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1. EYE-02 KAMERA - INTRODUKTION 

1.1 GRUNDFUNKTIONER 
 
EYE-02 er et sikkerheds- og overvågningskamera som alarmerer trådløst via GSM netværk.  
EYE-02 har indbygget følgende typer detektorer som standard, hvilket giver den optimale mulighed for at 
opdage ubudne gæster:  
 
PIR bevægelsesdetektor Detekterer varme ændringer som aktiveres af mennesketemperatur. 
Lyddetektor Mikrofon der registrerer lyde der er højere end det valgt niveau. 
Glasbrudsdetektor Genkender den specielle lyd af smadret glas fra et vindue. 
Tilt- og vibrationsdetektor Genkender enhver uønsket ændring i kameraets position og vinkel. 
Bevægelse-i-billede 
detektering 

Detekterer ændringer i billedet ved at sammenligne dem.  

 
 EYE-02 er simpel at installere og konfigurere (velegnet for GDS installationer) 
 EYE-02 sender en hændelses af en ønskede alarm via MMS, e-mail, SMS eller stemmeopkald. En kopi af 

hændelsen (billeder og videoer) lageres på hukommelseskortet (SD) eller på en web server. EYE-02 kan 
også rapportere til kontrolcentral. 

 EYE-02 kan benyttes døgnet rundt, da der er indbygget infrarød LED lys til nat overvågning. 
 EYE-02 er kompatibel med en lang række af Jablotron’s eksterne trådløse enheder (se tabellen på 

indersiden tilbage dækning af denne manual)   
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1.2 EYE-02 KAMERA BESKRIVELSE 
Se venligst figur A på indersidens omslag i denne manual. 
 

1 Kameralinse 6 GSM Antenne 

2 PIR bevægelsesdetektor   7 Tænd og sluk knappen 

3 Grøn lampe (LED) 8 AC adapter til stikkontakt 

4 Rød lampe (LED) 9 USB tilslutning 

5 Infrarød belysning (LED’er) 10 Batteri dæksel  

 

1.3 EYE-02 KAMERAS INDVENDIGE DELE 
Se venligst figur D på bagside af denne manual. 
 

1 Dual band GMS antenne 7 Akustisk glasbrudsdetektor 
• Akustisk lyd og stemme opdagelse 
• Detekterer på lyden af smadret glas 

2 EDGE/GSM modul 
- Billedoverførsel til mobil telefon via MMS eller e-mail 
- Dataforbindelse til jablotool-server og kontralcentral 

8 Intern radio modul  
• 868 MHz 
• Tillader betjening via RC-86 håndsender 
• Mulig for integration med OASIS trådløse enheder 

3 Summer 
• Indbygget akustisk signal giver 

9 Tilt og vibrations detektor 
• Beskytter imod uønsket berøring af kameraet 

4 Li-Ion batteri 
• Back-up batteri til sikring af udfald i AC forsyningen 

10 Infrarød LED 
• Benyttes til belysning ved natovervågning 

5 SD hukommelses kort 
• 4GB Hukommelseskort  

11 PIR infrarød sensor 
• Detekterer på varmeændringer / 
mennesketemperatur 

6 SIM kort 
• Standard GSM SIM kort 

12 VGA kamera 
• CMOS chip med 2.9 mm linse 

 
 

   

2. KAMERA INSTALLATION 

Før installation af kameraet skal du sikre dig, at du har et SIM-kort fra en udbyder, der har 
dækning på den location, hvor kameraet skal monteres samt aktiveret EDGE/GPRS internet 
forbindelse og MMS service. 
   
Nogle SIM kort er beskyttet med en PIN-kode, det er nødvendigt at fjerne PIN-kode på SIM-
kortet. For at gøre dette, indsættes SIM-kortet i din egen mobil, hvor du frakobler PIN-koden. 
Hvis dette ikke gøres (eller ikke bliver gjort ordentligt), vil EYE-02 kameraet måske ikke fungere 
korrekt. 

 

2.1 PAKKEN INDEHOLDER 
Udpak kameraet og tjek pakkens indhold, i henhold til figur B på omslagets inderside i denne manual. 
 

 
Brug kun batterier, opladere og tilbehør godkendt af JABLOCOM til denne specielle model. 
Brug af ikke godkendt udstyr vil kunne konflikte med godkendelsen og gøre garantien ugyldig, 
og kan være farligt. 

1 Kamera 6 Forlængerkabel til adapteren 

2 Batteri 7 CD-Rom 

3 Håndsender  8 Bruger manual og Quickmanual 

4 Adapter  9 Skruer og plugs 

5 USB kabel 10 Skruetrækker 
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2.2 INSTALLATION 
 

For at få et udvidet grafisk overblik af installationsproceduren, se venligst den vedlagte quick guide. 
 

Før du indsætter SIM-kortet i kameraet sørg for, at: 
- PIN-koden er fjernet 
- MMS service er aktiveret 
- Internetadgang er muligt 

 
 Indsæt SIM kort og batteri i kameraet 

   
Afmonter skruerne og åben batteri 
låget. 

Indsæt SIM kortet. Indsæt batteriet og monter batteri 
låget samt skruer. 

 
 Installer kameraet på den valgte position 

 
  

Marker og bor huller på den 
ønskede position og fastgør 
kamerafoden. 

Juster kamerapositionen. Fjern beskyttelsen fra linsen. 

 Forbind strømkablet til kameraet 

  
Sæt strømkablet i kameraet. Sæt adapteren i stikkontakten. Kameraet vil automatisk tænde. Vent 10 

sekunder og tjek EYE-02 kameras LED lamperne på front. 
 Indlæs din mobil og håndsender i kameraet  

 
 

Ring op til kamera fra din mobil. 
På håndsenderen, tryk   og så tryk . Tjek at den grønne LED lampe 
tænder på kameraet. 
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3. KAMERA FUNKTION 

3.1 ARBEJDS TILSTAND 
EYE-02 kameraet har tre arbejdstilstande: FFRRAAKKOOBBLLEE TT, TTII LLKKOOBB LLEETT og KKOONNFFIIGGUURRAATTII OONN.  
 

Tilstand Beskrivelse 
Knapper på 
håndsender 

FRA 

FRA tilstand er en tilstand, hvor kameraet ikke bruges. Kameraet er i en tilstand, 
hvor det ikke kan aktiveres af bevægelser i området, som skal overvåges. Den 
eneste aktive detektor er den, som beskytter kameraet selv imod 
berøring/manipulering. 

 

TILKOBLET I TILKOBLET tilstand overvåger kameraet det fulde område, alle detektorer er 
aktive.  

KONFIGURATION 
KONFIGURATION tilstand tillader brugeren at ændre i kameraets indstillinger, 
tilføje en ny enhed (som en håndsender) til at samarbejde med kameraet eller 
tilføje en ny burger-kontakt (se flere detaljer i kapitlet KONFIG tilstand) 

 og  
sammen 

Den valgte kameratilstand afsluttes ved at skifte til en anden tilstand. 

3.2 FJERNKONTROL 
Pakken indeholder en trådløs håndsender (RC-86 type), som kan bruges til at betjene 
kameraet og skifte imellem de forskellige tilstande.  
 
Ændring af en tilstand ved hjælp af håndsenderne signaleres både af LED lampen på 
kameraet frontpanelet, og med et akustisk signal. Betydning af lamper og akustiske 
signaler er som følger: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilstand LED indikation Akustisk signal 
 

TILKOBLET 
 

Lamperne er slukket.  
 

1 langt bip 
 

FRA 
 

Grøn lampe lyser permanent.  
 

2 lange bip 

 
KONFIGURATION 

 
Rød og grøn lampe blinker 
samtidigt langsomt. 

 

 
3 lange bip 

 
INDLÆSE 

 
Rød og grøn lampe blinker 
skiftevis langsomt. 

