadījumā par pamata attālumu vajadzētu ņemt 15 m. Iespējams, būs 

vajadzīgi vairāki mēģinājumi, lai atrastu labu kameras pozīciju. Veicot uzņēmumu 

mēģinājumus ar personām, lūdzu, vienmēr paturiet prātā, ka dzīvnieki ir ievērojami 

mazāki un tāpēc bieži paskrien zem uzņemšanas zonas.

Gaismas apstākļi
Tāpat kā normālu fotogrāfiju gadījumā tieša pretī spīdoša gaisma nav ieteicama. 

Izvēlieties kameras pozīciju tā, lai gaisma nekad nenāktu tieši no priekšpuses vai 

kamera būtu ēnā.

Aizsardzība pret laikapstākļiem
Lai gan kamera ir noturīga pret laikapstākļiem un derīga izmantošanai ārpus telpām 

(aizsargāta pret putekļiem un ūdens strūklu atbilstīgi aizsardzības klasei IP66), ie-

teicams kameru pakarināt aizsargātā veidā un, ja vien iespējams, nekarināt to uz to 

pusi, kas ir pakļauta laikapstākļu ietekmei. Kamerai par labu nenāk ne stipras lietus 

gāzes, ne pastāvīgi saules stari. Pēc ilgāka mitru laikapstākļu perioda, piem., arī pēc 

miglas, ieteicams kameru pāris dienu uzglabāt sausā telpā.

17.5 KAMERAS IESLĒGŠANA

Lai ieslēgtu kameru, pārvietojiet bīdāmo slēdzi (13) pozīcijā ON un aizveriet kame-

ras korpusu. Pēc aptuveni 10 s kamera būs aktīva un kustību gadījumā tiks veikti 

uzņēmumi atbilstoši jūsu iestatījumiem.

18 | TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

Netīriet ierīci ar benzīnu vai asiem tīrīšanas līdzekļiem. Mēs iesakām izmantot ne-

daudz mitru bezplūksnu mikrošķiedras drānu, lai notīrītu ierīces ārējās detaļas. 

Pirms tīrīšanas izņemiet baterijas. Neizmantošanas gadījumā uzglabājiet ierīci no 

putekļiem brīvā, sausā, vēsā vietā. Ierīce nav rotaļlieta – uzglabājiet to bērniem 
nepieejamā vietā. Turiet ierīci mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
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19 | TEHNISKIE DATI

Uzņemšanas iespēja Attēls / video ar skaņu / attēls + video ar skaņu
Kombinēta attēla un video funkcija Jā
LED skaits 59 (27 augšā + 32 apakšā)
LED tips Neredzamas Black Vision infrasarkanās LED, 940 nm
Zibspuldzes diapazons maks. aptuveni [m] 20
Kustību detektora fiksēšanas zona aptuveni 20 m / 60°
Attēla leņķis aptuveni 60°
PIR sensora reakcijas laiks aptuveni 0,35-0,4 s
Attēla sensors 5 megapikseļu krāsu CMOS sensors
Attēla izšķirtspēja [MP] 5 MP (2560 x 1920) / 8 MP, interpolēti (3264 x 2448) / 12 MP, interpolēti (4032 x 3024)
Video izšķirtspēja Full HD 1080P (1920 x 1080) / HD720P (1280 x 720) / WVGA (848 x 480)
Video ilgums 5-59 s
Digitālais attēla formāts JPEG
Digitālais video formāts MOV
Attēla nosūtīšana ar mobilajiem sakariem Jā
Video nosūtīšana ar mobilajiem sakariem Nē
Attēla rādīšana Jā
Video rādīšana Jā
Skaņas ieraksts Jā
Objektīvs F=3.0/60°
Displejs LCD TFT 2" (39 x 31 mm), RGB, 262 k
Attēlu sērija (attēli vienā uzņemšanas reizē) 1-5
PIR sensora aizkave 3 sekundes līdz 24 stundas
Laika periodi dienā 2
Intervāla fotografēšanas funkcija Jā
Laika spiedogs attēlā Kameras nosaukums, baterijas statuss, temperatūra (°F/°C), mēness fāze, datums, laiks
PIR sensora jutība Augsta, vidēja, zema
Izvēlnes valoda DE, GB, FR, IT, RU, PL, HU, CZ
Paroles aizsardzība Jā
Atmiņas karte SD/SDHC 4 GB līdz maks. 32 GB (papildaprīkojums)
SIM karšu formāts Mini SIM (Mikro SIM un Nano SIM ar adapteri)
Mobilo sakaru modulis 4 G LTE (savietojams uz leju)
Aizsardzības klase IP66
¼“ pieslēguma vītne Jā
Savietojams ar Dörr turēšanas sistēmu (Preces nr. 204490) Jā
Enerģijas patēriņš aptuveni Darbība aptuveni 170 mA dienā, 750 mA naktī
Darbības laiks gaidstāves režīmā aptuveni Gaidstāve 0,21 mA
Darba spriegums līdz 8 mēnešiem ar 12 x AA baterijām 
Strāvas padeve DC 12 V
Strāvas padeve iekļauta 12 x Mignon AA LR6 1,5 V sārmu baterijas vai uzlādējami akumulatori NiMH AA 
Ārējās baterijas pieslēgums Nē
Izmantošanas temperatūra aptuveni [°C] Jā
Gaisa mitrums aptuveni [%] -25 °C līdz +60 °C
Uzglabāšanas temperatūra aptuveni [°C] 5 %-95 %
Izmēri aptuveni [cm] -30 °C līdz +70 °C
Svars bez baterijām aptuveni [g] 12 x 14,5 x 8 cm / augstums ar antenām: 37 cm

