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NORSK

Innledning 
Brecom CM 2600 MMS
Pakken inneholder:
- Kamera med MMS modul
- Batteriboks
- GSM Antenne
- Festestropp
- USB kabel
- Phono kabel

Med sin svært følsomme Passive lnfra-Rød (PIR) sensor kan kameraet registrerer plutselige endring i omgivelsestemperaturen 
forårsaket av viltet. Kameraet vil da ta bilder / videoer, og om man ønsker det , sender kameraet bilder via GSM-nettet til brukerens 
mobiltelefon eller e-postkonto. 
 

Spesifikasjoner: 
a. 5 / 8 / 12 Megapixel høykvalitets oppløsning.
b. Minnekort: SD kort 1-32 GB
c. Høyttaler; valgfritt å slå av / på.
d. Blitz; 40 stk IR lysdioder, som gir 20 meter blitzrekkevidde.
e. Sensor; PIR, justerbar følsomhet.
f. Multi-shot; (opptil 7 bilder per trigger). 
g. Trigger tid: 0.8-1,2 sek
h. Støtter standard 6~12V/ 1~2A solar panel.
i. Bilder; farge dag, svart/hvitt natt. 
j. Batterier;8 stk.  AA, alkaliske, brukstid opp til 6 måneder.
k. Arbeidstemperatur; -20 grader til +50 grader.
l. Tidsinnstilling: Automatisk opptak av bilder / videoer på forhåndsinnstilt intervall.
m. Timer; aktiv under forhåndsinnstilt tidsperiode hvert døgn.
n. Stempel: Kamera-ID, dato, tid, temperatur og månefase på hvert bilde kan du finne ut når 
             kameraet tok bilder.
o. Innebygd 2,0 “TFT fargeskjerm for å se på bilder/video
p. Lydopptak på video.
q. TV-OUT: 2 forskjellige innstillinger, slik at du kan se bilder / videoer selv fra TV.
r. Med MMS / GPRS / SMTP / FTP-funksjonen kan kameraet sende bilder til 1-4 mobil- 
              elefoner og 1-4 epost pr sending.
s. SMS for å justere ulike innstillinger.
t. SMS for å aktivere kameraet til å ta et bilde og sende tilbake.
u. Støtter de fleste SIM-kort.



Klargjøring
•	 Sett	inn	SIM-	kort.	
•	 Innstaller	4	X	AA	batterier	i	batteriboksen,	Pass	på	at	polariteten	stemmer.
•	 Åpne	bunndekselet.	
•	 Trykk	inn	dekselet	på	batteri	rommet	og	slipp.	Dekslet	åpnes.	
•	 Innstaller	batterier	4	X	AA	i	kamera	del,	pass	på	at	polaritet	stemmer.

Sett inn SD-kort 
Kameraet kommer ikke med internt minne, det fungerer ikke uten et SD minnekort eller 
SDHC minnekort, maksimal størrelse 32 GB. 
For du setter i SD-kortet, sørg for at skrive - bryter på siden av SD-kortet er ”off ” (ikke i ”Låst” posisjon). .
ADVARSEL: Slå alltid av kameraet til ”off ” posisjon før du installerer eller fj erner batterier eller SD-kortet.
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Hvordan starte kamera?
Skyv bryter 7 til “ON”, trykk knapp 6  “OK” en gang for å aktivere kameraets LCD skjerm (aktivere TEST Modus.)
Programmere funksjoner!
•	 For	meny	valg,	trykk	knapp	1“M” en gang for å gå til kameraets meny; 
•	 Naviger	I	menyene	med	å	trykke	“←”,	“Pil	opp”,	“→”,	eller	“Pil	ned”,	trykk	“OK”	for	valg.
•	 For	å	endre	valg,	trykk	“Pil	opp”	og	“Pil	ned”trykk	“OK”	for	å	bekreft	e	valg.	Tilbake	til	Meny	
             trykk “M”.
•	 Ut	av	Meny,	trykk	og	hold	knapp	1“OK” i 3 sek. Kameraet virker automatisk med innstilte 
             funksjoner. 
•	 Bryter	8 velg “Fotografering”/ “Video opptak”.
•	 Bryter	9 velg 19 IR LED lys eller alle 40 IR LED lys.
•	 Bryter	10 velg on/off  GPRS funksjon.