 

 
1 kort bip 

 

FEJL 
 

Rød lampe lyser permanent. 
 

 

4 korte bip 

Kameraets opstart og nedlukning og også USB tilstand, angives med hurtigt grønt lys, der blinker. 
Aktivering af USB tilstanden, signaleres med fire lange bip. 
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3.3 KONFIG TILSTAND 
Konfigurations tilstand tillader brugeren at ændre kameraets indstillinger. 

Kameraet sættes i konfigurationstilstand ved at trykke samtidigt på  og  knapperne – rød og grøn lampe på 
frontpanelet vil starte med at blinke langsomt. 
I konfigurationstilstand er det muligt at skifte til andre programmeringstilstande (INDLÆSNING, TEST, 
RAPPORTERING, USB). 

 
Tilstand Beskrivelse Kommandoer 

 

 
INDLÆS 

I INDLÆS tilstand er det muligt at tilmelde andre eksterne trådløse 
enheder som håndsender, detektorer, sirener, etc.  
Også en ny kontakt - telefonnummer kan indlæses i denne tilstand ved 
blot en simpel opringning til kameraet. INDLÆS tilstand afsluttes 
automatisk når enheden er indlæst. 

 

 

 
 

 
 

TEST 
TEST tilstand er en speciel tilstand for testning af funktionaliteten af alle 
enheder uden at afsende nogle former for alarmrapporter til brugeren 
eller KC. Kameraet vil bippe og blinke ved aktivering af alle detektorer. 

 

 
 

 

 
RAPPORT 

I RAPPORT tilstand, sender kameraet en speciel rapport til alle kontakter 
(Opkald, MMS m.m.) i henhold til kameraets indstillinger. 
Eksempel på en SMS fra kameraet: Kamera EYE-02 rapport: 
Bruger standard kamera tekst Ekstern trådløs enhed RC-80(1), 
Tid:13/11/2010  11:33:49. 

 

Tryk  og  knapper 
samtidigt i 4 sekunder 

 

 
USB 

I denne specielle tilstand opfører kameraet sig som en standard USB 
flash disk. Det gør det muligt at få adgang ti l filer på SD hukom- 
melseskort uden installation af en særlig kameradriver til PC. 

Tryk kort på tænd-/sluk 
knappen på kameraets 
bagside med tilsluttet 
strøm eller USB-kabel. 

 

For at beskytte kameraets sikkerhed vil de speciale tilstande automatisk blive lukket efter en 5 
minutter timeout, og kameraet vender tilbage til konfigurationstilstand. 

 

 

3.4 PROFILER 
EYE-02 kameraet tillader hurtige og simple indstillinger af alle nødvendige detektorparameter ved at vælge 
en af de definerede PROFILER. Disse profiler er velegnede for de fleste kamera-applikationer. Hvis det er 
nødvendigt, kan profilen justeres af brugeren. 
 

  HJEMME 
Profilen HJEMME er designet for indvendige 
installationer i en bygning (hus, lejlighed, kontor 
m.m.). Når ”TILKOBLET” tilstanden er aktiveret, må 
der ikke forekomme nogen former for bevægelse fra 
mennesker, ingen vind, ingen temperaturændringer, 
eller høje lyde i lokalet. 
 
TILT detektoren er aktiv også i ”FRA” tilstand for at 
beskytte kameraet mod en uønsket manipulation. 
 

  UDENDØRS 
UDENDØRS profilen passer bedst til installation udenfor dit hjem.  
Kameraet reducerer detektorernes følsomhed væsentligt i 
UDENDØRS, fordi der er mange forskellige ting der kan skabe en falsk 
alarm (solskin, dyr, gadestøj, vind osv.). 
 
 

For udendørs installation, se afsnit 5.9. 
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  GARAGE 
Denne profil er velegnet til installation i din garage. Den svarer til 
HJEMME profilen, men har også en indgangstid på 30-sekunder. 
Indgangstiden giver dig mulighed for at åbne garageporten eller 
indgangsdør først og derefter skifte kameraet til “FRA” tilstand i 
indgangstiden. 
 
 

  CARE 
Denne profilen er specielt designet til overvågning af små børn, 
ældre eller handicappede. 
 
 CARE profilen giver brugeren mulighed for at 
forlade sit hjem, opholde sig i kort afstand fra 
hjemmet og overvåge det sovende barn eller syge 
bedstemor osv. Kameraet aktiveres ved enhver 
bevægelse eller ved en panik alarm (udløst af en 
personlig håndledsknap). 
 

 

Den interne akustiske lydgiver er deaktiveret i CARE profilen. Også TILT detektoren er deaktiveret, så 
kameraet kan manipuleres med. 

 

  BUTIK 
Den stærkeste profil er BUTIK profilen. I denne tilstand er alle 
detektorer aktive, også den permanente proces af “bevægelse i 
billedet”. Denne profil tilbyder den højeste sikkerhed i permanent 
overvågning; følgerne er selvfølgelig at denne profil også er den 
profil, der har det største strømforbrug. 
Denne profil passer perfekt til steder, der har brug for fuld 
overvågning hele dagen eller hele natten, som f.eks. forretninger, 
kontorgange, receptionsområder osv. 
 
 
Standard profilen er “HJEMME”. For at skifte profil kan man sende en SMS kommando PROFILE (se detaljer i 
afsnit 4.2). Man kan også skifte tilstand og andre tilpasninger med den medfølgende JabloTool software. 
 
 

3.5 DETEKTORER 
EYE-02 kamera kan integreres med en stor del af OASIS’s trådløse detektorer. Denne løsning af forskellige 
kombinerede typer af detektorer gør det muligt for brugeren at beskytte det ønskede område mod en stor 
mængde af forskellige trusler. Dette kapitel beskriver kort de enkelte detektorers grundlæggende principper 
for at opnå en korrekt indstilling. 

 PIR BEVÆGELSESDETEKTOR (PIR) 
PIR detektor (Passiv Infrarød føler), som detekterer på kropsvarme, er den mest almindelige type af 
detektorer til professionelle sikringssystemer. PIR kan registrere selv meget små ændringer af 
temperaturforskelle foran kameraet. 
 
 BEVÆGELSE-I-BILLEDE DETEkTOR (MIP) 
De grundlæggende principper for denne detektortype stammer fra de professionelle videosystemer – DSP 
(digital signal processor). Funktionen analyserer permanent området og opdager alle ændringer i billedet. 
En avanceret digital rytme skaffer en udmærket modstand mod falske alarmer, som forårsages af 
ubetydelige ændringer i billedet (det bliver mørkt, gadelamperne tænder osv.). Brugeren kan nemt gemme 
en del af et billede for at sætte systemet til at opdage ændringer I denne del af billedet (fjerne del af billedet 
hvor der er motortrafik) og sætte sensitiviteten med fokus på størrelsen og hastigheden af ændringerne i 
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billedet. Mens DSP metoden er strømkrævende, bliver MIP normalt aktiveret efter nogle varsler fra PIR 
detektorer. 

 LYDDETEKTOR (NOICE) 
Lyddetektor bruger den indbyggede mikrofon til at overvåge området for enhver lyd, der er anderledes end 
det normale niveau for området.  

 GLASBRUDSDETEKTOR (GBS) 
Glasbrudsdetektoren bruger digitale analyser af lyde fra den indbyggede mikrofon og kan opfange den 
specielle lyd af smadret glas fra et vindue helt op til 9 meter væk. 
Døråbningsdetektorer er en speciel type af detektorer, som bruger den akustiske signalfiltrering. Dette 
bevirker, at detektorerne kan detektere trykbølge, som dannes når indvendige døre åbnes. 

 TILT OG VIBRATIONSDETEKTOR (TILT) 
Den indbyggede tilt- og vibrationsdetektor kan opfange en uventet manipulering (forsøg på sabotage) af 
kameraet.  
 
