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 מבט כללי

 מיקום סוללות

 מסך תצוגה
 למעלה

 למטה

 תפריט

מתג הפעלה 

 לייזר

 לד אינפרה שחור

 חיישן תאורה

 חיישן תנועה

 USBכניסת 

 מיקרופון אנטנה

 עדשת המצלמה
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 נתונים טכניים

 אנרגיה

 .במתח ישיר USBכבל או סולארי פאנל  או 18650סוללות ליתיום  2את המצלמה ניתן להפעיל על ידי 

 כרטיס זיכרון

 .32GBעד  Micro SD המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג

 מצבי פעולה

 (OFF Modeי )מצב כבו

את  לץ להסירת קטנה של אנרגיה ולכן מומרכת כמו. במצב זה המצלמה עדיין צובמצב זה המצלמה כבויה

 תקופה ארוכה.משך בשימוש ל הסוללות אם המצלמה אינה

 (SETUP Mode) עולפמצב ת

 יים בהגדרות או לצפות בתמונות ובסרטונים על גבי המסך.ת לבצע שינובמצב זה המצלמה מאפשר

 (ON Mode) מצב מבצעי 

וגם על /סרטון כאשר חיישן התנועה יזהה תנועה מול המצלמה או במצב זה המצלמה תבצע צילום של תמונה או

 פי הזמנים המסוימים שהוגדרו מראש.

יהבהב צד ימין בולד מעל העדשה  המסך יכבהשניות בהם המסך הראשי פועל ללא התערבות חיצונית  20חר לא

 שניות ולאחר מכן המצלמה תיכנס לפעולה מבצעית. 10 -כאור אדום למשך ב
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 ראשוניתהגדרה 

 )תמונה בלבד( MMSחת שלי

 בעזרת המחשב

 –בקישור   BMC Configהורדת התוכנה 

http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip 

 וודא שהמצלמה כבויה –שנמצא באריזה  USBעזרת כבל ה חבר את המצלמה למחשב ב

 ובחירת דגם המצלמה. BMC Configפתיחת התוכנה 

 

 לאחר מכן יפתח מסך ההגדרות הראשי של המצלמה

  

http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip
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ישראל ובספק התקשורת שאליו במדינת נבחר   WAP / Internet Settingתחת  בחלקו השמאלי העליון של המסך

 ה.שייך הסים שהכנסו למצלמ

 18ידנית בנספח א' בעמוד במידה והמפעיל הסלולרי לא נמצא ברשימה נגדיר אותו בצורה 

 

 שנמצא בצד ימין למעלה Change Settingלאחר מכן במסך ההגדרות הראשי נלחץ על הכפתור 
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 את המצלמה. נגדירבמסך שנפתח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ל המצלמהשינוי שפת תפעו – שפת המערכת

 .5M ,12M ,18Mאפשרויות  3בין מקביעת רזולוציית התמונה  –גודל התמונה 

 2ניתן לשלוח רק תמונה ולכן  ניתן לבחור מבין  MMSבחירת מצב המצלמה, באופציית שליחה ב –מצב המצלמה 

 אופציות.

  המצלמה מצלמת תמונה ושולחת לפי ההגדרות -תמונה 

  מונה וסרטון ושולחת על פי ההגדרות את התמונה ושומרת את המצלמה מצלמת ת -תמונה + סרטון

 כרטיס הזיכרון במצלמה.גבי הסרטון על 

( High(, גבוהה )Normal(, רגיל )Lowאפשרויות, נמוך ) 4קביעת רגישות חיישן התנועה מבין  – רגישות חיישן

 (.OFFוכבוי )

 ל החיישן )בין תמונה אחת לשלוש תמונות(.קביעת כמה תמונות יצולמו בזמן זיהוי תנועה מו – תמונות ףרצ

 .גודל התמונה רלוונטי רק לשליחה במייל – גודל התמונה המצורפת

 דקות(. 60שניות ל 5חיישן לפעולה לאחר זיהוי )בין ה הזמן לאחריו יחזורקביעת  – חידוש החיישן

 VGA (640×480 ,)720P HD ((1280x720אפשרויות,  2קביעת רזולוציית הסרטון מבין  – רזולוציית הסרטון

 .סרטון יכול להישלח רק באימייל – משך הסרטון

 

 

 

 

 שפת מערכת

 רצף תמונות

 גודל התמונה המצורפת

 חידוש החיישן

 רזולוציית הסרטון

 משך הסרטון

 מיקום המצלמה

 SMSשליטה ב

 מחזור אחסון

 הגדרת תאריך ושעה

 שעות עבודה

 שליחה ל.. ימי עבודה
 מצב שליחה

 עדכון יומי

 מיידי

 כבוי

 רזולוציית התמונה

 מצב המצלמה

 רגישות החיישן

 GPSמצב 
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כדי לדעת מאיזה  A-Zבמידה ומשתמשים בכמה מצלמות באותו אזור ניתן לבחור אות בין  – מיקום המצלמה

 מצלמה מגיעה התמונה.