464 g

Dörr GmbH patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas, par tām iepriekš nepaziņojot.

20 | PIEGĀDES KOMPLEKTS
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21 | UTILIZĀCIJA, CE MARĶĒJUMS, VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

21.1 BATERIJU/AKUMULATORU UTILIZĀCIJA

Baterijas un akumulatori ir marķēti ar pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu. Šis simbols norāda uz to, ka tukšas baterijas un akumulatorus, ko vairs nevar uzlādēt, 

nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Vecas baterijas, iespējams, satur kaitīgas vielas, kas var radīt kaitējumu veselībai un videi. Jums kā gala lietotājam ir likumā no-

teikts pienākums nodot izlietotās baterijas (Bateriju likuma (Batteriegesetz) 11. pants, Likums par atkritumu tiesiskās ražotāja atbildības jauno regulējumu attiecībā uz 

baterijām un akumulatoriem (Gesetz zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für Batterien und Akkumulatoren)). Baterijas pēc izlietošanas jūs 

varat bez maksas atdot veikalā vai citur savā tuvumā (piem., pašvaldības savākšanas punktos vai tirdzniecības vietās). Tāpat baterijas jūs varat nosūtīt arī pa pastu atpakaļ 

pārdevējam.

21.2 NORĀDE PAR EEIA

EEIA (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktīva, kas kā Eiropas Savienības likums stājās spēkā 2003. gada 13. februārī, visaptveroši izmainīja nokalpojušu 

elektroierīču utilizāciju. Šīs direktīvas galvenais nolūks ir elektronisko atkritumu novēršana, vienlaikus sekmējot to otrreizēju izmantošanu, otrreizējo pārstrādi un citus 

pārstrādes veidus, kas ļauj samazināt atkritumu daudzumu. Uz izstrādājuma un iesaiņojuma attēlotais EEIA logo (atkritumu konteiners) norāda uz to, ka izstrādājumu 

nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos. Jūs esat atbildīgs par to, ka nokalpojušas elektriskās un elektroniskās ierīces tiek nodotas attiecīgos savākšanas punk-

tos. Elektronisko atkritumu šķirošana un jēgpilna otrreizēja pārstrāde palīdz taupīgāk izmantot dabīgos resursus. Turklāt elektronisko atkritumu otrreizēja pārstrāde 

ir pienesums tam, lai saglabātu mūsu vidi un līdz ar to arī cilvēku veselību. Vairāk informācijas par elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju, otrreizējo pārstrādi un 

savākšanas punktiem saņemsiet vietējās iestādēs, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos, specializētajās tirdzniecības vietās un pie ierīces ražotāja..

21.3 ROHS ATBILSTĪBA

Šis izstrādājums atbilst Eiropas RoHS direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kā arī to modifikācijām.

21.4 CE MARĶĒJUMS

Uzdrukātais CE marķējums atbilst spēkā esošajiem ES standartiem un signalizē, ka ierīce izpilda visu šim izstrādājumam piemērojamo ES direktīvu prasības.

21.5 VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo DÖRR GmbH deklarē, ka radioiekārta [204440] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: 
https://www.doerr-outdoor.de/204440
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