Eksempel: Forsøg på at ændre kameraets position, eller forsøg på sabotage. 
 

Da vibrationsdetektoren er meget følsom, bør den ikke benyttes til udendørs installation, for 
at undgå falske alarmer forårsaget af eks. stormvejr. Også ved indendørs installation kan 
det være nødvendigt at reducere vibrationsdetektorens følsomhed i områder med jævnlig 
vibration. 

 
Detektorerne er lavet til at blive anvendt i rum med en max. afstand på op til 10 meter. 

   
 

Detektoropsætning  
Hver detektor kan indstilles i 3 følsomhedsniveauer og 3 niveauer af analyse. 
Højere følsomhed betyder, at detektoren aktiveres lettere. 
Eksempel: Små bevægelser eller små vibrationer vil blive fortolket som aktivering. 
Højere analyseniveau betyder, at der for hver aktivering skal foretages yderligere analyse, før det fører til en 
aktivering. 
 
Eksempel: Bevægelse eller lyd skal være til stede i længere tid, eller objekt (person) skal aktivere flere zoner mv. 
 
 

3.6 RAPPORTER OG KONTAKTER 

EYE-02 kameraet kan rapportere hændelser til mobiltelefoner (via taleopkald , SMS-besked , MMS 

) eller til e-mail-adresser. Op til 10 forskellige telefonnumre og 10 e-mail-adresser kan gemmes i EYE-02 
kameraets kontaktlisten. 
 
Rapportniveauer 
Hver kontakt kan have sit eget rapportniveau. Tre niveauer (Normal, Udvidet, Alle detaljer) viser, hvor 
mange hændelser der rapporteres til en kontakt. Kontakter med normalniveau vil kun modtager rapporter 
om alarmer, kontakter med niveauet ”udvidet” få også nogle oplysninger om systemfejl (strømafbrydelse, 
lavt batteri ...) og kontakter med niveauet ”alle detaljer” vil modtage rapporter om alle typer hændelser 
(skifter, opstart / lukke ned ...). Som standardindstillinger, sender kameraet alarmrapporten som MMS og 
gør en opfordring til alle tilmeldte kontakter. Alle andre rapporter sendes som en SMS til brugeren. 
Rapporteringsniveauet ”Udvidet” tildeles kun til den første tilmeldte kontakt, alle yderligere kontakter får 
rapporteringsniveauet ”Normal”. 
 
Redigering af kontakter 
Du kan tilføje en ny kontakt ved at fortage et opkald til EYE-02 kamera fra et nyt telefonnummer, mens 
kameraet er i INDLÆS tilstand. 



EYE-02 MANUAL - 10 -  

 
Nye kontakter kan også tilføjes via en SMS-kommando (se kapitel 4.2, KONFIG kommandoer). 
Den mest enkelte måde at redigere kontakter på er via JabloTool softwaren. Du kan blot redigere numre 
eller e-mail adresser og tilpasse, hvilke hændelser der skal rapporteres på de forskellige niveauer. 
 


 
Jablotool software – kontakt opsætning 



 
JabloTool giver også brugeren mulighed for at blokere en del af rapporteringsmængden (opkald, SMS, MMS) 
ved at fjerne fluebenet i den relevante check-boks. 
 
Nye kontakter kan også tilføjes via en SMS kommando (se kapitel 4.4, KONFIG kommando) eller ved at ringe 
direkte til EYE-02 kameraet fra et nyt mobilnummer mens Kameraet er i INDLÆS tilstand. Hvis der ikke er 
mobilnumre gemt I kontaktlisten (efter installation af et nyt EYE-02 kamera eller efter en fabriks reset), vil 
kameraet automatisk skifte til IINNDDLL ÆÆSS   tilstand og vente på et indgående opkald.  
 

KONFIG KONTAKT <kontakt> hvor <kontakt> betyder telefonnummer eller e-mail adresse 

 Eksempel: KONFIG KONTAKT +4512345678 
 KONFIG KONTAKT email@hotmail.com 

 
 
Kameraet sender en e-mail med svar-adresse noreply@jablocom.com. Tjek venligst din e-mail klient SPAM filter for 
at acceptere e-mails fra denne adresse. 
 

 
 
 

4. KAMERAINDSTILLING 

4.1 INDSTILLING OG KONFIGURATION VIA PC 
Den mest enkelte og overskuelige måde at indstille EYE-02 kameraet på, er ved at bruge en computer med 
JabloTool softwaren. 
 
JabloTool DESKTOP software er tilgængelig på den CD-Rom, der medfølger i kamera pakken. 
 
JabloTool Web server fjernkonfiguration er tilgængelig på  www.jablotool.com.  
 
Funktionaliteten for begge JabloTool versionerne er den same, den eneste forskel er forbindelsesmåden til 
kameraet – JabloTool WEB kræver en forbindelse via internettet, der etablerer en trådløs forbindelse til 

mailto:email@hotmail.com
mailto:noreply@jablocom.com
http://www.jablotool.com/
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kameraet vis GPRS. JabloTool DESKTOP softwaren forbinder kameraet til computeren ved et USB kabel. 
Fordelen ved en USB forbindelse er, at dataene hurtigere kan gemmes i kameraet. 
 
 
  JabloTool DESKTOP 
 
Indsæt installations CD’en i din computer, 
start programmet “INSTALL.EXE” og følg 
instruktionerne. 
 
 
 

EYE-02 forbindelses via  JabloTool DESKTOP 

 
 

Tilslut ikke EYE-02 til USB stikket på din computer før du har færdiginstalleret JabloTool 
softwaren fra CD’rom! 

 

Den sidste version af installationssoftwaren kan hentes på 
www.jablotool.com/download. 

 
 
Tænd kameraet og forbind det til din computer med USB kablet. Vent indtil dit computersystem genkender 
kameraet. Start nu JabloTool programmet og følg instruktionerne på skærmen. 

 
Den maximale længde for USB kablet er 5 meter. Hvis EYE-02 er længer væk kan det være 
nødvendigt at afmontere EYE-02 fra dens placering eller bringe din computer tætter på. 

 
 
 
 
  JabloTool WEB 
 
JabloTool WEB er en gratis service som Jablotron stiller til 

rådighed via www.jablotool.com.  
Når man benytter JabloTool WEB, vil man blive guidet til at 

etablere forbindelse til sit EYE-02 kamera. Hvis du ikke er 

registeret eller har sikret dit EYE-02 kamera med fjern-
adgangskode, skal du sende en SMS kommando med en 
kode fra din mobiltelefon til EYE-02 kameraet for at etablere 
forbindelses via JabloTool WEB.  

EYE-02 forbindelse via JabloTool WEB 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.jablotool.com/download
http://www.jablotool.com/
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4.2 SMS KOMMANDOER 
EYE-02 kameraets grundindstillinger kan indstilles ved at sende en tekstbesked (SMS) kommando til 
kameraet. SMS kommandoer bliver kun accepteret, hvis SMS’en sendes fra en mobiltelefon, som eksisterer i 
EYE-02 kameraets kontaktlisten.  
 
Hvis EYE-02 kameraet er beskyttet af en  FFjjeerrnn  aaddggaannggsskkooddee eller et KKoonnffiigguurraattiioonn  ppaasssswwoorrdd,,  sskkaall hver 
SMS indeholde den relevante adgangskode.  Ved brug af adgangskode kan EYE-02 kameraet indstilles 
fra enhver mobiltelefon. 
 

 Bemærk venligst at adgangskode og kommadorer er følsomme for store og små bogstaver. 
 

