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1 ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Увод 
 

Ово упутство може бити примењено на моделе Ltl ACORN Ltl-5310A, Ltl-

5310MC, Ltl-5310MG, Ltl-5310WA, Ltl-5310WMC, Ltl-5310WMG.  Ltl Acorn 

5310 серија (Ltl-5310A/MC и Ltl-5310MM) спада у трећу генерацију наших Ltl 

Acorn камера за лов. Она пружа побољшане функције и боље карактеристике. У 

пакету са ММС-модулом (Део #Ltl-MM2), стандардна камера за лов (Део # Ltl-

5310А) се може надоградити да ради као даљинска ћелијска камера. Са својим 

високо осетљивим пасивним инфра-црвеним (PIR) сензором, камера детектује 

изненадне промене температуре околине изазване кретањем у региону од 

интереса (ROI), активира за снимање слика / видеа, и шаље слике преко GSM 

мреже на мобилни телефон корисника или на е-маил налог. Са новом додатном 

СМС функцијом даљинског управљања можете да промените мени камере 

слањем СМС налога камери у специфичној форми СМС садржаја. 

 
1.1 Карактеристике 
 

 5М / 12М / пиксела резолуција високог квалитета. 

 

 Са СМС ПДУ (програм за даљинско управљање) параметри камере могу 

се мењати путем СМС-а поруке. Ако се захтева, камера може да слика и 

пошаље слику назад у исто време. 

 

 Инфрацрвена ноћна опција без сјаја ЛЕД (LED) 940нм за домет блица до 

20м 

 

 "Камера + видео" режим омогућава камери да направи и слику и видео 

приликом сваког окиданја 

 

 Интервал континуираног снимања је око 0,5 или 1,0 секунде  

 

 Изузетна издржљивост на терену (у режиму мировања до 6 месеци са 8 х 

АА батеријама) 

 

 Јединствени дизајн сензора омогућава шири угао сензора и побољшава 

брзину одзива камере 

 

 Ради и у најекстремнијим температурама од -30 ° Ц до 70 ° Ц 



4 

 

 

 Компактна величина. Брз окидач (0.6 секунди) 

 

 Када се тајмер постави, програмирањем је могуће да камера ради само у 

одређеном периоду сваки дан. Ова функција може да се користи заједно 

са Time Lapse функцијом 

 

 У доњем делу камере уграђен је 2 1/4" ТФТ (TFT) екран у боји за 

прегледање слика и видео снимака. 

 

 Датум, време, температура, фазе месеца и ниво батерије могу бити 

исказани на слици 

 

 Заштићена лозинком 

 

 Шаље ММС слике 640 х 480 резолуције 

 

 Подешавање је једноставно покретањем софтвера са ЦД-а преко рачунара, 

или директно на уграђеном ТФТ екрану. 

 

 Могућност употребе неколико језика  
 

 СД картица се може подесити у "Cycling Save" режим, који аутоматски 

брише најстарије фотографије или видео записе и прави простор за нове. 

 

 Напредна даљинска мобилна технологија преноси слике на мобилни 

телефон и / или налог е-поште уз мању потрошњу батерије и краће време 

преноса, у односу на производа ове врсте на тржишту 

 

 Текст упозорење када је ниво напуњености батерије низак 

 

 Проверите јачину сигнала на уграђеном ТФТ дисплеју 

 

 Интерна дизајн антене. Екстерна антена је на располагању када се користи 

сигурносна кутија. 

 

 Ради глобално путем ГСМ / ГПРС (GSM/GPRS) мреже. Подржава четири 

бенда: 850/900/1800/1900МHz. 
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1.2 Примена 
 

 Kамера за лов 

 Посматрање животиња или догађаја 

 Сигурносна камера која прати покрет, за кућу, канцеларије и заједнице 

 Све остале врсте унутрашњег и спољашњег надзора 

 

1.3 Илустрација 
 

Слика 1.1 показује предњи поглед камере (# Ltl-5310М) 

Слика 1.2 приказује поглед камере одоздо ( # Ltl-5310М) 

Слика 1.3 приказује задњу страну камере (# Ltl-5310М) и предњну страну кутије 

за батерије (# Ltl-BM1 или Ltl-MM1) 

 

 
 

 
Слика 1.1 Предњи поглед камере (# Ltl-5310М) 
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Слика 1.2 Поглед камере одоздо ( # Ltl-5310М) 

 

Камера обезбеђује следеће везе за екстерним уређајима: УСБ 2.0 порт, слот за 

СД картицу, ТВ-излаз, и спољни ДЦ у утичници. 3 главна радна 

режима: искључен, укључен и тест. 

 

За напајање камере, инсталирајте нове алкалне или литијум АА батерије 

високих могућности. За боље перформансе, препоручујемо да 

користите Енерџајзер (Energizer) литијум АА батерије. Да би се камера дуже 

радила на терену, увек инсталирајте 12 АА батерија. 
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Слика 1.3 Приказује задњу страну камере (# Ltl-5310М) и предњну страну 

кутије за батерије (# Ltl-BM1 или Ltl-MM1) 

 

ОПРЕЗ: Ако не користите камеру дужи временски период, препоручујемо вам 

да извадите батерије из апарата како бисте избегли могуће цурење киселине којe 

може да оштети камеру, што ће поништити гаранцију. 
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2 ПОЧЕТАК 

 

2.1 Убацивање СИМ картице (само за модел Ltl-5310ММ) 
 

СИМ картица је потребна од мобилног оператера. Проверите да ли су 

обезбедили ММС. Убаците СИМ картицу у отвор на дну камере. Притисните 

једном да убаците, два пута да избаците картицу. 

 

 

 
Слика 2-1 ММС-модул 

 

2.2 Инсталирање батерије 
 

 Отворите доњи поклопац повлачењем рупе за закључавање. 

 

 Инсталирајте 4 АА батерије. 

 

 Притисните да бисте затворили врата. 

 

Алтернативно камера може да ради на спољашњем извору једносмерне струје 

(опционо) 6V~12V DC. Када су и напајање и батерија су повезани, камера ће 

користити споњашњи извор напајања првенствено. Прикачена на Ltl-SUN Solar 

Power Panel (купује се засебно), фотоапарат може да ради годину дана без 

мењања батерија. 

Када ниво батерије постане низак, ЛЕД сигнал ће светлети плаво. ММС 

бежична камера ће аутоматски послати текстуално упозорење кориснику  на 

мобилни телефон или е-маил налог. 
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 2.3 Убацивање и форматирање СД картице 
 

Камера не долази са интерном меморијом. Неће радити без СД меморијске 

картице или СДХЦ картице. Пре убацивања СД картице у отвор за картицу, 

уверите се да је прекидач за заштиту од уписивања на страни СД картице 

искључен “off” (не у закључаном “Lock” положају). Капацитет меморије који се 

подржава је до 16ГБ (GB). Ако користите картицу која је способна за преко 

16ГБ, проверите да ли сте је тестирати пре него што је употребите у апарату. 

 

 
Слика 2-2 

 

Увек форматирати СД картицу на апарату када се први пут користи. 

Пребаците на ТЕСТ положај за улазак у ТЕСТ режим. Притисните дугме МЕNU 

да бисте приступили главном менију. Дођите до FORMAT oпције. Притисните 

ОК да бисте форматирали СД картицу. 

 

2.4 Подешавање камере на рачунару 

 

Можете подесити вашу камеру и/или ММС функције на ваш рачунар. 

Пронађите приложени компакт диск (CD) у паковању и убаците га у рачунар. 

Покрените Setup.exe. 

Такође можете посетити веб страницу да бисте скинули најновију верзију 

програма, или је скините преко http://www.sendspace.com/folder/7zd6ic  

 

 

 

Следећи прозор наводи: 

http://www.sendspace.com/folder/7zd6ic
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Кликните на Camera Setup, и видећете следећи мени 
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Подесите камеру на основу ваше потребе. Кликните на GET TIME да преузмеte 

време рачунара. Кликните на SELECT да пронађеte и изаберете драјв где се 

налази СД картица, обично слобо после Е: \. На пример, СД картица је убачена 

на драјв Ф: \. Затим бирате само Ф: \ НЕ било који фолдер под Ф: \.. 

 

Кликните на GENERATE. Прозор са поруком ће искочити као што је испод 

приказано. Кликните ОК. Фајл под називом menu.dat је направљен и сачуван у 

основном директоријуму на СД картици. 

 

Ако желите, можете да користите произвођачеве задате поставке тако што ћете 

кликнути на DEFAULT. 

 

Ако је ваша камера модел Ltl-5310MM, или сте управо надоградили  вашу 

стандардну камеру Ltl-5310MC у модел Ltl-5310MM куповином ММС модула 

Ltl-MM1, прескочите овај корак и идите директно на опцију Подешавања ММС 

на рачунару. Ако је модел ваше камере стандардни Ltl-5310MC, завршили сте са 

подешавањем. 

 

Притисните ЕХIT и вратите се у главни мени. 

 

Извадите СД картицу из рачунара и убаците је у камеру. Пребаците се на Тест 

позицију да бисте ушли у тест режим. На екрану ће вам се појавити порука да 

сте успешно подесили камеру. 

 

ПАЖЊА: Лозинка може бити само креирана на фотоапарату, а не на 

рачунару. 

 

2.5 Подешавање ММС функције на рачунару 
 

У главном менију, притисните ММS SETUP 
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Прво, морате да изаберете како желите да подесите ММС режим. 