 .מרחוק על המצלמהמאפשר שליטה  – SMSשליטה ב

שמור את תוהישנים בכרטיס הזיכרון נגמר המצלמה תדרוס את הקבצים כאשר המקום  ONבמצב  – מחזור אחסון

 התמונות החדשות במקומם.

ניתן להגדיר את התאריך והשעה בצורה ידנית או בעזרת סימון הריבוע הלבן התאריך  – הגדרת תאריך ושעה

 עם התאריך והשעה של המחשב. יסונכרנווהשעה 

מצלמה תהיה פעילה במידה ובחלון הזמנים שהוגדר החיישן יזהה ניתן להגדיר שעות שרק בהם ה – שעות עבודה

 סרטון./תנועה המערכת תצלם תמונה

 בדומה להגדרת שעות עבודה, רק בימים המסומנים המצלמה תעבוד. – ימי עבודה

 

 
 

 .Phone [MMS]בהגדרה זו נבחר במצב הראשון  – ל..שליחה 
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 אפשרויות. 3הנמענים. ניתן לבחור בין אל שלחו התמנות במצב זה ניתן לבחור מתי יי – מצב שליחה

  באיזה שעה ביום המצלמה תשלח את התמונות או הסרטונים –עדכון יומי 

  המצלמה תשלח את התמונה בצורה מיידית לאחר הצילום. -מיידי 

  המצלמה לא תשלח את התמונות או הסרטונים ותשמור אותם על כרטיס הזיכרון. –כבוי 

 

 .OKנלחץ בסיום 

שבה ניתן להגדיר את הנמענים  Customer Information Settingבמסך הראשי נסתכל על תיבת ההגדרות 

. המספר טלפון הראשי יהיה גם מנהל המצלמה ורק הוא יכול לשלוח למצלמה שינוי MMSשיקבלו את התמונה ב

 .SMSהגדרות דרך הודעות 

 

וודא שהוא נשמר לנתיב בו נמצא כרטיס  – קובץ ההגדרות ישמר בחלון התחתון במסך הראשי בודקים איפה 

 (Dהזכרון )בדרך כלל הכרטיס יופיע ב 

 

 

 

 

 חר סיום ניתן לנתק את הכבל ולהדליק את המצלמהאל

  

 מיידי

יעדכון יומ  

 כבוי

 מספר טלפון ראשי

 מספר טלפון שני )אופציונלי(

)אופציונלי( שלישימספר טלפון   

 )אופציונלי( רביעימספר טלפון 
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  Emailל תמונה  שליחת

 בעזרת המחשב

  –בקישור   BMC Configהורדת התוכנה 

http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip 

 ובחירת דגם המצלמה. BMC Configפתיחת התוכנה 

 

 לאחר מכן יפתח מסך ההגדרות הראשי של המצלמה

  

http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip
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ר במדינה ישראל ובספק התקשורת שאליו שייך נבח  WAP / Internet Settingבפינה השמאלית למעלה תחת 

 הסים שהכנסו למצלמה.

 18במידה והמפעיל הסלולרי לא נמצא ברשימה נגדיר אותו בצורה ידנית בנספח א' בעמוד 

 

 Check WAP / Internet Parameters (L)לאחר מכן נלחץ על הכפתור 

 ישלחות המייל ממנה אנחנו רוצים שהתמונות בחלון שנפתח בשורה הראשונה בצד ימין למעלה נרשום את כתוב

 gmailאלינו, בשורה השנייה את הסיסמא ובשורה השלישית את כתובת השרת של המייל )לדוגמא בשימוש ב

 (465יהיה   Portוה smtp.gmail.com  הכתובת תהיה 
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 SSLוודא שמסומן  Advancedלאחר מכן לחץ על כפתור 

 

 שנמצא בצד ימין למעלה Change Settingעל הכפתור  במסך ההגדרות הראשי נלחץ
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 במסך שנפתח לנו נוכל להגדיר את ההגדרות של המצלמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שינוי שפת תפעול המצלמה – שפת המערכת