 

 INDSTILLINGSKOMMANDOER 

KOMMANDO BESKRIVELSE 

TILKOBLET 

Skift EYE-02 kameraet til  TTIILLKKOOBB LLEE TT tilstand. 
Eksempel: <Fjern adgangskode> TILKOBl 
Hvis kameras fjernadgang er beskyttet af en kode ”MIKE”, så skal 
kommandoen sendes som:  MIKE TILKOBl 

FRAKOBLET Skift EYE-02 kameraet til FFRRAAKKOOBBLL tilstand. 

STATUS 
EYE-02 kameraet vil besvare denne kommando med at sende en SMS 
tilbage angående kameraets nuværende status. 

Eksempel: EYE02 status: Tilkoblet, Tid: 22/06/09 16:78:18 

BILLEDE 
EYE-02 kameraet besvarer denne kommando med at sende et billede 
af den sidst optagede alarm. Beskeden indeholder også den aktuelle 
kamera status. 

RAPPORT SMS EYE-2 kameraet besvarer denne kommando med en rapport 
indeholdende de sidste 10 hændelser fordelt på op til 5 SMS’er. 

RAPPORT MMS EYE-2 kameraet besvarer denne kommando med en MMS besked 
indeholdende den sidste alarmhændelse i billedform.  

KREDIT 

Denne kommando er specielt for det forudbetalte SIM kort. EYE-02 
kameraet vil sende en tekstbesked med informationer om 
tilbageværende penge på dit SIM kort. Denne funktion er forudsat af 
din netværksoperatør og vil måske ikke fungere korrekt med visse 
netværk. 

HJÆLP EYE-2 kameraet besvarer denne kommando med at sende en 
tekstbesked med en liste over SMS kommandoerne. 

 

WEB 
Denne kommando benyttes til at tilslutte EYE-02 til JabloTool WEB 
server. Serveren beskriver detaljeret indhold for denne kommando. 

 
SkiftX 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

SkiftY 

Hvis kameraet er indlæst i et trådløst udgangsmodul UC-82 eller AC-82, 
kan denne kommando styre udgangen. Parameterne er TIL eller FRA. 
Hvis du ønsker at have en timet udgang, send kommandoen TIL <tid i 
sekunder >. 

Se venligst afsnittet OASIS trådløse enheder. 
Eksempel: SkiftX TIL    Skifter PGX udgang ”TIL” på det trådløse relæ. 
Eksempel: <KONFIG KOD > Skift FRA 

Eksempel: SkiftX TIL 30 Skifter PGX ”TIL” i 30 sekunder 
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 KONFIGURATIONSKOMMANDOER 
Konfigurationskommandoer ændrer EYE-02 kameraets indstillinger. Hvis EYE-02 kameraet er beskyttet af 
konfigurationspassword, så skal hver konfigurationskommando først indeholde dette password. 
 

KOMMANDOER BESKRIVELSE 

KONFIG PROFIL  
<profil> 

Profil indstillinger, <profil> er HJEM, UDENDØRS, GARAGE, BUTTIK eller 
CARE 

Eksempel:  KONFIG PROFILE SHOP  Kameraet vil skifte til profilen: BUTIK 

Eksempel:  <Programmeringskodeord> KONFIG PROFIL HJEMME 
Kameraet vil skifte til profilen: HJEM 

KONFIG KONTAKT 

Tilføj en ny kontakt. 

Eksempel: KONFIG KONTAKT MinEmail@domain.com 
E-mail adressen MinEmail@domain.com vil blive tilføjet til EYE-02 kameraets 
kontaktliste, ALARM rapporter vil blive sendt til denne e-mail adresse og det 
vil videooptagelserne også. 
Eksempel: <KONFIG kodeord> KONFIG KONTAKT +4512345678 
Telefonnummeret +4512345678 vil blive tilføjet til EYE-02 kameraets 
kontaktliste, ALARM rapporter vil blive sendt til denne telefon, og det vil 
videooptagelserne også. 

KONFIG SPROG  
<SPROG> 

Ændre EYE-02 kameraets sprogindstilling. 

EYE-02 indstiller automatisk sproget I henhold til SIM kortes sprog. Hvis 
SIM kortes sprog ikke findes I EYE-02, vil engelsk som standard benyttes. 

Eksempel: KONFIG SPROG GER ændrer standardsproget til tysk. 

Mulige sprog: ENG, GER, SPA, FRE, FIN, SWE, NOR, SQI, ARA, CZE, DAN, 
GRE, HRV, HUN, ITA, DUT, POL, POR, RUM, RUS, SLK, SWE, TUR. 

Man kan få tilsendt en liste over de sprog kameraet indeholder ved at sende 
en SMS: HJÆLP SPROG 

Eksempel på et svar fra kameraet: 
Kamera EYE-02 hjælp: SPROG ENG, CZE, GER, SPA, FRE 

KONFIG  UDGANG 
<tid> 

Ændrer udgangstiden, <tid> tiden er i sekunder 
Eksempel: KONFIG UDG.TID 25 sætter kameraets udgangstid til 25 sekunder 

KONFIG STRØM  
<tilstand> 

Ændrer strømforsyningstilstanden, <tilstand> kan være NN OO RR MM AA LL eller 
BBAA TT TT EE RR II  
Eksempel: KONFIG STRØM BATTERI ændrer strømforsyningstilstanden til  
BBAA TT TT EE RR II tilstand 

KONFIG DATO 
Indstilling af tid og dato, ÅR-MD-DD TT:MM:SS  
Eksempel: KONFIG DATE 2010-10-24 08:34:02 

KONFIG ADGANG Indstiller eller ændrer fjernadgangspassword. 

Eksempel:   KONFIG ADGANG 1234  for indstilling af password 

Eksempel:    1234 KONFIG ADGANG  5555     for ændring af password 

KONFIG PASSWORD Indstiller eller ændrer programmeringspassword. 

Eksempel: KONFIG PASSWORD 5555 for indstilling af password 

Eksempel: 5678 KONFIG PASSWORD 8888 for ændring af password 

 

Selvom kameraets sprog skiftes til et andet sprog end enelgsk, vi kameraet stadig acceptere 
engelske kommandoer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MinEmail@domain.com
mailto:MinEmail@domain.com
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4.3 HÆNDELSESRAPPORTER 
Hver hændelse, som detekteres af EYE-02 kameraet bliver registreret i kameraets hukommelse. 
En optaget hændelse består af dato og tid, detaljeret beskrivelse af hændelsen, herunder dens kilde og en 
videooptagelse. 
 
Eksempel på en hændelse vist i JabloTool software: 
 

 
Jablotool softwaren -hændelsesliste 

 

Der er mange typer af hændelser. De vigtigste er ALARM rapporter, som øjeblikkeligt 
rapporteres til en kontakt fra kontaktlisten. Andre typer er ADVARSELS hændelser (svarer til 
ALARM, men en ADVASELS hændelse bliver ikke rapporteret til kontakter) eller TEKNISKE 
hændelser (Eksempel: informationer om AC strømsvigt). 

 
 

4.4 VIDEOOPTAGELSESINDSTILLINGER ( KUN MULIGT VIA JABLOTOOL) 
EYE-02 kameraet tillader en detaljeret indstilling af alle parameter for videooptagelser under mange 
forskellige forhold. 
 

Parameter Indstillinger Beskrivelse 

Billede interval  
Fra 20 billeder per sek., til 
1 billede hvert 5 sek. 

Hyppigheden af billeder. Jo højere hyppigheden er, jo 
større bliver størrelsen af videooptagelsesfilen. 

Efter ALARM, fort-
sætter optagelsen i  

(0 sek, 5sek, 10sek ,... 2 
min, 5 min, 10 min) 
Standart er 20 sek. 

Kameraet bliver ved med at videooptage i den valgte 
periode efter en ALARM aktivering. 

Gem kun billedet når 
en ændring i billede er 
detekteret 

Næste billedet vil kun blive gemt som videooptagelsesfil, hvis en ændring i billedet 
bliver detekteret i forhold til det forrige billede. Hvis billederne næsten er de samme, 
vil de ikke blive gemt. Denne indstilling reducerer videofilens størrelse væsentligt. 

