
MANUAL EH-MMS-OC1   HAWKEYE 
 
1.5 Egenskaper 
a. Upplösningen kan ställas in för 5 / 8 / 12 MP. 
b. Kamerans högtalare; konfigurerbar på/av 
c. 40 st IR-LED, räckvidd t.o.m. upp till 20 meter 
d. Inställning av rörelsesensorns känslighet 
e. Serietagningsfunktion (upp till 7 bilder) 
f. Reaktionstid efter registrerad rörelse: 0,8-1 sek. (GPRS funktion 1.2 sek.) 
g. Stöder 6 ~ 12V solpaneler 
h. Tar färgbilder dagtid; svart-vitt på natten 
i. Justerbar fördröjning av bildtagning 
j. Åtta alkaliska AA-batterier ger en funktionstid på upp till 6 månader 

k. Drifttemperatur: -20℃ --  +60℃; 
l. Du kan ställa in kameran för att automatiskt ta en bild med jämna tidsintervall 
m. Timer, som du kan använda för att definiera när det automatiska driftläget ska vara aktiverat 
n. Tidsstämpeln anger datum, tid, temperatur och månfas på varje bild. 
o. Med kamerans egen 2.0" TFT färgdisplay, kan du se bilder och video direkt på plats. 
p. Möjlighet att spela in ljud  
q. Med TV-OUT-kontakten, kan du se på bilder och filmer, även via din egen TV. 
r. Med MMS och GPRS/SMTP/FTP-funktionerna, kan du skicka foton till 1-4 mobiltelefoner och 

till 1-4 e-postadresser för varje registrerad rörelse. 
s. Varning för låg batterispänning via textmeddelande 
t. Kameran kan styras att ta bilder också med hjälp av textmeddelanden 
u. Stöder de flesta 2G och 3G SIM-kort 

 

Funktioner: 
 

4.1 Att återge video och bilder 
Du kan se på videoupptagningar och bilder genom att i testläget trycka “↑”; Tryck “←” eller “→” 

för att bläddra bland bilderna. Du startar videon genom att trycka “OK”.  

1) Då videon rullar tryck “↑” för att stoppa den.  
2) När du tittar på bilder, tryck “Menu”, om du vill radera filer eller formatera minneskortet. 

4.1 Att radera videor och bilder:  
a. Radera en: Markera bilden med “←” eller “→”, Välj med “↑” eller “↓” ”Ja” och tryck på ”OK”. 
b. Radera alla: Raderar alla video och bilder. 
 

4.3 Formatering av minneskortet 

a. Nej 
b. Ja: Formatera minneskortet. 
Tryck “↑” eller “↓” för att välja, bekräfta genom att trycka “OK”. Gå tillbaka genom att trycka på 

“Menu”. 



4.4 Gå automatiskt ur testläge 
Kameran går automatiskt över till fotoläge (kameran tar bilder på grund av rörelse), om man inte 

trycker på någon tangent under 60 sekunder. 

Obs: Kameran förblir i testläge också en längre tid, då du ändrar inställningar i menyn. 

4.5 Huvudmenyn 
Tryck “Menu” i testläge för gå till huvudmenyn; flytta dig i menyn med piltangenterna “←”, “↑”, 

“→” eller “↓”, tryck på “OK” knappen för att bekräfta, och gå tillbaka genom att trycka på 

“Menu”. 

Huvudmenyn 
Standard-

inställning 
Funktionsbeskrivning 

1. Kamerans-ID OFF 

Välj “ON” för att ge kameran en fyrsiffrig ID, som hjälper 

användaren att identifiera den kamera med vilken bilden 

tagits (om man har flera kameror). 

2. Kamera + Video OFF 

När du väljer “ON”, och kameran registrerar rörelse, tar den 

först en bild, varefter den tar en video enligt vad som angetts 

i avsnitten "videolängd" och "antal bilder". 

3. Antal bilder 1st 
Du kan välja huruvida kameran tar 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 bilder 

i gången. 

4. Bildupplösning 5MP 
12MP/8MP/5MP 

4000x3000, 3264x2448, 2592x1944 

5. Videoupplösning 640 
FHD1080P/640/320: 

1280x1080/1080x720/640x480/320x160 

6. Bilder per sekund 30FPS 
30 fps/15 fps Bestämmer hur många bildrutor videon 

innehåller per sekund. 

