
  Special Ops Live
    Nu kan du styre dit kamera live via sms 

Dansk Quick Guide
Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det 

teleselskab du ønsker at bruge ( medfølger IKKE men kan købes hos alle forhandlere ).

Du sikre dig at kameraet er på OFF.

Du sætter batterier i kameraet, husk at vende dem korrekt, du kan se i toppen af hver række hvilken vej + / - skal vende på 
batterierne.

Du sætter dit sd kort i kameraet.

Du sætter dit simkort i en telefon, går ind i menuen, her vælger du sikkerhed og derefter deaktiver pinkode anmodning.
Når pinkoden er deaktiveret skal du sende en mms med foto til en anden telefon, så snart du modtager dette foto er dit simkort klar 

til brug i kameraet.

Du sætter simkortet i dit kamera og du er nu klar til at programmerer dit kamera.

Sæt dit kamera på test og tast menu så åbner menuerne sig, i toppen af menu kan du se følgende hovedgrupper til

indstilling af dit kamera :

Cam = alle Foto indstillinger 
 Pir = alle sensor indstillinger 

 Gsm = Alle MMS eller Mobil Internet indstillinger 
Sys = generelle indstillinger

Live styrring via sms

Vi indstiller nu kameraet for hver område herunder og i nævnte rækkefølge :

Kamera indstillinger ved Foto mode

Vælg Foto
 
Vælg Mellem 3 – 5 – 8 – 12  MP foto

Vælg 1 – 2 – 3 foto pr. aktivering

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linie



Kamera Indstillinger ved video mode

Vælg Video

Vælg Vga eller Qvga  VGA anbefales

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Indstil længde på video optagelse fra 5 – 60 sekunder

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Pir / Sensor Indstillinger :

Sensor følsomhed vælg : lav – Normal – Høj

Sleeptime mellem aktiveringer :jagt 10 min - overvågning 1 
min. .

TimeLaps On / Off  samt hvor tit kamera skal tage et foto

Timelaps / Sensor : Off = aktiv 24 timer i døgnet ellers sæt start 
og stop tid.

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Location er = Geotrack, dit kamera kan spores via sms live 
modulet som det eneste på marked.

Klik OK og Download Tool derefter skal dit sd kort sættes i din 
Computer.
Bemærk du kan IKKE programmerer GSM & Gprs 
indstillingerne i dit kamera, dette skal gøres i din Pc.
Live modul som tillader du kan programmerer kameraet via sms 
fra din tlf ( se Live afsnit )

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Special Ops Live 
Kamera & Video Indstillinger



GSM Indstillinger :
Gå ind under GSM Indstillinger i kameraet, klik pil ned til du kommer til Download Tool, her klikker du OK når dit tool er 

downloadet til dit sd kort ( kameraet hopper ud af menyen når det er downloadet ) tager du sd kortet ud af dit kamera og sætter 
det i din PC.

Automatisk åbner sd kortet og du skal vælge GSM Setup , derefter åbner vinduet hvor du sætter dine indstillinger ( Se foto 
herunder ).

Vælg hvor mange mms / Mail 
kameraet må sende til dig pr. dag 
fra 0 til 99 eller ubegrænset = 00

Vælg MMS eller GPRS

Vælg at sende til telefon, mail eller 
begge dele, Gprs kan kun sende til 
mail.

Bruges hvis du selv vil sætte dit 
teleselskabs indstillinger

Her vælger du størrelsen du ønsker 
kamera sender dine foto i, vælg fra 
60 til 200 KB vi anbefaler kun 80 
KB pga. teleselskabernes 
begrænsning

Instant = Kamera sender foto så 
snart det tages.

Daily Report = Kamera sender 
en rapport om dagen med 
optaget film eller foto.

Off = Kamera sender ikke men 
gemmer foto / film på SD kort.

Vælg land og teleselskab, er dit 
teleselskab ikke på listen, skal 
du taste teleselskabets 
indstillinger under Custom.

Indtast telefon numre og mail 
adresser kamera skal sende til.
Husk med Gprs sendes kun til 
mail adresser du skal indsætte ; 
mellem hver telefon / mail du 
indsætter.

Omdøb dit kamera efter eget 
ønske vælg on / off

Vælg SD Kort ellers kan dit kamera 
ikke bruge din fil, gsm setup filen skal 
gemmes i sd kortets rod

Tryk Ok for at gemme data på SD 
Kort

Special Ops Live
GSM Indstillinger



SYS = Programmering af din System opsætning.

Indstil tid og klokken

Vælg om du vil have dato og tidslinje på dine foto.