Billedstørrelse 
160x120, 320x240, 
640x480 pixels 

Billedets opløsning i pixels. Højere opløsning forøger 
kvaliteten af optagelsen, men det øger også størrelsen 
af videofilen samt omkostningen for overførelsen af filen 
via GPRS/GSM netværket 
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Jablotool softwaren – kamera konfiguration 

 
 
 

Billedkvalitet 
5 niveauer af JPEG 
komprimering 

Højere komprimering reducerer filens størrelse, men 
formindsker også kvaliteten i billedet lidt. 

Filtrer for glødelamper  
(FRA, 50Hz, 60Hz), 
standard FRA 

Hvis overvågningsområdet er oplyst af standard lamper, 
vil dette filtrere uønskede blink fra lampen væk. Indstil 
frekvensen til 50Hz som er standard i Danmark. 

Lys kompensation 
 

+/- 2EV, med step 0.5EV, 
standard 0 

Kameraet beregner den bedste lysstyrken til billeder 
automatisk. Denne indstilling tillader at ændre den 
forudindstillede lysstyrke. 

Forventet objekt 
hastighed (lukkertid) 

(Hurtig, Normal, 
Langsom), standard 
normal 

Standard indstilling er NORMAL. Vælg HURTIG, hvis der 
kan være nogle hurtigt bevægende objekter foran 
kameraet (biler, løbende personer osv.), LANGSOM er 
velegnet især til dørkontrol og mørke rum.  

Sluk den indbygget IR 
lampe 

Den indbygget IR lampe tændes automatisk, når lyset er for lavt til normal 
kamerafunktion. Denne funktion frakobler den indbyggede IR lampe og bruges 
normalt sammen med eksterne IR lamper. 

Indsæt dato og tid i 
billede  

Et lille tidsmærke vil blive indsat øverst i venstre hjørne af billedet. Dette hjælper til at 
vise det præcise tidspunkt billedet blev taget. 

Optag video når PIR 
eller MIP aktivitet i FRA 
tilstand 

Videooptagelsen kan fortsætte i FRA tilstand, hvis en af detektorerne på fronten af 
kameraet aktiveres. Dette er meget velegnet til butikker, tankstationer og andre 
steder, hvor der er brug for permanent overvågning. 

Send video som 
adskilte JPEG billeder 

5 JPEG billeder vil blive sendt via e-mail i stedet for AVI video filer. 
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4.6 GSM NETWÆRKSINDSTILLINGER  
EYE-02 kameraet behøver den korrekte indstilling af paramenterne for GSM netværk. Disse parametre 
afhænger af det land du bor i samt det GSM netværk du bruger. 
 
EYE-02 kameraet kan automatisk indstille de korrekte indstillinger for de fleste GSM netværk. I tilfælde af  
specielle indstillinger for det GSM netværk som din GSM netværksoperatør udbyder, kan du blive nødt til at 
indstille disse manuelt via JabloTool softwaren. Dette gøres på GSM netværk under enheds konfiguration.  
 
 

Kontakt venligst din udbyder af GSM-netværk for detaljeret information. 
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5. ANDRE FUNKTIONER 

5.1 OPKALDSKONTROL 
EYE-02 kameraet indeholder en grundlæggende funktion der bevirker at man kan ringe op til kameraet fra 
en telefon og styre nogle funktioner via telefonens tastatur. Det er kun telefoner der er registeret i 
kontaktlisten i EYE-02 kameraet der kan udføre denne funktion. Når man ringer til EYE-02 kameraet vil 
kameraet besvare opkaldet og afspille følgende navigations menu: 


Velkommen til Kamera: 
For at høre lydende fra dit kameras mikrofon ................................ tryk 1,  
For at modtage en MMS med et aktuelt billede .............................. tryk 2, 
For at modtage en MMS med den sidste alarm .............................. tryk 3, 
For at modtage den seneste hændelses i en SMS besked ............... tryk 4, 
For at skifte kameraet til OVERVÅGNINGS tilstand ......................... tryk 7, 
For at skifte kameraet til FRA tilstand ............................................. tryk 9. 


Brugeren kan vælge en ønskede funktion ved at trykke et at ovenstående tal på sin mobiltelefon. 
 
 
5.2 Natovervågning  
EYE-02 kamera er udstyret med en funktion som gør at EYE-02 kameraet kan tage billeder om natten med 
hjælp fra den indbygget infrarøde lampe. Det menneskelige øje ikke kan se sådanne lys. 
 
Den infrarøde lampe tænder automatisk, hvis kameraet anmodet om det når omgivende lys er for lav. 

Nat optagelser kan blive overeksponeret af refleksion fra IR lampes, hvis objekter er for tæt på 
kameraet. I så fald kan den interne IR lampen skal slukkes i kameraet konfiguration og en 
ekstern IR lampe bør anvendes i stedet. For mere information om IR-belysning se applikation 
notater på www.jablocom.com. 

 

5.3 OVERVÅGNING 
EYE-02 kameraet kan rapportere alle hændelser fra systemet til en kontrolcentral, se illustration på bagsiden 
af denne manual.  
 

Rapporteringen til kontrolcentralen er udført i overensstemmelse med international standard 
kommunikationsprotokoller. Indstilling af protokol type samt opkobling til KC bliver udført af en autoriseret 
installatør, når du abonnerer på denne tjeneste. For understøttede protokoller se applikation notes på 
www.jablocom.com. 
 
 

5.4 SKIFTE MELLEM TÆND OG SLUK 
For at slukke EYE-02 kameraet, skal man skifte til KONFIG tilstand (se kapitel.4.2). Fjern strømkablet fra 
kameraet og tryk og hold tænd-/sluk knappen nede i 3 sekunder. Når det grønne lampe på frontpanelet 
skifter til slukket, vil kameraet lukke og du kan nu slippe knappen. 
 
For at tænde EYE-02 kameraet, tryk og hold tænd-/slukknappen indtil at denne grønne lampe tænder på 
frontpanelet. Opstartsprocessen er startet og du kan nu slippe knappen.  
 

Kameraet starter også op automatisk når 230c strømforsyningen tilsluttes eller tilsluttes til PC via USB kabel. 
 

 
Hvis kameraet skal være slukket permanent ved eventuelt transport, skal backup batteriet 
fjernes helt fra EYE-02 kameraet. 
   
Kameraet starter i samme tilstand det var før det blev slukket med følgende undtagelse: Hvis 
du ikke har tilmeldt nogen fjernbetjening og kontakt (telefonnummer) vil kameraet starte i 
INDLÆS tilstand i stedet for KONFIG eller fra tilstand. For at kunne opnå normal drift skal der 
være indlæst mindst en fjernbetjening og kontakt person i kameraet. 

 

 
 

http://www.jablocom.com/
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5.5 Batteri 
EYE-02 kamera har et internt backup Li-Ion batteri, som giver kameraet mulighed at fortsætte med at virke i 
tilfælde af 230V strømsvigt. Hvis kameraet anvendes i nogen af de foruddefinerede profiler, vil backup 
batteri bevirke at kameraet kan fortsætte med at virke i ca. 24 timer. Enhver individuel ændring i 
opsætningen kan forkorte denne periode.  
 
I tilfælde af aktiv MIP sensor, kan backuptiden blive forkortet til 40% af den oprindelige tid. I tilfælde af 
samtidigt brug af IR-belysning under strømsvigt, kan backup tiden falde til 20%.  
 
Bemærk at hver enkelt kommunikation med kameraet vil forkorte backup tid, især hvis kameraet betjenes i 
et område med dårligt GSM/GPRS dækning.  
 
I tilfælde hvor kameraet for eksempel anvendes på steder uden 230V strømforsyning, kan det være en 
fordel at forlænge batteridriftens varighed, ved at skifte kameraet til BATTERY tilstand. 
  
Når kameraet er i BATTERI tilstand reduceres kameraets strømforbrug drastisk i OVERVÅGNING tilstand.  
Kameraet kobler af GSM/GPRS netværket, slukker for radio senderen og tænder for ”bevægelse i billedet” 
funktionen kun ved VARSEL. Det betyder, at EYE-02 kamera, ikke kan modtage SMS kommandoer eller blive 
ringet op. Ligeledes kan de eksterne enheder ikke benyttes i BATTERI tilstand. 
  
Alle interne detektorer fortsætter med at virke og EYE-02 rapporter alle hændelser som i NORMAL tilstand.  
 
Efter en alarm, tænder EYE-02 kamera for sin GSM enhed og logger på netværket i 2 minutter.  Herefter 
reagerer kameraet på opkald, SMS kommandoer og fjernkontrol i disse 2 minutter.  
 
Et fuldt opladet batteri kan virke i ca. 30 dag i BATTERI tilstand. 

 

5.6 MIKRO SD KORT

Eye-02 kamera er udstyret med en SD mikro hukommelseskortsholder som giver muligheder for yderligere 
udvidelse af den interne lagerkapacitet. EYE-02 kamera leveres med et isat hukommelseskort på 1 eller 2 
GB. JabloTool softwaren giver dig mulighed for at skifte EYE-02 kameraet til USB-tilstand, fra hvilken du kan 
tilgå SD-kortet som er en standard flash disk fra den tilsluttede pc.  
 
For at skifte til USB tilstand, vis enhedens tilstand statusskærmen, skift til den avancerede bruger tilstand og 
vælg KONFIG og USB tilstand. 
 
Andre EYE-02 kamera funktioner er blokeret under pc'en direkte adgang til SD-kortet.  
 
Når du vil udforske SD-kortet, vil du finde følgende mappestruktur: 
 

HISTORIK  Denne mappe indeholder filer med en komplet log over hændelseshistorik. Filer 
gemmes sekventielt i formatet "ev00001.txt".  

BILLEDE Arkiv med statisk på JPEG filer optaget ved ALARMER (For eksempel: "p0065401.jpg")  

VIDEO Arkiv med AVI videofiler optaget under ALARMER (For eksempel: "vid01021.avi")  

konfig.txt En filen med den nuværende konfiguration af EYE-02 - kan bruges til backup eller 
genoprettelse af konfiguration. 

 

Kameraet holder mere end 10% fri plads på hukommelseskortet. Gamle filer slette automatisk. 
 

 
 SD mikro hukommelseskortet indeholder også nogle nødvendige data for kameraet. Hvis 
du erstatter dit kort med et andet, benyt altid Jablotool til at genskabe datastrukturerne. 
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5.7 NULSTIL TIL FABRIKSTILSTAND 
Hvis det er nødvendigt, kan EYE-02 kameraet nulstilles til fabrikstilstand på følgende måde: 
 

Advarsel: Alle indstillinger, kontakter og hændelser vil blive slettet!. Hukommelseskortet vil blive 
formateret. Hændelser og filer der er overført til JabloTool software slettes ikke.  

 
•     Sluk kameraet og fjern batteriet 
•     Vent mindst 10 sekunder 
•     Hold tænd-/slukknappen nede mens følgende udføres. 
•     Indsæt batteriet. 
•     Tilslut AC adapteren indenfor 10 sekunder. 
•     Kameraet starte med at bippe hurtigt. 
•     Vent indtil at kameraet laver 3 lange bip og den rode og grønne lampe starter med at blinke.   

Slip herefter tænd-/slukknappen. 
•     Kameraet nulstiller og genstarter i INDLÆS tilstand. 

 
 

5.8 EKSTERNE TRÅDLØSE ENHEDER 
EYE-02 kameraet har en indbygget 868 MHz radiosender/modtager som giver mulighed for kommunikation 
med et stort udsnit af OASIS systemets detektorer. 
 
Dette er en meget enkelt måde at udvide dit kameras funktionalitet på, så som:  
 

• Varmestyring via mobiltelefonen. 
• Overfaldtryk samt nødkaldstryk for ældre og svagelige personer. 

 
Se tabellen på indersiden af bagomslaget i denne manual, hvor du kan se alle de forskellige detektortyper, 
der kan benyttes.  
 
Benyt JabloTool software (EYE-02/Konfiguration/External devices/Add new device) til indlæsning eller sæt 
EYE-02 kameraet i INLÆS tilstand. 
For at installere trådløse enheder, følg manualen for de enkelte enheder. 
 

•     Fjern betjening/Overfaldstrykket: Sæt kameraet i INDLÆS tilstand, og tryk på en vilkårlig knap på 
enheden. 

•     Detektor: Sæt kameraet I INDLÆS tilstand, indsæt batteriet I detektoren. 
•     JA-80L Sirene: Sæt kameraet I INDLÆS tilstand, sæt sirenen i en 230V stikkontakt. 
•     JA-80A Sirene: Sæt kameraet I INDLÆS tilstand, tilslut batteriet til stikket. 
•     AC-82 Trådløs relæ: Sæt kameraet I INDLÆS tilstand, følg manualen for AC-82. For at sende et 

indlæsningssignal fra EYE-02 til AC-82 enheden, tryk kortvarigt på tænd/sluk knappen på EYE-02 
 
Når kameraet er indlæst i det trådløse relæmodul, kan du vælge funktionen for relæudgange. Udgange 
kan styres af en SMS, kan vise kameraets tilstand, osv. For indstillinger gå til JabloTool EYE-02/Configu- 
rationere / Eksterne enheder / Programmerbar udgange. 
 

 

For mere information om de trådløse enheder se applikationsforklaringer på www.jablocom.com 
 

 

5.9 UDENDØRS INSTALLATION 
Selv om EYE-02 kamerahuset giver en grundlæggende beskyttelse mod fugtighed, er det nødvendigt at 
anvende et supplerende kamerahus når EYE-02 skal monteres udendørs for at beskytte kameraet mod regn 
og sne. Hvis man anvender dette udendørs kamerahus som har et fromtglas, skal den indbygget IR belysning 
slukkes og en udvendig IR lampe skal anvendes. 
 
Du kan på www.jablotron.com se de nærmere detaljer om udendørs installationer samt forsyninger via 
solcellepaneler. 
 

http://www.jablocom.com/
http://www.jablotron.com/
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6. VEDLIGEHOLDELSE  

EYE-02 kameraet kræver ikke en speciel vedligeholdelse.  
 
 Tjek mindst en gang om måneden begivenhedsrapporternes funktion ved hjælp af RAPPORT 

kommandoen. 
 
 Test regelmæssigt de grundlæggende funktioner på alle detektorerne ved hjælp af TEST tilstanden. 
 
 Test regelmæssigt batteriet på fjernkontrollen ved at trykke enhver knap ned. Hvis lyset på din 

fjernbetjening ikke tænder, er batteriet fladt og skal skiftes ud med et nyt. Skift batteriet med et nyt af 
same type. 

 

 
Håndsender – procedure for batteriskift 

 
 En gang om året, skal batterikapaciteten tjekkes – se kapitel 8.1 Batteri information. 
 