 

Аутоматски или Ручно. Одаберите Ауто (препоручује се), а затим земљу и 

оператера moбилне телефоније (ОМТ). Са Ауто подешавањем, URL, APN, 

Gateway, Port секције ће бити сивe. Потребно је само да унесете број телефона и 

/ или е-маил адресу на које желите да ММС слике буду послате. Можете унети 

до три различита броја телефона и / или е-маил рачуна. 
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Ако изаберете Manual за ручни унос свих параметара, потребно је да се 

обратите вашем оператеру мобилне телефоније (ОМТ) да би вам дао све 

потребне информације, као што су URL, APN, Gateway и Port. 

 

Напомена: ММС параметри главних ОМТ у свакој земљи су претходно 

сачувани у подешавањима програма. Ту се препоручује да изаберете Ауто, да 

бисте дозволили систему да намести ММС. 

Међутим, пошто свака локални оператер има своје поставке за њихове ММС 

услуге, а та подешавања се могу мењати током времена, можда ћете морати да 

контактирате вашег оператера ако аутоматске поставке не буду радиле.  

 

Кликните на SELECT да пронађете и одаберите директоријум да сачувате 

подешавања, обично у основном директоријуму СД картице (морате да убаците 

картицу у читач, па у рачунар). Кликните на GENERATE. Фајл под 

називом menu.dat ће бити направљен и сачуван у основном директоријуму на 

СД картици. Ако сте изабрали директоријум који није СД картица, морате да 

преместите menu.dat фајл у основни директоријум СД картице, пре него што 

убаците картицу у рачунар. 

 

Кликните на EXIT за побратак на главни мени. Узмите СД картицу и убаците је 

у камеру. Пребаците се на ТЕSТ позицију за приступ Тест режиму. Појавиће 

вам се порука на ТФТ дисплеју, обавештавајући вас да сте успешно извршили 

подешавања. Честитамо! Ваша камера је спремна да шаље слике у боји на ваш 

мобилни телефон или имејл налог, приликом сваког сликања. 

 

2.6 СМС даљинско управљање 

 

DSP SMS дефиниција пријемног садржаја 

 

 Сви СМС садржаји почињу са ЛТЛ (LTL), завршавају са АА (АА). 

 Сви кодови који треба да се мењау означени су са 2 бројке 

 
Редни 

број 

Код функције Пример Значење 

01 Режим：camera（0），video（1），

camera+video（2） 

01*1#  Поставите у видео 

режим 

02 Величина слике：5MP（0），12MP（1

），1.3MP（2） 

02*1# 12MP 

03 Величина видеа：VGA(0), QVGA (1), 

720P  

03*1# QVGA 

04 Број слике：01 photo（0），02 photo（

1），03 photo（2） 

04*2# 3 фотографије 
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05 Дужина снимка：1-60 указује на 

различиту вредност 

05*59# 59s 

06 Интервал：S（s）означава секунде, M

（m）минуте 1-60 указује на различиту 

вредност 

06*s30# Интервал:30s 

07 Серијски број：off（0），on（1），
узети подешавање камере за 

референцу,број+ слово 

07*1AbCD# Серијски број: 

AbCD 

08 PIR ниво：Низак（0）нормалан（1）

，висок（2）, off  (3) 

08*1# Нормалан 

09 Time Stamp：off（0），on（1） 09*0# off 

10 Side PIR：off（0），on（1） 10*1# on 

11 MMS статус：off（0），VGA（1），

SMS（2） 

11*2# SMS 

12 Број телефона 2 или е-пошта：
Mаксимум 48 карактера  

12*15197611

542# 

Број телефона 

15197611542 

13 Број телефона 3 или е-пошта：
Mаксимум 48 карактера 

13*info@ltla

corn.cn# 

E-пошта 

info@ltlacorn.cn 

14 е-пошта：Mаксимум 48 карактера 14*info@ltla

corn.cn# 

E-пошта 

info@ltlacorn.cn 

15 Максималан број поставки слика：0（

нема лимита） 

15*0# Нема лимита 

16 Time lapse：off（0），on（1）。

Време исказано са 2 бајта, Нпр：1h 

33m 2s indication: 01 33 02. 

16*1013302# 1h33m2s сликање 

сета одређених 

слика 

17 Tајмер 1：off（0），on（1）. Време 

исказано са 2 цифре, Нпр：1h 33m 

indication: 01 33. 

17*10133020

0# 

1h 33m~2h 

18 Tајмер 2：off（0），on（1）. Време 

исказано са 2 цифре, Нпр：1h 33m 

indication: 01 33. 