 .5M ,12M ,18Mאפשרויות  3בין מקביעת רזולוציית התמונה  –גודל התמונה 

 אפשרויות 3רת מצב המצלמה בין בחי –מצב המצלמה 

  המצלמה מצלמת תמונה ושולחת לפי ההגדרות -תמונה 

  המצלמה מצלמת סרטון ושולחת לפי ההגדרות -סרטון 

  המצלמה מצלמת תמונה וסרטון ושולחת על פי ההגדרות את התמונה ושומרת את  -תמונה + סרטון

 כרטיס הזיכרון במצלמה.גבי הסרטון על 

( High(, גבוהה )Normal(, רגיל )Lowאפשרויות, נמוך ) 4קביעת רגישות חיישן התנועה מבין  – רגישות חיישן

 (.OFFוכבוי )

 קביעת כמה תמונות יצולמו בזמן זיהוי תנועה מול החיישן )בין תמונה אחת לשלוש תמונות(. – תמונות ףרצ

(, רגיל Lowאפשרויות, נמוך ) 3ין או במייל מב SMSקביעת גודל התמונה המצורפת ב – גודל התמונה המצורפת

(Normal( גבוהה ,)High.) 

 60שניות ל 5קביעת תוך כמה זמן יחזור חיישן התנועה לפעולה לאחר זיהוי של תנועה )בין  – חידוש החיישן

 דקות(.

 VGA (640×480 ,)720P HD ((1280x720אפשרויות,  2קביעת רזולוציית הסרטון מבין  – רזולוציית הסרטון

 שניות(. 180שניות ל 5קביעת אורך הסרטון )בין  – משך הסרטון

 שפת מערכת

 רצף תמונות

 גודל התמונה המצורפת

 חידוש החיישן

 רזולוציית הסרטון

 משך הסרטון

 מיקום המצלמה

 SMSשליטה ב

 מחזור אחסון

 הגדרת תאריך ושעה

 שעות עבודה

 שליחה ל.. ימי עבודה
 מצב שליחה

 עדכון יומי

 מיידי

 כבוי

 רזולוציית התמונה

 מצב המצלמה

 רגישות החיישן

 GPSמצב 
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כדי לדעת מאיזה  A-Zבמידה ומשתמשים בכמה מצלמות באותו אזור ניתן לבחור אות בין  – המצלמה מיקום

 מצלמה מגיעה התמונה.

 על המצלמה. SMSמאפשר שליטה בהודעות  – SMSשליטה ב

כאשר המקום בכרטיס הזיכרון נגמר המצלמה תדרוס את הקבצים הנמצאים ושמור  ONבמצב  – ןמחזור אחסו

 את התמונות החדשות במקומם.

ניתן להגדיר את התאריך והשעה בצורה ידינית או בעזרת סימון הריבוע הלבן התאריך  – הגדרת תאריך ושעה

 והשעה יסתנכרן עם התאריך והשעה של המחשב.

ן להגדיר שעות שרק בהם המצלמה תהיה פעילה במידה ובחלון הזמנים שהוגדר החיישן יזהה נית – שעות עבודה

 סרטון./תנועה המערכת תצלם תמונה

 בדומה להגדרת שעות עבודה, רק בימים המסומנים המצלמה תעבוד. – ימי עבודה

 

 
 

 .Email [GPRS]השלישי בהגדרה זו נבחר במצב  – ל..שליחה 
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 אפשרויות. 3מצב זה ניתן לבחור מתי יישלחו התמנות על הנמענים. ניתן לבחור בין ב – מצב שליחה

  באיזה שעה ביום המצלמה תשלח את התמונות או הסרטונים –עדכון יומי 

  המצלמה תשלח את התמונה או הסרטון בצורה מיידית לאחר הצילום. -מיידי 

  אותם על כרטיס הזיכרון.המצלמה לא תשלח את התמונות או הסרטונים ותשמור  –כבוי 

 

 .OKבסיום נלחץ 

שבה ניתן להגדיר את הנמענים  Customer Information Settingבמסך הראשי נסתכל על תיבת ההגדרות 

שיקבלו את התמונה במייל. יש להגדיר מספר טלפון ראשי שיהיה גם מנהל המצלמה ורק הוא יכול לשלוח 

 נמענים שיקבלו את ההודעה במייל. 4ובנוסף מצד ימין ניתן להגדיר עד  .SMSלמצלמה שינוי הגדרות דרך הודעות 

 

וודא שהוא נשמר לנתיב בו נמצא כרטיס  –בחלון התחתון במסך הראשי בודקים איפה קובץ ההגדרות ישמר  