 
 

 

7. PROBLEMLØSNING 

JABLOCOM vil periodisk udgive nye versioner af EYE-02 kamera firmware samt JabloToll software. Besøg 
www.jablocom.com for at finde den seneste version af EYE-02 kameraets firmware, support software og 
detaljeret guide for en problemløsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problem / Fejl besked Løsning 

Den RØDE lampe på 
kameraets front 

Dit SIM kort virke ikke eller er blokeret af PIN kode – fjern SIM kortet fra dit 
kamera, og indsæt det i din GSM telefon og prøv at lave en opringning samt 
send en SMS. Hvis PIN koden er aktiveret skal du venligst fjerne PIN koden. 
Dit SIM kort er ikke korrekt placeret i SIM holderen, ellers understøtter 
kameraet ikke dit SIM kort type. Tjek om dit SIM kort er placeret korrekt i 
holderen eller kontakt din GSM udbyder. 
 Der er ikke GSM dækning på kameraets placering – tjek kvaliteten af 

GSM netværks signalet det sted hvor kameraet er installeret: placer din 
telefon tæt på kameraet, vent nogle få sekunder og læs signalstyrken 
fra din mobiltelefon. Hvis signalet er for lavt bliver du nok nødt til at 
udskifte antennen med en anden og mere effektiv GSM antenne.  

EYE-02 kameraet 
reagerer ikke på 
håndsenderen 

Fladt batteri i din håndsender – tryk en knap ned og tjek om lyset på din 
håndsender tænder. Hvis ikke, erstat håndsenderens batteri. 
Håndsenderen er uheldigvis blevet slettet fra EYE-02 kamerakonfigurationen. 
Benyt JabloToll software og start INDLÆS tilstand og tryk og hold de 2 
knapper nede på håndsenderen til lampen på håndsenderen blinker 

 
 
Hvis dit EYE-02 kamera opfører sig unormalt, prøv venligst at opdatere EYE-02 kameraets firmware til den 
seneste version. For at gøre dette, brug JabloTool softwaren, konfiguration, Generelle indstillinger, 
Firmware upgrade. 
 

http://www.jablocom.com/
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8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

Kamera dimension  155x75x55 mm, 300 g  
Pakke dimensioner  300x215x75 mm, 950 g  
Udvidet hukommelseskapacitet  SD mikro kort slot, maksimal kapacitet 4 GB  
 Standard Pakken indeholder 1 GB SD-hukommelseskort 
Billedopløsning  VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)  
Billede format  JPEG, EXIF 2,2  
Videoformat  MJPEG  
Lens  AB29, synsvinklen 95 °, valgfrit: AB20 (138 °), Long AB46 (58 °)  
Infra reflektor  6x Infra LED, 6x 100mW, bølgelængde 850nm, emission vinkel 80 ° 
MMS støtte  MMS version 1,2 over WAP 2,0 
Hændelseslog  min 100 hændelser i en intern hukommelse udvidelse til SD-kort 
Driftstemperatur  -20 ° C til 55 ° C 25 til 75% luftfugtighed  
AC adapter  100 - 240 V AC, 50 til 60 Hz, 5 V / 2 A DC  
Back-up batteri  Li-Ion batteri, 1300 mAh  
GSM-systemet  Quad-band 850/900/1800/1900 MHz  
GSM-antenne  Ekstern GSM antenne 2,5 dBi, SMA stik  
Data forbindelse EDGE klasse 10; GPRS klasse 10: max. 85,6 kbps, CS1, CS2, CS3 og CS4,  
Lyd parametre  AGC og Støjreduktions system, HR, FR, EFR og AMR lyd codec  
Lyd overvågning  Indbygget høj følsomhed omni-directional mikrofon med DSP forarbejdning  
PC forbindelse USB-port 2,0  
Indbygget detektorer  Beværelses-i-billedet detektor  
 PIR bevægelsesdetektor  
 Akustisk støj detektor  
 Glassbruds detektor  
 Tilt og vibrations detektor 
Indbygget radiomodul  868 MHz, i henhold til ERC REC 70-03  
Håndsender type RC-86  
 Alkaline batteri type L1016 (6,0 V), Typisk batteri levetid ca. 3 år 
 Overholder ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN60950-1 
 
 

8.1 BATTERI INFORMATION 
Kameraet er udstyret med en AC adapter og har et backup genopladeligt batteri. Batteriet leverer strøm til kameraet, ved 230V 
strømsvigt. Batteriet har en hvis levetid. Kapaciteten på batteriet skal testes mindst en gang om året: frakoble 230V 
strømforsyningen og måle tid, indtil kameraet informere om lavt batteri tilstand. Udskift batteriet, hvis tiden er kortere end 10 
timer. Batteriet må ikke kortsluttes. Utilsigtet kortslutning kan forekomme, når en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller 
kuglepen forbinder batteriets kontakter. Ved kortslutning kan batteriet eller den metalliske genstand, forårsage brand. Udsætte 
batteriet for ekstremt kolde eller varme temperaturer vil nedsætte batteriets kapacitet og levetid. Optimalt, forsøg at opbevare 
batteriet ved en temperatur mellem 15 °C og 25 °C. Indretning med meget varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå, hvis 
batteriet er fuldt opladet. Batteriets ydeevne er særligt begrænset ved temperaturer under frysepunktet. Udsæt ikke batterierne 
for høje temperaturer (ild), da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget.  
Bortskaf batterierne i henhold til gældende regler - disponere dem ikke som husholdningsaffald. Må ikke demontere eller makulere 
celler eller batterier. I tilfælde af et batteri er beskadiget, således at der kommer væske ud, må denne kommet i kontakt med huden 
eller øjnene. I tilfælde af at dette skulle ske, skal stedet skylles med masser af vand og søge lægehjælp. 
 

Benyt kun batteriet og AC adapteren til dette produkt.  
Benyt aldrig beskadiget AC adapterer eller batterier. 
Kameraet kan blive varmt under opladning samt normalt brug. Kameraet er designet til at blive permanent 
forsynet af 230V. Batteriet aftager gradvist sin kapacitet i sin levetid. For at opnå de optimal forhold for batteriet 
bør det holdes i et miljø, imellem 5°C og 35°C. 
Udsæt aldrig batteriet for temperaturer uden for temperaturområdet -20 °C til +55 °C. En enhed med et varmt eller 
koldt batteri kan midlertidigt ikke virker, selv når batteriet er fuldt opladet. 
Batteriets ydeevne er særligt begrænset ved temperaturer et stykke under frysepunktet. 
 

 

8.2 GARANTI 
 Herved erklærerJABLOCOM s.r.o, at dette EYE-02 GSM Kamera er i overensstemmelse med de væsentlige krav og 
øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.  
 
Den oprindelige overensstemmelsesvurderings dokument kan findes på webstedet www.JABLOCOM.com. 

 
RF Exposure - Specific Absorption Rate (SAR): 
Dette produkt er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger, det anbefales af internationale 
retningslinjer som er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer til formål at 
sikre beskyttelsen af alle personer, uanset alder og helbredstilstand. Retningslinjerne bruger en enhed, der kaldes Specific 
Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for trådløse enheder er 2 W / kg og højeste SAR-værdi for dette kamera, når det afprøves i 
overensstemmelse med denne grænse. Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende restriktioner, som angivet i 
Det Europæiske Råds henstilling [1999 519 EF] målt GSM 900, GSM 1800 og GSM 1900-standarderne. 
Oplysninger om regulering:  
Dette kamera er kun beregnet til brug i det land, hvor det blev solgt. 
 
Begrænset garanti:  
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I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti JABLOCOM s.r.o, garanterer, at dette produkt er fri for fejl i design, 
materialer og forarbejdning på tidspunktet for det oprindelige køb af en kunde og en efterfølgende minimal garantiperiode i 
henhold til national lovgivning i kraft . Skulle dit produkt have brug for garantiservice, bedes du returnere det til forhandleren, hvor 
det er købt. Den fejl vil blive udelukket gratis ved at reparere eller efter vores skøn, at erstatte den.  
 