18*10133020

0# 

1h 33m~2h 

19 Време пријема порука СМС：0-24h，0 

значи да нема лимита，25 off 

                

19*25# 

Off 

60 Сликано или не за ово време：off（0）

，on（1） 
(Након пријема налога од модула 

камере, биће слика усликана и враћена 

на ваш телефон/ММС или е-

пошта/ГПРС) 

60*1# Сликање и 

повратак 

12 и 13 нису ефикасне у SMTP моду 

 

 

 Сви код налози почињу са "*", а завршавају се са "#". 

 

Нпр: 

LTL01*0#02*2#06*S30#07*10A3Z#AA. 

Дефиниција: мод камере, 1,3МП, Интервал: 30с, серијски број: 0А3Z. 
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 За СМС подешавање даљинског управљања, другачија вредност за 

различиту екстра потрошњу енергије,"0" највиши, "off" нула. 

 

 Макимум 60 бајтова за све СМС садржаје, за подешавање више 

параметара пошаљите више пута. Молимо вас да не шаљете СМС 

континуирано, пошаљите поново тек када потврдите успех последњег 

налога. 

 

 СМС примљен од модула, након идентификације броја телефона модул ће 

одговорити одмах на успешан или неуспешан формат подешавања 

параметра. 

 

Опрез: СМС пареметар 0-24 је временски интервал на СМС детекцији текста, са 

параметром „00“ камера ће проверити аутоматски и често да ли је порука 

примљена. Ово може довести до значајног повећања потрошње, што даље води 

до тога отказивања ПИР детекције  током овог периода; препоручљив параметар 

1-24. 

 

Када се користи ред кодова 12,13 за подешавање броја телефона или адресе е-

поште, 12 код је приоритет за употребу, што значи ако поставите само 13 без 

подешавања кода 12, ред 13 неће радити. 

 

 Подесите СМС даљински управљач на рачунар 

 

 
 

Одаберите језик и исправан модел из падајућег менија. Кликните на Smtp Setup, 

и видећете следећи мени 
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У аутоматском моду, прво одаберите земљу и оператера. У ручном режиму, 

попуните APN/Account/Password. Овај параметар можете наћи од вашег 

мобилног оператера. Напишите E-mail server / port / sender E-mail / Password 

and Recipients E-mail. 
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СМС даљинскo управљање, вредност се креће од "0" до “off“, што представља 

време СМС пријема, "0" указује на 10мин, "1-24" означава временски интервал 

1-24 часа да прими СМС, “off“ означава завршетак СМС даљинског управљања. 

 

Изаберите вредност на основу ваше сопствене потребе. 

Затим притисните SELECT параметар на СД картици, генеришите и убаците СД 

картицу у камеру и укључите камеру. Тиме сте успешно завршили поступак. 

 

2.7 Преглед локалног мрежног оператера и јачине сигнала на ТФТ (ТFT) 

екрану 

 

Можете пронаћи свог локалног оператера мобилне телефоније и јачину сигнала 

на ТФТ екрану, баш као што можете видети на вашем мобилном телефону. 

 

Инсталирајте СИМ картицу и убаците 8 АА батерија. Пребаците на TEST 

позицију. Ако желите, можете повезати камеру на ТВ, користећи TV AV IN 

кабaл. Сачекајте до 60 секунди, а затим ћете моћи да видите симбол вашег 

оператера и јачину сигнала на ТВ-у. Ако немате приступ телевизији, сачекајте 

60 секунди или откачите кутију са батеријама. Онда можете видети 

информације на  ТФТ екрану.  

 
Када се појави симбол мрежног оператера чуће се сигнал „ди, ди“. Постоје три 

стубића која показују јачину сигнала. Да би ММС опција функционисала, 

неопходно је да је приказан један стубић. 

 

Ако се уместо симбола мрежног оператера појави код на екрану, то значи да 

нешто није у реду, недостаје, или се догађа. Конкретно, 

 SIM: СИМ картица убачена или је инсталирана неправилно. 
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 CSQ: Нема сигнала. 

 CREG: СИМ картица је заштићена лозинком, или деактивиран због 

недостатка новчаних средстава на рачуну/картици, или није у стању да се 

региструје на GSM систем. 

 CGREG: Не може да се региструје на GPRS мрежу. 

 COPS: Трага за мрежним оператером СИМ картице. Када га пронађе, симбол 

оператера и јачина сигнала ће се појавити на екрану. 

 

Ако се Nо ММ1 покаже на екрану, то значи да ММС модул није пронађен 

(инсталиран). У међувремену, огласиче се кратак звучни сигнал „ди, ди, ди“. 

Побрините се да кутија са батеријама садржи ММС модул, а не стандардан 

модул. 

 

 
 

Пажња: Камера мора да се постави у OFF позицију када се поставља ММС 

модул са кутијом за батерије. Закључавањем можете осигурати кутију за 

батерије. У супротом, ММС функције неће радити како је предвиђено. Када 

будете хтели да видите име оператера или јачину сигнала, ако чекате мање од 

једноф минута пре скидања кутије са батеријама, највероватније ћете видети 

један од поменутих кодова. Потребно је да пребаците камеру на позицију OFF, 

прикачите сигурно кутију са батеријама, чекате један минут и покушате поново. 