2.5 Funksjonstastene og andre detaljer
A. Brytere

Bryter – 07
Av/På 
Skyv opp: Power On -PIR intelligent automatisk overvåking. Lyssensor blinker fem ganger før den går i Mode "Kamera på"
Slå "On", trykk "OK" en gang til å vekke kameraets LCD-skjerm for å angi TEST Mode. Trykk og hold knappen "OK" i 3 sekunder 
for å komme tilbake til modus "Kamera på"

Bryter – 08
Bilde/Video   Skyv opp: Pic—Fotografering
Skyv ned: Video—Video opptak

Bryter – 09
IR LEDs Gruppe  Skyv opp: 19— kun 19stk IR LEDs virker
Skyv ned: 40—alle 40stk IR LEDs virker

Bryter - 10
GPRS  Skyv opp: På—GPRS funksjon aktivert. 

Skyv ned: Off —GPRS funksjon deaktivert.
Merk: Ved endringer i kamera oppsett, foreslår vi at man slår av GPRS (bryter 10) , for så å vekke LCD skjermen.

Bilde/video visning
Kameraet må være i test modus. Trykk “PIL OPP” for å velge bilde/video visning. 
Trykk	“←”	og	“→”	for	valg,	“OK”	for	video	visning.	
1) Trykk “PIL OPP” for å retur til LCD skjerm og test modus. 
2) Trykk “M” knapp å initiere sletting av fi ler, eller formatere SD-kort.

Slette bilder/video: 
a. Slette et bilde / video:
Trykk på “PIL OPP”, trykk ”M”, velg slette, trykk ”OK”, velg ”En”, velg ”ja”, velg ”slette denne fi len”, velg ”ja” trykk ”OK”. Velg ”M” for 
å returnere
b. Slett alt:
Trykk på “PIL OPP, trykk ”M”, velg ”slette”, velg ”alle”, trykk “OK”, velg ”ja”, trykk “PIL OPP” for å   returnere til LCD skjerm og test 
modus    

Formatere SD kort/brikke
A. Formatere SD kort via kamera:
Trykk på “PIL OPP, trykk ”M”, velg ”formatering” med pil tastene. Trykk ”OK”, velg ”ja”, trykk ”OK”. Velg “PIL OPP” for å gå tilbake 
til LCD skjerm                                             
          
Auto Power Off 
Kameraet vil automatisk gå til modus “Power ON”, hvis ingen berører tastatur innen 60 sek.
Automatis MMS oppsett:
I	test	modus,	trykk	”M”,	velg	med	pil	opp	eller	ned,	velg	”automatisk	oppsett,	velg	land		“Norge”→trykk	”OK”→”Operatør	(eks.	Tel-
enor), trykk ”M” for å gå tilbake, velg ”send til”, trykk ”OK”, velg ”telefon1”, legg inn 8-siff er, velg “PIL OPP” for å lagre

GPRS Signal Søk
a. Test for å se om kameraets GPRS-modul kan fungerer
b. Velg ON GPRS, trykk OK for å slå på kameraet, så vil du se GPRS SETTING ... samme som bildet nedenfor.

c. Vent i ca 30 sek, for GPRS signal søk.
Merk: Kameraet vil gå i “Power On” auto arbeidsmodus innen ett minutt, etter 
signal søk.
d. Signalstyrke bar vil vises på skjermen som bildet nedenfor.
Merk: Skjermen vil vise NO SIM hvis ikke SIM kortet er satt inn eller Pin kode på 
SIM ikke er fj ernet (kontroller SIM kort montering).
Test MMS, SMTP og FTP-funksjoner, kun etter signal linje vises.



Fjernstyr kamera med SMS
Alle SMS  koder starter med “*”, og slutter med “#”. 
Kameraets telefonmodul svarer valgt telefon(1) hvis kommandoen er mottatt og blir utført.
Hvis det ikke er valgt mottager sendes beskjeden tilbake til avsenders telefon.

Ordre Kode         SMS kommando  Bestemt innstilling
01 Mode: kamera(1), kamera + Video(2)     01*1#  kamera
 
02 Oppløsning: 12MP(1), 8MP(2), 5MP(3)     02*1#  12MP
 
03 Multi-shot: 1 bilde pr trigger(1), 2 bilde pr trigger(2), 3 bilde pr trigger(3), 03*2#  2 bilder pr trigger
                7 bilder pr trigger (7)       
04 Time Lapse: Tid angis med 2 siffer, eks.: 2t 1m 3s: 020103   04*#  OFF
          04*020103#  
                Kamera tar bilde/ bilde +video automatisk hver 2. time 1. minutt 3. sekund.
05 PIR følsomhet: Lav(1), Middels(2), Høy(3)     05*3#  Høy
 
06 Digital Zoom: Nei (1), 2 X (2), 3 X (3), 4 X (4)	 	 	 	 06*3#	 	 Digital	Zoom	3X
 Telefon 1 7a 7d*15955559999# Phone 4: 15955559999
7b Telefon 2   
7c Telefon 3        7d*# Fjern telefon nummer i telefon 4
7d Telefon 4   
8a Email 1 Send til: 
Email: Maks 60 tegn (SMTP)       8a*12ab@gmail.com#
Email1: 12ab@gmail.com

8b Email 2   
8c Email 3         8a*# Fjern email adresse:  Email 1
8d Email 4   
09 Maks sendinger/døgn
Maksimalt antall bilder sendt fra kamera. (Kamera sender bilder hvert døgn basert på det antall bruker bestemmer.)  
          09*# Ingen grenser
Kamera sender 19 bilder separat til bestemt telefonnummer/ email/ FTP hvert døgn.  09*19# 19 Bilder 

10 Forsinkelse: AV, PÅ        10*# AV

Tid angis med 2 siffer eks:  2t 24m 21s: 022421      10*022421#  
Kamera tar ikke bilder/video før etter 2timer 24minutter 21sekunder og kun ved bevegelse.
 
11 Timer: Angi tid med 2 siffer.  
Bestem start tid og stopp tid. Eks: 2:01:30 til 16:05:10 020130-160510   11*# AV
Kamera er aktivt mellom 2:01:30 og 16:05:10 hvert døgn.    11*020130-160510#  

12 Be kameraet ta bilde og sende tilbake.     12*#  
Kamera tar bilde og sender tilbake til valgt telefonnummer/ Email
 
13 SMS, bilde tilbake: Når sensor utløser (1)Alltid på (2)   13*1#  
                Sender etter innstilt interval       13*2# Sender med en gang
 
14 Trigger logg	 	 	 	 	 	 	 	 14*#	 PÅ
          14*1# AV
15 Be kamera sende “Trigger Logg” til bestemt telefon(1)/ email(2)/ FTP(3)
                Merk: Trigger logg må være aktiv      15*1# Send “Trigger Logg” til telefon
          15*2# Send “Trigger Logg” til email
          15*3# Send “Trigger Logg” til FTP(s)
16 Kamera ID: 4 tall /bokstaver
eks: Oslomarka 1: OM01;  Valdres 2: VA02 16*OM01# Oslomarka posisjon 1
  16* VA02# Valdres posisjon 2
17 Video oppløsning: 720P (1); D1 (2);CIF (3)     17*1# 720P

18 Video Lengde 5-60s                                                                                                 18*10# Lengde pr. video klipp: 10s



SAMSVARSERKLÆRING

Dette produktet leveres i overensstemmelse med de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av 
direktiv 1999 / 5 / EC og er laget etter følgende spesifi kasjoner:
EN 60950-1: 2006
EN 300 086-2 V1.3.1
EN 301 489-1 V1.3.1
EN 301 489-5 V1.3.1
Dersom produktet skal benyttes i andre land, må man kontakte myndighetene i det aktuelle landet.
Produktet skal brukes i henhold til de til enhver gjeldende lover og regler for besittelse, bruk og registreringer av radio og terminal-
utstyr. Det er brukers ansvar å sette seg inn i disse lover og regler.

Dette produktet markedsføres av:   
Breens	Jaktutstyr	AS		Drognestoppen	2			2150	Årnes						NORGE
Gå til www.brecom.no for full manual

DECLARATION

Th is product comes in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5 / EC and is 
made with the following specifi cations:
EN 60950-1: 2006
EN 300 086-2 V1.3.1
EN 301 489-1 V1.3.1
EN 301 489-5 V1.3.1
If the product is to be used in other countries, contact the authorities of that country.
Th e product should be used in accordance with the then applicable laws and regulations for the possession, use and registration of 
radio and terminal equipment. It is the user’s responsibility to familiarize themselves with these regulations.

Th is product is marketed by:
Breens	Jaktutstyr	AS	Drognestoppen	2,			2150	Årnes	NORWAY
Go to www.brecom.no for full manual

Copyright  Breens Jaktutstyr AS