Garantibetingelser:  
Hvis du ønsker at fremsætte et krav under garantien, bedes du returnere produktet med alt tilbehør i original emballage til din 
forhandler. Garantien gælder kun, hvis den originale kvittering udstedt til den oprindelige køber af forhandleren, med angivelse af 
dato for købet og den IMEI svarer til produktet, er præsenteret sammen med det produkt, der skal repareres eller udskiftes. 
Plastdele, kabler og tilbehør til Produktet må ikke være synligt beskadiget, skal produktet ikke vise tegn af kontakt med væske, skal 
garantien/forseglingen ikke være brudt og fejlen skal beskrives. 
 
Denne garanti dækker ikke nogen fejl på produktet som er til følge af forkert brug, herunder er den ikke berægnet til brug i andre 
end de normale og sædvanlige måder som er i overensstemmelse med instruktioner for brug og vedligeholdelse af produktet. 
Heller ikke denne garanti dækker ethvert svigt af produktet som følge af uheld, ændring, tilpasning, forkert reparation osv... 
 
Denne garanti gælder ikke for begrænset levetid, forbrugsmaterialer, komponenter, såsom batterier eller tilbehør. Der er heller 
ikke anvendelse på moduler af andre leverandører, såsom SIM-kort fra GSM udbyder.  
 
Garantien påvirker ikke forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til gældende national lovgivning som er i kraft, eller 
forbrugerens rettigheder i forhold til forhandleren i forbindelse med deres salg / køb kontrakt. Under ingen omstændigheder  er 
JABLOCOM ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset 
hvordan de er forvoldt.  
 
Da produktet er under konstant udvikling, forbeholder JABLOCOM sig ret til at foretage ændringer og forbedringer til nogen af de 
produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel. Drift og nogle funktioner er SIM-kortet / eller netværk 
afhængig. 
 
 
 

8.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER 

Læs disse retningslinjer. Hvis ikke, kan det måske blive farligt eller ulovligt. 
 

 Du alene er ansvarlig for, hvordan du bruger enheden og eventuelle konsekvenser af brugen. Tænd ikke for enheden, når 
brugen af trådløse enheder er forbudt, eller hvor det kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.  
 
Små Børn  
Lad ikke din enhed og dens tilbehør inden for rækkevidde af små børn eller give dem mulighed for at lege med det. De kunne skade 
sig selv eller andre, eller kan beskadige enheden. Enheden indeholder små dele med skarpe kanter, der kan forårsage en skade eller 
som kan løsne sig og skabe risiko for kvælning.  
Nogle lande kan regulere sikkerhedskamera ved særlovgivning. Undersøg venligst om der er nogen lov begrænsninger i dit land, før 
du installerer kameraet. 
 

  Interferens  
Enheden indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt, modtager og sender den radiosignaler. Der skal udvises 
forsigtighed når du bruger enheden tæt på medicinsk udstyr, såsom pacemakere og høreapparater. Alle trådløse enheder er 
modtagelige over for interferens, som kan påvirke.  
Vi (JABLOCOM) er ikke ansvarlig for radio-eller tv-interferens, der skyldes uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne 
ændringer kan ugyldig gøre brugerens ret til at betjene udstyret. Enheden er designet til ikke at overskride grænserne for 
eksponering for radiobølger, der anbefales af internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige 
videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer til formål at sikre beskyttelsen af alle personer, uanset deres 
alder og helbredstilstand. 
 

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i 
henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i boliginstallationer. 

 
Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse 
med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for at interferens ikke 
vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås 
ved at tænde og slukke for udstyret på, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende 
foranstaltninger: 
 

-  Dreje eller flytte modtagerantennen.  
-  Øge afstanden mellem udstyret og modtageren.  
-  Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.  
-  Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjælp. 
 

  Pacemakere  
Producenter af pacemakere anbefaler, at en afstand på mindst 15 cm, der skal opretholdes mellem en mobil enhed og en 
pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. For at opnå dette bruge enheden organ i afstand mere end 15 
cm fra din pacemaker. 
 
Høreapparater  
Mennesker med høreapparater eller andre cochlear implantater kan opleve mislyde, når du bruger trådløse enheder, eller når man 
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er i nærheden. Omfanget af interferens, vil afhænge af, hvilken type høreapparat og afstanden fra indblanding kilde, hvilket øger 
adskillelsen mellem dem og kan reducere interferensen. Du kan også høre din høreapparatproducent at drøfte alternativer. 
 
Medicinsk udstyr  
Snak med din læge og producenten af enheden for at afgøre, om drift af enheden kan forstyrre driften af dit medicinske udstyr.  
 
Hospitaler  
Enheden er ikke beregnet til at blive brugt på hospitaler, klinikker og plejeinstitutioner uden et konsulentfirma med personalet eller 
medicinsk udstyr producenter. Denne anmodning er designet til at forhindre interferens med følsomme medicinsk udstyr 

  Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. 

   Eksplosive omgivelser  
På steder med potentielt eksplosive atmosfærer, skal du overholde alle afmærkninger om at slukke trådløse enheder som f.eks 
enheden eller andet radioudstyr. Områder med potentielt eksplosive omgivelser omfatter brændstofpåfyldnings områder, under 
dæk på både, brændstof eller kemiske depotfacilitets områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, 
herunder korn, støv eller metalstøv. 

  Fænghætter og områder  
Enheden kan ikke anbefales til brug i en sprængning område eller i områder indsendt slukke "to-vejs radioer" eller "elektroniske 
indretninger" for at undgå indblanding i sprængninger. Respekter restriktioner, og følg alle regler og bestemmelser. 
 

 Forsøg ikke at skille enheden eller dens tilbehør - kun kvalificeret personlig kan installere eller reparere enheden udstyr. Hvis 
enheden eller dens tilbehør er nedsænket i vand, punkteret eller udsat for et alvorligt fald, skal du ikke bruge det før du har taget 
det, der skal kontrolleres på et autoriseret service center. Altid behandle din enhed og dens tilbehør med omhu og holde det på et 
rent og støvfrit sted. Mal ikke enheden eller dens tilbehør.  
 
- Udsæt ikke enheden eller dens tilbehør for åben ild eller tændte tobaksprodukter.  
- Udsæt ikke enheden eller dens tilbehør til flydende, fugt eller høj luftfugtighed.  
- Undgå at tabe, kaste eller prøve at bøje enheden eller dens tilbehør.  
- Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller aerosoler til at rengøre enheden eller dens tilbehør.  
- Udsæt ikke enheden eller dens tilbehør for ekstreme temperaturer, minimum -10 og maksimum 55 grader Celsius. 

 

  Batteri og opladnings håndtering & sikkerhed  
Brug kun JABLOCOM godkendt tilbehør og batterier. Tilslut ikke produkter eller tilbehør. Pas på ikke at røre eller tillade 
metalgenstande, såsom mønter eller nøgleringe, til at kontakte eller kortslutte batteripolerne. Bruge batteriet og strømforsyningen 
kun for sit formål. Brug aldrig adapter eller batteri, der er beskadiget. Enheden er designet til at blive drevet fra strømforsyningen. 
Den begrænsede kapacitet backup batteri skulle magten enheden til ca. 24 timer. Enheden kan blive varm under opladning og 
under normal brug. 
 

  Husk at lave backup kopier af alle vigtige data. 
 

  Når der forbindes til enhver enhed, skal brugervejledningen læses for detaljeret sikkerhedsinstrukser. 
 
 

8.4 BORTSKAFFELSESINSTRUKTIONER 
Før bortskaffelse af kameraet, som derved bliver ubrugeligt. Under afvikling af materiale, er det nødvendigt at overholde de 
relevante nationale bestemmelser for bortskaffelse af affald. 
 
 

 Alle anvendte emballagematerialer er 
økologiske og kan genbruges eller 
genanvendes. Bidrag venligst aktivt til at 
redde miljøet og være særlig 
opmærksom på den korrekte afvikling og 
genbrug af emballage. 

 

 
© Copyright 2009 af JABLOCOM. Alle rettigheder forbeholdes  
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