 

2.8 Рад камере са ММС-ом 
 

Када имате модел камере Ltl-5310MM, или сте надоградили модел Ltl-5310MC 

куповином ММС модула Ltl-MM1, не само да ће ваша камера радити као 

стандардна камера за праћење, већ ће и слати сликена ваш мобилни телефон или 

налог е-поште, када испуни следеће услове: 
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 Камера је укључена и функционише. СД картица има довољно простора. 8 

АА батерија са довољно капацитета снаге. Камера је у Cаm моду или 

Cam+Video моду, a не у Video моду. 

 

 СИМ картица је инсталирана. ММС услуга је активирана.  

           СИМ картица није заштићена лозинком. 

 

 Само када је прекидач у позицији OFF може да се постави ММС модул 

кутија за батерије 

 

 Сигнал је јак на терену. Број телефона примаоца и / или е-маил налог су 

унети исправно. Предлаже се да урадите тестирање на лицу места. 

 

 ММС параметри су подешени. 

 

 TIMER функција је искљученa. Ако је тајмер укључен, проверите да ли 

сте у наведеном временском периоду када очекујете долазни ММС. 

 

 

 Уверите се да ММС статус није искључен или 

постављен на СМС. 

 

    Поставка је "0", или дневни лимит 

није постигнут. Ако је постигнут дневни лимит, можете да поништите тај 

број на вашем рачунару или на ТФТ екрану. Онда дневни лимит почиње 

да се рачуна од број један. 

 

 Камера је у стању мировања док шаље ММС слике 

 

 

2.9 Улазак у Тест режим 

 

Пређите на позицију ТЕST да бисте ушлли у режим тестирања. У овом режиму 

можете да сликате или снимате као регуларна дигитална камера, или уђите у 

Мени да подесите параметре. Постоје 4 дугмића-пречице на тастатури, које раде 

на следећи начин:  
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Слика 3-1 

 

 Притисните да бисте подесили камеру да снима 

 Притисните да бисте подесили камеру да слика 

 Притисните  за ручно окидање. Слика или видео, у зависности 

од подешавања, ће бити одрађени и снимљени на СД картицу. Ако екран 

прикаже “CARD PROTECTED” када притиснете ЅНОТ дугме, искључите 

уређај, извадите картицу и искључите дугме које штити снимање. 

 Притисните ОК REPLAY да поново видите слике/снимке на екрану, или 

се конектујте на монитор. Користите курсоре и за навигацију. 

 

У режиму тестирања, једна корисна функција је тестирање рада ПИР 

(PIR-Passive infrared - Пасивни инфрацрвени) сензорa, посебно угао сензора и 

удаљености. За извођење теста: 

 

 Прво поставите камеру на дрво у региону од интереса (ROI). 

 

 Ходајте полако са једне стране ROI на другу паралелно са 

камером. Тестирајте различите раздаљине и углове у односу на камеру. 

 

 Ако индикатор покрета трепери плаво, то указује на позицију одакле сте 

детектовани од стране једног од бочних ПИР сензора. Ако индикатор 

покрета трпери црвено, то означава позицију одакле сте ухваћени од 

стране главног ПИР сензора. 

 

Радећи овај тест можете наћи најбољу позицију приликом монтирања 

камере. Генерално, препоручује се да поставите камеру од 1 до 2 метра изнад 

земље.  

Да бисте избегли потенцијална лажна окидања због температурних и поремећаја 

покрета, немојте постављати камеру на место где допире извор топлоте (тј. 

Сунчеви зраци) или близу грана и гранчица. Идеално је окренути камеру према 

северу. Такође, уклоните све гранчице блиске предњем делу камере. 
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2.10 Улазак у Live Mode – рад уживо 
 

Притисните ON да бисте ушли у режим рада уживо. Индикатор покрета ће 

светлети црвено око 10 секунди и камера ће почети да ради сама од себе, без 

ваше помоћи. Она ће сликати или правити видео снимке када неки предмет уђе 

у ПИР подручје главног сензора. Ако уђе у ПИР подручје припремних сензора 

са стране, сензори детектују покрет и активирају камеру. Док се предмет стално 

креће у ПИР области главног сензора, камера снима фотографије / видео 

одмах. Ако предмет побегне након уласка у ПИР област припремних сензора, 

камера ће се искључити и ући у стање приправности. 

 

2.11 Предности припремних сензора 
 

У принципу, ради уштеде енергије батерије, Инфра-Црвена камера је у режиму 

"спавање" (sleep), само ПИР сензор ради. Када је предмет откривен од стране 

ПИР сензора, камера је укључена и почиње да слика. Временски период од 

момента активирања до момента почетка сликања се зове време окидања. 

Време окидања варира између различитих брендоња камера за праћење, 

углавном од 1 до 5 плус секунди. Наша LTL ACORN камера за прећење има 

импресивно време окидања од 0.6 секунди.  

Међутим, када објекат прође испред камере веома брзо, биче усликан само 

задњи део објекта, и вероватно ништа више од тога. 

 

Са јединственим дизајном припремних ПИР сензора са стране, наша LTL 

ACORN камереа решава овај проблем. Комбинација два бочна припремна 

сензора и главног сензора долази са 100 до 120 ° угла индукције, веома широк 

опсег који превазилази 50 ° угла објектива фотоапарата. Када прво пређе преко 

површине коју покрива припремни ПИР сензор, камера се активира и спремна је 

за сликање/снимање након 1 секунде. Ако предмет стално улази у ПИР подручје 

главног сензора, камера снима слике одмах, и биће у могућности да ухвати тело 

предмета у целини. Овај процес би могао да траје веома кратко, око 0,2 секунде. 

 

У случају да објекат уђе само у ПИР подручје припремних сензора, како би се 

избегло да камеру буде укључена константно, систем је дизајниран да ради на 

следећи начин: Ако предмет не улази у ПИР подручје главног сензора и стога не 

покрене главни сензор, камера ће се искључити након 3 секунде. Ако се 

догађаји забележе два пута узастопно само ПИР подрчју припремних сензора, 

камера неће активирати припремни сензори са стране, већ само главни сензор. 

Дакле, касније када предмет уђе у ПИР подручје главног сензора, 

јер није у брзом кретању, слика ће свакако ухватити цело тело објекта на основу 

стандардног временског одговора од 0,6 секунди. 
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3 НАПРЕДНА ПОДЕШАВАЊА 
 

LTL ACORN камера долази са унапред подешеним поставкама 

произвођача. Можете да промените поставке у складу са вашим захтевима, 

ручно на апарату или преко програма на вашем рачунару. 

 

3.1 Подешавање параметара 

 

 

Притисните "МЕНИ" да бисте ушли/изашли из менија подешавања камере. 

Притисните стрелице , , , да бисте се кретали кроз подешавања и 

мењали га, а ОК да бисте потврдили промену. Увек имајте на уму да притиснете 

ОК да бисте сачували промену. У супротном ћете изгубити нове поставке. 

 

 
Параметар Подешавање 

(Bold = фабрички)  

Опис  

Режим  Camera,  
Video,  

Cam+Video  

Изаберите да ли ће се 

сликати слике или 

снимати видео. У 

Camera+Video моду, 

камера слика и снима 

истовремено.  

Форма Enter  Сви фајлови ће бити 

избрисани после 

форматирања СД картице. 

Форматирајте СД 

картицу на камери када 

је користите први пут. 

Обавезно прво бекапујте 

битне фајлове.  

Величина фотографије  5MP, 12MP, 1,3MP  Изаберите жељену 

резолуцију за слике од 1,3 

до 12 мегапиксела. 5MP се 

препоручује.  

Величина видеа 1440X1080,  

1280×720,  

640×480  

Изаберите резолуцију 

видеа (pixels per frame). 

640×480  је VGA режим у 

стандардном 4:3 

формату.  

Подешавање времена Enter  Притисните Enter да 

бисте подесили датум и 

време. Интерна меморија 

ће задржати време око 7 

минута док се мењају 
батерије.  
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Број слика  01 Photo, 02 Photos, 03 

Photos  

Изаберите број слика које 

ће се усликати у камреа 

режиму.  

Дужина видеа  Avi 10 s, optional from 1s to 

60s  

Видеа су у AVI формату 

којег порджава већина 

плејера..  

Интервал 1 Min, optional from 1S to 

60M  

Изаберите временски 

интервал у коме ће камера 

чекати од момента 

последње слике и запица 

на СД картици, до 

момента новог окидања. 

Током изабраног 

интервала, камера неће 

сликати ни правити ведео 

запис. Ово спречава да се 

СД картица напуни 

беспотребно.  

PIR осетљивост  High, Normal, Low, Off  Изаберите осетљивостPIR 

сензора. High подешавање 

одговара унутрашњости и 

окружењу са мало 

мешања, док Normal/Low 

одговара спољашњем и 

окружењу са доста 

мешања. Off искључује 

функције. Температура 

такође утиче на 

осетљивост.  High опција 

је погодна када је топло, а 

Low опција када је 

хладније. 

Штампање времена On, Off  Изаберите On ако желите 

да се одштампа датум и 

време на свакој слици.  

Tајмер 1  Off, On  Изаберите On ако желите 

да камера ради у оквиру 

одређеног времена сваки 

дан. На пример, ако је 

почетно време подешено у 

18:35 а завршно време у 

8:25, камера ће радити од 

18:35 тог дана до 8:25 

следећег дана. Изван овог 

периода камера неће 

сликати. Ова опција се 

може користити са 

опцијом Time Lapse. 

Tајмер 2  Off, On  - II    - 

Подешавање лозинке  Off, On  Подесите лозинку да 
бисте заштитили вашу 

камеру од 
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неауторизованих 

корисника.  

Серијски број Off, On  Изаберите On да доделите 

серијски број свакој 

камери коју поседујете. 

Можете користити 

комбинацију од 4 броја 

и/или слова да снимите 

локацију на сликама. Ово 

омогућава корисницима 

више камера да 

идентификују локацију 

када прегледају слике. 

Проток времена  Off, On  Ако се изабере On, камера 

ће аутоматкси 

слкикати/снимати 

слике/видеа у подешеном 

интервалу (Nапомена: у 

овом режиму, PIR сензор 

не ради). Ово је од 

користи код посматрања 

удаљених поља, или код 

цветања. Ова опција може 

да ради заједно са опцијом 

Тајмера  

Бочни PIR  On, Off  Фабрички је подешено 

On. Припремни сензори са 

две стране омогућују 

шири угао сензора и 

побољшано време одзива. 

Међутим, у неким 

ситуацијама ће бити 

потешкоћа код уклањања 

гранчица или избегавања 

сунчеве светлости. 

Постоји опција да се 

искључе бочни сензори. 

ММС број телефона  Enter Притисните Ентер за унос 

броја коме желите да 

пошаљете ММС. У 

подменију можете 

одабрати дневни број 

слика послат путем ММС-

а. 0 се односи на 

Неограничен број. 1-

99/Day даје 

флексибилност слања до 

99 слика на дан. 

СМС даљинско 

управљање 

0, 1~24, Off  Вредности иду од“0”дo 

“off “ што представља 

време примања поруке, 
“0” значи 10 минута, 

“1~24” значи временски 
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интервал 1~24h за 

примање СМС порука, 

“off” искључује функцију 

СМС даљинског 

управљања. 

ММС опције Off, VGA, 

SMS 

Фабрички је постављено 

Off, што значи да је ММС 

опција угашена. Да бисте 

је укључили, изаберите 

или VGA или SMS. VGA 

је за слање слика 640x480, 

само уз помоћ СМС 

текстуалних порука (време 

и датум).. 

Поставке произвођача  Притисните OK Enter да 

бисте се вратили на 

фабричка подешавања. 

Међутим, сва MMS 

подешавања ће остати 

иста осим MMS Phone 

No. и MMS Status.  

 

 

3.2 Форматирање датотеке 

 

СД картице чува све оригиналне слике и видео снимке у фолдеру 

\DCIM\100IMAGE, и све ММС слике у фолдеру \ ММS \ са истим именом 

датотеке. Слике су сачуване са именима датотека као нпр. IMAG0001.AVI 

 

У режиму OFF, можете користити достављени УСБ кабл за преузимање датотека 

и пребацивање на рачунар. Или можете да убаците СД картицу у читач СД 

картица, прикључите на рачунар, и претражујете фајлове на рачунару без 

преузимања. 

AVI видео фајлови могу се репродуковати на већини популарних медија лејера, 

као што су Windows Media Player итд. 
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4 LTL-5310M СЕРИЈЕ ПРОИЗВОДА 

 

4.1 LTL-5310M се састоји из следећа три дела: 
1. LTL-5310M камера 

2. LTL-BM1 стандардна кутија за батерије (без ММС модула) 

3. LTL-MM1 MMS модул са кутијом за батерије 

 

4.2. Модели за куповину 
 Ltl-5310MM = Ltl-5310M камера + LTL-MM1 MMС модул са кутијом 

за батерије 

 Ltl-5310MG=Ltl-5310MM+GPRS 

 Ltl-5310MC = Ltl-5310M камера + LTL-BM1 кутија за батерије 

 LTL-MM1 ----- MMС модул са кутијом за батерије 

 

  

   
 

Ltl-5310M Камера                  LTL-MM1 MMS модул са        LTL-BM1 стандардна кутија 

                                                 кутијом за батерије                   за батерије 
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5 ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

5.1 Превенција од кратког споја 

 
Постоји 5 електро контаката изнад ТФТ екрана и изнад одељења за батерије, 

респективно. НИКАДА немојте доводити ове електро контакте у додир са било 

којим металним материјалима. У противном може доћи до кратког споја и 

неповратне штете за камеру. 

 

 
 

5.2 Напајање и кутија за батерије 
 

LTL-5310М серија камере може да ради на до 12 напона (волти). 4 АА батерије 

у камери, 4 АА батерије у кутији за батерије, као и спољни облик напајања 

формирају паралелно коло од три дела. Сваки пут је изолован од других. Као 

резултат тога, камера може да продужи свој живот на терену тако што ће се 

напајати помоћу екстерног соларног панела Ltl-SUN. 