Hvor lang ir lys ønsker du 6 meter = 18 meter 
eller 12 meter = 36 meter Ved korrekt montage tredobbler du dit ir 
lys.

Vælg On / Off on = du ønsker at sætte dit personlige password, 
denne skal bruges hvis du ønsker at åbne menyen i dit kamera 
( Tyveri sikring )

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Covert Special Ops Live er Verdens eneste kamera der er født med 
overwrite, det betyder at hvis dit SD kort er fuld, vil kameraet 
slette det ældste foto på dit sd kort hver gang det tager et nyt foto, 
hvilket betyder du ikke går glip af nogen nye foto hvis du glemmer 
at skifte sd kort.

Format = du sletter alle data på dit sd kort 

Klik Ok for at gemme de ændringer du laver i hver linje

Klikker du på ok til Default Set sletter du alle dine  
data og sætter kamera tilbage til fabriks indstillinger.

Velkommen i 4Recon Europe familien.
Når du køber kamera gennem en Autoriseret 4Recon 

forhandler er du garanteret gratis support på dit produkt, har 
du spørgsmål, behov for vejledning eller skulle du risikerer 
at opleve problemer med dit kamera bedes du benytte vores 

online support på
Sales@4recon.com eller 0045 2963 0444

Supporten er åben fra 09:00 til 19:00 365 dage om året.

Special Ops Live

System indstillinger
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Special Ops Live

Live indstillinger som du kan 
programmerer via sms direkte fra din Tlf.

Covert Scouting Cameras & 4Recon.com
Gør det igen, endnu engang sætter vi alle konkurrenter til vægs med det nye Special Ops Live kamera.

Som det eneste kvalitets kamera i 12 MP er Special Ops Live 100% usynlig når der tages foto nat & dag, 
Kameraet levere 12 MP nat og dagfoto helt ud på 44 meter om natten og 300 meter om dagen i en kvalitet der 

endnu ikke er set før på marked indenfor vildt og overvågningskamera.

 Special Ops Live bruges af flere overvågningsselskaber, Politiet i pt. 7 politi kredse i Danmark bruges Special 
Ops Live og samtidig beskytter dette fantastiske kamera flere tusinde virksomheder i hele Europa.

Som det første kamera på marked kan du styre Special Ops Live via din mobiltelefon, det betyder kort sagt at du 
kan ændre indstillinger, tilføje og slette mail adresser og telefon numre, samtidig kan du ændre foto og video 

indstillinger som det eneste kamera på marked er dit kamera nu beskyttet med gps tracker indbygget i kameraet, 
det betyder at du nu uden problemer fra din mobiltelefon kan få oplyst kameraets placering og dermed kan alle 

special ops live kamera nu spores ved tyveri mf.

Herunder kan du se hvordan du får kameraet til at ændre indstillinger, PT. Er der nedenstående muligheder, men 
vi vil gennem hele 2013 tilføje flere muligheder til dit kamera, dette betyder du kan opdaterer dit kamera og få 
endnu flere muligheder for at ændre og tilføje indstillinger via sms, kort sagt du behøver kun komme ud til dit 
kamera en gang om året for at skifte batterier, ellers kan du klare alt via en sms til telefonnumret du har i dit 

kamera.

Sms indstillings muligheder og og de koder du skal sende i sms til kameraet for at ændre din opsætning. her under 
viser vi koden du skal sende og vi tager udgangs punkt i mit tlf og mail adresse som er :

Tlf nr. 29630444  Mail adresse sales@4recon.com, det vil sige du skal indsætte det telefon nr eller mail adresse 
der hvor vi har markeret teksten med rød og sende denne kode i en sms til det telefon nummer dit kamera har.

Send denne kode:
Tilføj telefon nummer ( alt med rødt erstattes m/ det tlf nr. du vil indsætte ) #140#1#+4529630444#
Slet telefon  nummer. ( alt med rødt erstattes m/ det tlf nr. du vil slette ) #140#0#+4529630444#
Tilføj mail adresse. ( alt med rødt erstattes m/ den mail du vil indsætte ) #141#1#sales@4recon.com#
Slet mail adresse ( alt med rødt erstattes m/ den mail du vil slette ) #141#0#sales@4recon.com#
Vælg foto mode  ( kamera tager foto ved aktivering ) #310#P#
Vælg video mode  ( kamera tager video ved aktivering ) #310#V#
Kamera om at sende et foto NU #500#
Kamera skal sende dig Gps signal med kamera 
placering

#510#

Aktiverer mms funktionen. #200#ON#
Deaktiverer mms funktionen. #200#OFF#
Alle koder sendes i tekstfeltet i en sms til det telefonnummer der sidder i kameraet og kamera bekræfter din ordre
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