Špičková fotopast s FULL HD kamerou
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:
•

Vysoká výdrž baterie

•

Jednoduché ovládání

•

Extrémně rychlé sepnutí kamery PIR čidlem (0,4s)

1. Popis
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1.1 Popis zařízení
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1.2 Popis přídavného bateriového boxu
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1.3 Popis ovládacích tlačítek

01 – Menu
02, 03, 04, 05 – směrové tlačítka – slouží pro pohyb v menu
06 – OK – potvrzovací tlačítko
07 – Power – Páčka pro zapnutí fotopasti
08 – Foto/Video – slouží k přepnutí módu foto/video
09 – IR LED – zapnutí přísvitu
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2. Zprovoznění
2.1 Začátek

I.

Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií

II.

Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na
bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není
součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude
přístroj primárně napájen z externího zdroje.

III.

Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli

IV.

Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC
karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečena proti
zápisu.
Kartu vložte naznačeným způsobem.

Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy
vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).
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Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

V.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném
ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto
poškození nebude uznáno při reklamaci.

2.2 Zapnutí
Páčku Power (07) posuňte do polohy ON. Kamera se nachází v zapnutém stavu.
Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle
nastavení).

2.3 Vypnutí
Pro vypnutí přístroje posuňte páčku Power (07) do polohy OFF.
2.4 Vstup do menu a nastavení
Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko OK

I.

(06) po dobu 5s.
II.

Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.

1. Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
2. Označení Rozlišení
3. Počet snímku
SHX trading s.r.o

Stránka 7

4. Signalizace SD karty
5. Stav baterie
III.

Pro vstup do menu stiskněte krátce tlačítko Menu (01). Pro listování v menu použijte
směrové tlačítka. Pro vstup do „podmenu“ případně potvrzení nastavení stiskněte
tlačítko OK (06).

IV.

K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu (01).

V.

Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko OK
(06). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

2.5 Schéma menu

Pozn. Červeně označené parametry jsou základně přednastavené
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A. Nastavení kamery
1. ID - označení kamery
2. Cam mode – Volba způsobu záznamu. V případě Cam + Video je
nejprve vytvořena jedna fotka a poté nahrané video.
3. Resolution - Volba rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení umožňuje
kvalitnější fotky, ale zabírá více místa na kartě. Doporučeno 5MP.
4. Night mode – noční mód
5. Multi-shot
6. Digital Zoom - ZOOM obrazu je možný 2x, 3x, 4x
7. Video size - Volba rozlišení videa. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější
záznam, ale zabírá více místa na kartě.
8. Video frames – Snímkování
9. Audio - Nastavení audia
10. Video lenght – Délka videa lze nastavit v intervalu 5-60s

B. Nastavení PIR
1. Sensitive - Nastavení citlivosti PIR senzoru. Základně je nastavena
střední citlivost
2. Delay - Zde lze nastavit prodlevu mezi detekcí pohybu a začátkem
nahrávání.
3. Time laps – intervalové snímání obrazu
4. Timer – časovač - Zařízení bude aktivní v nastaveném časovém intervalu.
5. Triger logs – unikátní funkce pro záznamy logů bez vytvoření fotky nebo
videa. Z logů je následně možné identifikovat, kdy je fotopast nejčastěji
spínána a podle toho nastavit Timer.
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C. Další nastavení

1.

Language – Nastavení Jazyku. Základně je nastavena angličtina.
Zařízení není v češtině.

2.
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Date/Time – Nastavení času a data
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3.

Time Stamp - Zobrazení ID, času a data na videu

4.

Beep – Pípnutí

5.

Battery type – Typ baterie

6.

TV-out - NTSC/PAL

7.

Freuency - Frekvence obrazu

8.

SD cycle - Ukládání videa ve smyčce

9.

Reset – Reset zařízení

10. Password – Přístupové heslo
11. About – o zařízení

3. Propojení s PC
Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.
Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.
Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody
externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie Fotopasti
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
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