 

5.3 СД картица 
 

Постоји много различитих брендова СД картица на тржишту. Тестирали смо на 

нашем производу што смо више могли произвођача. Међутим, не можемо 

гарантовати да ће сваки бренд СД картица радити компатибилно са нашом 
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камером. Молимо вас да пре употребе форматирате СД картицу на 

фотоапарату. Ако не ради, пробајте други бренд СД картице. 

 

5.4 Аутоматско подешавање дужине видеа 
 

Да бисте продужили трајање батерије, предлажемо вам да користите 8 АА 

алкалних батерија када камера ради у видео режиму камера + видео режиму. У 

односу на производе своје врста на тржишту, наша камера снима тридесет одсто 

више пуне дужине видео снимака. Осим тога, када се батерија испразни, наша 

камера аутоматски скраћује дужину видео снимака. Као резултат, укупан број 

видео клипова се удвостручује, чак и утростручује, што омогућава корисницима 

више корисних снимака. 

Напомена: Наша камера ради у екстремно хладном окружењу од -30 ° Ц, где се 

капацитет батерије погоршава драстично. Стога, број видео клипова се смањује 

у складу са тим. 

 

5.5 850нм и 940нм и IR LED 
 

Постоје два избора IR LED на Ltl-5310М серији камере, 850нм и 940нм. 

Први обезбеђује до 20 метара домета блица, а други до 10 метара домета блица. 

Корист од 940нм IR LED, међутим, емитује блиц са врло мало сјаја, који је 

скоро невидљив са удаљености од 1,5 метара. 

 

5.6 Монтирање на троножац 

 

Камера се може монтирати на статив 1/4" - троножац. ОПРЕЗ: Да бисте 

избегли ломљење, увек ставите дугме у позицију да обезбеди доњи 

поклопац. 
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6 Надоградња фирмвера 

 

Произвођач задржава право надоградње камере и фирмвара. Пратите следеће 

кораке за спровођење надоградње: 

 

- Направите резервну копију садржаја на СД картици на рачунару. 

 

- Инсталирајте батерије и СД картицу у камери. 

 

- Форматирајте СД картицу на камери. 

 

- Узмите СД картицу и укључите је у ваш рачунар (можда ће бити потребан 

читач СД картице). Копирајте и налепите FW5310А.bin фајл у основном 

директоријум на СД картици. (Посаветујте се са националним 

дистрибутером да ли је надоградња доступна и где да се преузме) 

 

- Узмите СД картицу, закључајте је и убаците је назад у камеру. Пребаците 

камеру на ТЕСТ. Када се на екрану појави „Update FW5310A.bin 

successfully” , надоградња је успешно завршена. 

 

- Извадите картицу и закључајте је након тога. 

 
- Поново форматирајте СД картицу на камери.  
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Пажња: Програм фирмвер надоградње за Ltl-5310A / Ltl-5310MC/Ltl-5310M 

није компатабилан између обих модела. Другим речима, надоградња за 

модел Ltl-5310М односи се само на тај модел. Ако се камера лажно 

надогради уз помоћ некомпатабилног програма, она ће престати да ради и 

треба да се врати на поправку. Ово питање није покривено гаранцијом. 

 
 

7 ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА 

 
Веома смо поносни на наше производе. Ми увек стојимо иза наших 

обећања. Пружамо водећи гарантни рок и сервис. Куповина наше камере, 

покривени сте ограниченом гаранцијом. 

 

Гарантујемо да су наше камере за праћење без недостатака у материјалу и 

изради под нормалним коришћењем и одржавањем за период ограниченог 

времена после регистрованог датума куповине. Ова гаранција не покрива штете 

узроковане злоупотребом потрошача, злоупотребом или неправилним 

руковањем или инсталацијом, корисниковим инсталирањем батерија, или 

поправкама неког другог лица осим наших овлашћених техничара. 

 

У случају квара, под овом гаранцијом, ми ћемо, у нашем избору, поправити 

своју камеру или заменити са истим или сличним моделом без накнаде, под 

условом да производ се врати уз плаћену поштарину. Ова гаранција важи само 

за првобитног малопродајног купца од нашег овлашћеног дилера. Рачун или 

други доказ о датуму оригиналне куповине је потребан за добијање бенефита 

гаранције. 

 

Ова гаранција се продужава само за пропусте због недостатака у материјалу или 

изради под нормалним коришћењем. То не покрива нормално хабање 

производа. 

 

Молимо Вас да контактирате нашу службу за техничку подршку да би одредили 

природу проблема пре него што вратите наш производ под овом гаранцијом за 

поправку или замену. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

8 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ БАТЕРИЈЕ 

 

 