7. Digital zoom Ej i bruk Du kan zooma digitalt, 2, 3 eller 4 gånger. 

8. Videons längd 5 sek. 5-60 sek. Bestämmer hur lång video kameran spelar in. 

9. PIR-känslighet 

 
Medel 

Hög/ Medel/ Låg;  

Den högsta känsligheten 1)mer känslig för rörelser av små 

djur; 2) upptäcker rörelse på längre avstånd; 3) gör det 

möjligt att lättare upptäcka skillnaden mellan kropps- och 

lufttemperatur; 4) utlöser lättare kamerans inspelningläge. 

Vid hög lufttemperatur har kameran svårare att identifiera 



kroppstemperatur, då rekommenderas inställningen “hög”. 

10. Timer OFF 
Välj “ON” för att välja start- och stopptidpunkt; kameran tar 

då bilder endast under det inställda intervallet. 

11. 

Intervallfotografering 
OFF 

Välj “ON” för att välja bildtagningsintervall; kameran tar 

automatiskt bilder eller video enligt de inställda intervallen. 

Rörelsesensorn är då inte i användning. Bildtagningsintervall 

ställbart 5 sek. – 24 tim. 

12. Fördröjning av 

bildtagning 
OFF 

Den tid efter vilken kameran på nytt är klar för tagning efter 

att den registrerat rörelse och tagit en bild. Den här 

funktionen förhindrar kameran att ta alltför många bilder. 

Exempel: Kameran väntar 1 minut efter tagning, även fast 

det hela tiden finns rörelse. 

Inställbar tid: 5 sek. – 2 tim. 

13. Ljudinspelning ON Välj “ON” för att även spela in ljudet under videofilmning. 

14. TV-utgång PAL NTSC/PAL 

15. Tidsstämpeln ON 

Då den här inställningen är aktiverad syns klockslag och 

datum när bilden togs, samt  rådande temperatur 

(vägledande). 

16. Frekvens 50Hz 
Bildskärmens frekvens. Med felaktig frekvens kan bilden 

flimra. 

17. Språk Svenska Välj önskat språk. 

18. Tid/datum 
01/01/ 2011 

12: 00 

Inställning av tid och dag. 

19. Tangentljud ON 
Inställningen, som bestämmer om tangentljudet är av eller 

på. 

20. SD-Rullande lagring OFF 

När du väljer “ON” och minneskortet blir fullt, raderas de 

äldsta av filerna för att frigöra minneskapacitet så att lagring 

av bilder kan fortsätta. 

21. Kamerans lösenord OFF 
Välj “ON” om du vill skydda din kamera med lösenord; 

Lösenordet måste bestå av sex tecken. 

URL/APN/IP/Port inställningar  



Markera önskade tecken med “←”,  “↑”, “→”, eller “↓”. för att välja ett tecken, tryck ”OK”, 

Välj“Menu” för ytterligare tecken. När du matat in uppgifterna, tryck “ON” vid “＾”-tecknet. 

22. Operatör 

(MMS inställningar) 

Välj din operatör från listan, följ dessa steg: 

För att välja rätt land, tryck "OK", Välj din operatör, tryck "OK" :  

Obs: Kontrollera från MMS inställningarna att de förinställda URL/APN/IP/Port (vid 

behov även användarnamn och lösenord) är exakt samma som din operatör uppger. 

23. MMS 

Inställningar (för att 

skicka ett MMS-

meddelande) 

Om du inte hittar din operatör i avsnittet Operatör, ta reda på din operatörs 

mms-inställningar (URL/APN/IP/Port (vid behov användarnamn och lösenord) , och 

fyll här i dem manuellt Obs: MMS inställningarna behövs för att kameran ska kunna 

skicka bilder till en mobiltelefon; om MMS-inställningarna är felaktiga, kan inga 

bilder skickas. 

24. GPRS-

Inställningar 

Ange APN för din operatörs GPRS inställningar och vid behov användarnamn 

och lösenord. 

Obs: Det är inte alltid nödvändigt att ange användarnamn och lösenord för 

APN. Dock kräver vissa operatörer dessa, för att GPRS-funktionen ska fungera. 

Vid behov kan du be din nätleverantör om ytterligare anvisningar. 

25. SMTP-

Inställningarna (För 

att skicka e-post) 

I SMTP-inställningarna definieras inställningarna för den sändande e-

postservern. Använd här en egen fungerande e-postadress. Om du skickar 

bilder t.ex. från Hotmail, ange inställningarna för Hotmail. 

1) Ange IP-adressen för din e-post server:  
T.ex.: Hotmail IP: smtp.live.com  

2) Ange porten för din e-postserver; 
För de flesta e-postservrar gäller port 25; kontrollera porten och ange rätt 

portnummer.  

Hotmail: 587 

3) Ange den avsändande e-postadressen och dess lösenord (kan också vara 
samma som bilderna skickas till). 

Obs: SMTP sänder bilder till de förvalda e-postadresserna; om SMTP-inställningarna 

inte är korrekta, kan inga bilder skickas.. 

26. FTP-Inställningar 

1) Ange operatörens APN; 
Obs: APN anges automatiskt om du har valt operatören i avsnittet "Operatör" 

2) Ange FTP-serverns IP-adress;  
t.ex.:  



FTP Server IP: ftp://dianwan2008.gicp.net/ 

Enter: dianwan2008.gicp.net 

Gmail IP: smtp.gmail.com; 

3) Ange FTP-serverport; 
För de flesta FTP-servrar gäller port 21; kontrollera porten och ange rätt 

portnummer. 

4) Ange lösenordet för FTP-servern. 
Obs: FTP sänder bilderna till det förvalda FTP-kontot; om FTP-inställningarna inte är 

korrekta, kan inga bilder skickas. 

27. Skicka 
Ange 1-4 mobilnummer och/eller 1-4 e-post adresser dit du vill att kameran ska skicka 

bilderna. 

28. SMS-Fjärrstyrning 

1) Utlösning av kameran: (Batteridrift) 
Kamerans GPRS modul aktiveras bara när någon rörelse utlöser kameran. I 

detta fall går SMS-kommandot (t.ex. ändring av bildstorlek) först i det här 

skedet fram, varvid kameran utför funktionerna. 

2) Kontinuerlig tagning: (Extern strömkälla ansluten) 
Kamerans GPRS modul är alltid på och kameran tar även omedelbart emot 

SMS kommando och utför de önskade åtgärderna.(förbrukar mer ström)  

29. Begränsning av 

bildantal/ 

   dag 

ON 

(Obegränsad) 

Det högsta antal MMS-meddelanden som kameran kan 

skicka per dag. 

1) Tryck “OK” för att välja “ON”; 
2) Tryck “↑” eller “↓” för att välja lämpligt antal; 
3) Tryck “OK” för att spara antalet. 

28. Händelselogg OFF 

Välj “ON” om du vill att kameran ska registrera endast 

tidpunkterna då den registrerat rörelse. Då tar kameran inte 

bilder/video för att spara på batterierna. 

Hur används den? 

Du kan se när och hur många gånger rörelse förekommit 

framför kameran. Tidpunkterna sparas på minneskortet som 

en textfil.  

 

 

 



22. Återställ 

standard-

inställningarna 

Nej 

Välj “Ja” för att återställa kamerans fabriksinställningar. 

4.6 GPRS signalsökning 
Med följande instruktioner kan du testa om GPRS-modulen fungerar ordentligt och ifall den hittar GPRS-

signalen. 

a. Skjut GPRS-brytaren till ”ON”-läge. Skjut sedan även strömbrytaren till ”ON” -läge och tryck “OK” för att 
sätta på kameran.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Då texten ”GPRS Inställningar” visas på bildskärmen, fäst genast kameran vid batterilådan (där även 
GPRS modulen ingår); vänta ca 40 sekunder. GPRS-signalsökningen har lyckats då LED indikatorn blinkar 
snabbt. 
Obs: Kameran går över till automatiskt driftläge 1 minut efter det att signalsökning gjorts, lösgör därför 

kameran genast från batterilådan då LED indikatorn börjar blinka. 

c. Lösgör kameran från batterilådan; Du ser signalstyrkan i bildskärmens vänstra kant. (se bild) 
Obs: På bildskärmen visas “Ej SIM-kort” ifall SIM-kortet inte är på plats. 

 

 

 

 

 

 

   

 

d. Om kameran inte har signal, försäkra dig om att kameran är ordentligt fäst på batterilådan(klämmarna 
fast). 



Kommando via textmeddelande 
Du kan programmera kameran med din mobiltelefon genom att använda följande kommandon.  

Kameran skickar bekräftelse på lyckade aktiviteter till förvalda mobilnummer/e-postadresser. 

 

 

Obs: I strömsparläge reagerar kameran på meddelanden först då rörelsedetektorn utlöser 

kameran;  I full beredskapsställning (används vanligtvis med strömkabel) reagerar kameran genast. 

Kom-

mando 

nr 

Kod 
Exempel på 

textmeddelande 
Exempelmeddelandets funktion 

01 
Beskrivning: Kamera(1), Kamera + 

Video(2) 
01*1# Kamera 

02 Bildstorlek: 12MP(1), 8MP(2), 5MP(3) 02*1# 12MP 

03 

Bildserie:  

1 bild (1),  

2 bilders serie(2), 

3 bilders serie(3), 

… 

7 bilders serie(7) 

03*2# 2 bilder/registrerad rörelse 

04 

Intervalltagning: 

Ställ in tiden, använd sex siffror:  

t.ex. 2 tim. 1 min. 3 sek.: 020103 

04*# Av 

04*020103# 

Kameran tar automatiskt en 

bild/bild+video med 2 tim. 1 min. 

03 sek. intervall. 

05 
Rörelsesensorns känslighet:  

Låg(1), Medel(2), Hög(3) 
05*3# Hög  

06 

Digital zoom:  

Av (1), 2x (2),  

3x (3), 4x (4) 

06*3# 3x digital zoom 

7a Mobilnummer 1 Mobilnumret dit 7d*15955559999# Mobilnummer 4: 15955559999 



7b Mobilnummer 2 bilderna ska 

skickas: Max. 20 

nummer (endast 

MMS-

meddelanden) 

7c Mobilnummer 3 

7d Mobilnummer 4 
7d*# Radera mobilnummer 4 

  

8a E-post 1 
E-postadress dit 

bilderna ska 

skickas: Max. 60 

tecken (endast 

SMTP) 

 

8a*12ab@gmail.com# E-post 1: 12ab@gmail.com 8b E-post 2 

8c E-post 3 

8d E-post 4 
8a*# Radera e-postadress 1 

  

09 

 

09 

Maximalt antal bildutskick. (Kameran 

skickar per dag högst detta antal 

bilder) 

09*# Ingen begränsning 

09*19# 

Kameran skickar högst 19 bilder 

per dag till förvalda 

mobilnummer/e-postadresser.  

10 

Fördröjning av bildtagning: OFF, ON 

Ställ in fördröjningstiden, använd sex 

siffror t.ex.: 

2 tim. 24 min. 21 sek.: 022421  

10*# OFF 

10*022421# 
Kameran reagerar igen på rörelse 

tidigast efter 2 tim. 24 min. 21 sek. 

11 

Timer:  

Ställ in tiderna, använd sex siffror. Skilj 

åt start- och sluttidpunkt med ett 

bindestreck.  

T.ex. 2:01:30 - 16:05:10: 

020130-160510 

11*# OFF 

11*020130-160510# 

Kameran fungerar endast inom 

intervallet 2:01:30-16:05:10 varje 

dag. 

12 
Be kameran ta en bild genast och 

sända den. 
12*# 

Kameran tar en bild och sänder 

den till förvalda nummer/e-

postadresser/FTP-konto. 

13 

GPRS –läge: 

Strömsparläge(reagerar på SMS-

kommandon först då kameran 

registrerar rörelse (1) 

13*1# Strömsparläge 

13*2# Full beredskapsställning 



Full beredskapsställning (2) 

14 Händelselogg (tar ej bilder) 
14*# ON 

14*1# OFF 

15 

Be kameran skicka händelseloggen. 

Obs: Händelseloggen bör vara 

aktiverad. 

15*1# Sänd loggen till mobiltelefonen 

15*2# Sänd loggen till e-postadressen 

15*3# Sänd loggen till FTP-kontot 

16 

Om du vill kan du med fyra tecken 

ange ett ortsnamn som sparas 

tillsammans med bilden. Du ser direkt 

på bilden var den tagits. 

16*Tre# Tammerfors 

16* Hki# Helsingfors 

17 

Videostorlek:  

720P (1); 

D1 (2); 

CIF (3) 

17*1# 720P 

18 
Videolängd 

5-60 sek. 
18*10# Varje video är 10 sek. lång. 

 


