Uživatelská příručka
Fotopast Trail 12Mpx TC1006

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup infračervené kamery 12 Mpx.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i
tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
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Popis kamery a ovládání:
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Pohled zezadu a přihrádka pro baterie:
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Vložení/výměna baterií
· Odjistěte zabezpečovací třmen a vyklopte přihrádku na baterie.
· Do 1. přihrádky na baterie vložte 8 kusů baterií typu AA a dbejte přitom na správnou
polaritu.
Nastavení parametrů
· Poté, co jste vložili baterie a SD kartu, uveďte vypínač do polohy „ON“.
· Nyní můžete ručně pořizovat fotografie nebo nahrávat video, nebo si můžete již nahraná
videa a pořízené fotografie prohlížet na obrazovce.
· Můžete si nastavit parametry nebo otestovat PIR detektor pohybu.
· Kameru umístěte do vzdálenosti 3 až 20 metrů a pohybujte se před jejím objektivem sem a
tam. Správnou funkci PIR detektoru pohybu a vedlejších PIR detektorů pohybu indikuje
rozsvícení červené LED kontrolky.
Pohled zezadu
Při pohledu zezadu můžete vidět 7 různých tlačítek s následujícími funkcemi:
„MENU“ _ nahoru, _ dolů, resp. _ doleva, _ doprava a tlačítko „SHOT“ resp. „OK“.
Pokud stisknete tlačítko „MENU“, můžete pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ procházet
menu.
Tlačítky „doleva“ a „doprava“ můžete měnit nastavení. Tlačítkem „OK“ volbu uložíte.
Pomocí tlačítka „MENU“ přejdete zpátky do menu:
Režim nahrávání
Spoušť můžete nastavit na základě detektoru pohybu na jednotlivé snímky, a to na 3, 6 nebo 9
snímků po zachycení pohybu.
Rozlišení
Můžete volit mezi rozlišením 5 nebo 12 Mpx.
Rozlišení pro video
Můžete volit mezi rozlišením 1920 x 1080 (15 fps), 1280 x 720 (30 fps),
848 x 480 (30 fps), 720 x 480 (30 fps)
Doba nahrávání videa
Můžete volit mezi 15, 30, 60 nebo 120 sekundami. Zpoždění Zde si můžete nastavit časový
interval, aby se kamera mohla mezi dvěma zachycenými pohyby znovu připravit. Můžete
volit rozpětí 1 až 120 sekund.
Nastavení infračerveného světla
Můžete si zvolit den, noc nebo 24 hodin denně.
Jazyk
Můžete volit mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou a španělštinou.
Datum/čas
Zde si můžete nastavit měsíc, den a rok. Vedle toho si nastavte hodinu a minutu.
Nastavení hesla
Heslo můžete zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Je-li heslo zapnuté (ON), můžete se
rozhodnout,zda budete zadávat PIN kód. PIN je čtyřmístný kód. Nastavení kódu PIN můžete
provést v podmenu.
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Pokud jste zadali PIN a ztratíte ho nebo zapomenete, nebudete již moci kameru
používat!
Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Případné opravy
svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a
nepatří do rukou
malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují
veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte
žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch
a pouzdro výrobku.
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pozn: 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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