 (Dהזכרון )בדרך כלל הכרטיס יופיע ב 

 

 

 

 

  לאחר סיום ניתן לנתק את הכבל ולהדליק את המצלמה

 

 מיידי

 עדכון יומי

 כבוי

 מייל ראשון מספר טלפון ראשי

 מייל שני )אופציונלי(

 מייל שלישי )אופציונלי(

 מייל רביעי )אופציונלי(
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 הגדרת מפעיל סלולרי בצורה ידנית –נספח א' 
 ר אותו ידנית בדרך הבאהדיבמידה והמפעיל הסלולרי אליו שייך הסים שברשותנו לא נמצא בתוכנה נג

 Othersנבחר ב

  

 ויפתח לנו חלון הגדרות.
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 הוט מובייל פלאפון פרטנר גולן טלקום סלקום מפעיל סלולרי

WAP Setting (MMS) 

MMS URL 
http://mms.cellco

m.co.il 

http://10.224.228.

81 

http://192.168.220.15/se

rvlets/mms 

http://mmsu.pe

lephone.net.il 

http://mms.hotmobile.

co.il 

MMS APN mms 
mms.golanteleco

m.net.il 
uwap.orange.co.il 

mms.pelephon

e.net.il 
mms.hotm 

PORT 8080 80 8080 9093 80 

MMS IP 172.31.29.38 10.224.228.81 192.118.11.55 10.170.9.54 80.246.131.99 

ACCOUNT - - - - - 

PASSWORD - - - - - 

Internet Setting (Email) 
SEND MAIL ADDR המייל החדש דרכו המצלמה שולחת את התמונות 

SEND EMAIL PWD סיסמת המייל 

SEND EMAIL 

SERVER 
 (smtp.gmail.comהכתובת תהיה  Gmailבשימוש ב כתובת שרת המייל )לדוגמא

GPRS APN sphone 
internet.golantele

com.net.il 
uinternet 

sphone.peleph

one.net.il 
net.hotm 

PORT  לדוגמא בשימוש ב( פורט המיילGmail הPort   465יהיה) 

GPRS ACCOUNT - - orange pcl@3g - 

GPRS 

PASSWORD 
- - orange pcl - 

 YouPhone 012 W4g רמי לוי 019 מפעיל סלולרי

WAP Setting (MMS) 

MMS URL 
  http://192.168.220.15/servlets/

mms 

http://192.168.220.15/se

rvlets/mms 

 

MMS APN netazi MMS.rl data.youphone.co.il MMS  

PORT  9093 80 8080  

MMS IP  10.170.9.54  172.31.29.38  

ACCOUNT - rl@3g - -  

PASSWORD - rl - -  

Internet Setting (Email) 

SEND EMAIL 

ADDR 

 המייל החדש דרכו המצלמה שולחת את התמונות

SEND EMAIL PWD סיסמת המייל 

SEND EMAIL 

SERVER 

 (smtp.gmail.comהכתובת תהיה  Gmailכתובת שרת המייל )לדוגמא בשימוש ב

GPRS APN netazi internet.rl data.youphone.co.il uwap.orange.co.il we 

PORT  לדוגמא בשימוש ב( פורט המיילGmail הPort   465יהיה) 

GPRS ACCOUNT  rl@3g    

GPRS 

PASSWORD 

 rl    
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 בעיות בשליחת מייל מהמצלמה –נספח ב' 
 בצע את הפעולות הבאות –לפני ניסיון שליחת התמונה 

 s4&t=56s-https://www.youtube.com/watch?v=JqDxla7x -  סביר את התהליךניתן גם לצפות בסרטון שמ

דרך החשבון הספציפי אותו הגדרת במצלמה, בכדי לבדוק את זה לחצו  Googleוודא שאתה מתחבר ל  .1

ויפתח לכם חלון שיהיה כתוב את המייל שאיתו אם  Xתור ה על העיגול בצד שמאל של המסף מתחת לכפ

מוחברים. אם זה לא המייל שאיתו אתם מחוברים לחצו על יציאה ותיכנסו מחדש עם המייל שפתחתם 

 למצלמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה( Less Secure Appשנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל  .2

 נקודות          כניסה לחשבון           אבטחה 9יגול עם ה לחץ על  הע 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqDxla7x-s4&t=56s
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 לחץ על לשונית אבטחה 

 
 גלול למטה ולחץ על 

  

 

 

 

 

 

 היכנס ללינק הבא ולחץ על המשך. .3

/DisplayUnlockCaptchahttps://www.google.com/accounts  

 

 

  בהצלחה

https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha

