Instrukcja Obsługi Fotopułapki
RD1003

1. Zawartość Pudełka
Pudełko powinno zawierać:
- Fotopułapkę RD1003
- Pasek Montażowy
- Kabel USB
- Instrukcję Obsługi (polska instrukcja do pobrania ze strony www.dzikaknieja.pl)
- Gratis – Statyw Montażowy

2. Uwagi Bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Używanie kamery niezgodnie z jej przeznaczeniem może być niebezpieczne dla urządzenia
oraz dla zdrowia.
Fotopułapka i załączone akcesoria nie są zabawką. Urządzenie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Jeśli jakakolwiek substancja dostała się do wnętrza urządzenia wyłącz kamerę i wyjmij
baterie.
Jeśli doszło do upadku urządzenia lub gdy obudowa kamery jest uszkodzona wyłącz kamerę
i wyjmij baterie. Występuje zagrożenie porażenia prądem lub poparzenia.
Kamery nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać. Grozi to porażeniem prądem
lub poparzeniem, oraz pozbawia możliwości skorzystania z praw rękojmi i/lub gwarancji.
Nie pozostawiaj kamery obserwacyjnej w miejscach narażonych na znaczny wzrost
temperatury.
Nie owijaj i nie przykrywaj kamery obserwacyjnej.
Należy używać wyłącznie zasilaczy zewnętrznych przeznaczonych do urządzenia, o
właściwym napięciu (info na urządzeniu lub w instrukcji). Zasilacz może stanowić źródło
zagrożenia. Zasilacza nie należy używać podczas burzy. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania zasilacza
zewnętrznego.
Przechowuj urządzenie zawsze z wyjętymi bateriami.

3. Ogólne Informacje
•
•
•
•
•

Ekran jest aktywny tylko gdy kamera jest w trybie „Test”
W trybie „ON” ekran jest wyłączony i kamera pracuje według zaprogramowanych ustawień.
Przed użyciem zawsze należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu.
Optymalna wysokość montażu fotopułapki to 1 – 2 metrów nad ziemią.
W trybie „Test” dioda wskaźnikowa z przodu fotopułapki zapala się na czerwono jeżeli
jesteśmy w obszarze działania czujnika PIR. Jest to pomocne w ustawieniu fotopułapki. W
trybie „ON” dioda nie zapala się.

4. Obsługa Fotopułapki
4.1 Przed włączeniem
• Otworzyć zaczepy na obudowie i otworzyć fotopułapkę
• Wyjąć osłonę baterii
• Włożyć 8 baterii AA zgodnie z oznaczeniami
• Zamknąć osłonę baterii
• Włożyć sformatowaną kartę pamięci (max. 32GB)

4.2 Używanie fotopułapki
a.) Włącznik
• OFF – fotopułapka jest wyłączone (nie działa)
• TEST – fotopułapka jest włączona w trybie „Test” - ekran jest aktywny i możemy zmieniać
ustawienia w Menu fotopułapki
• ON – fotopułapka jest włączona w trybie „ON” - ekran jest nie aktywny ale fotopułapka
działa według zaprogramowanych ustawień (główny tryb pracy fotopułapki)
b.) Sterowanie (w trybie „Test”)
• Przycisk Menu – wejście do Menu / zamknięcie Menu / powrót
• Przycisk Replay – wejście do trybu przeglądania zdjęć / wyjście z trybu przeglądania zdjęć
• Przycisk Shot – zrobienie zdjęcia / filmu „z ręki” (w zależności od ustawień)
• Przycisk Ok – zatwierdzenie zmiany / odtworzenie filmu w trybie przeglądania zdjęć
• Strzałki – poruszanie się po Menu
4.3 Ustawienia / Menu
Aby wejść w Menu włącz fotopułapkę w tryb „Test” i naciśnij przycisk Menu.
1. Mode – tryb pracy
Photo – kamera robi zdjęcia
Video – kamera nagrywa filmy
Photo+Video – kamera robi zdjęcie i nagrywa film
2. Photo size – rozmiar zdjęcia
8M, 5M, 3M, 2M, 1M – ilość megapikseli
3. Video size – rozmiar video
720P(1280x720, 30fps), WVGA(848x480, 30fps), VGA(640x480, 30fps) –
rozdzielczość
4. Picture No. – ilość zdjeć po wyzowleniu
1 photo, 2 photos, 3 photos – ilość zdjęć
5. Video Length – długość nagrania video
6. Interval – opóźnienie – czas, przez który czujnik ruchu PIR będzie nie aktywny po
zrobieniu zdjęcia
7. Time Stamp - znacznik daty, czasu, temperatury i fazy księżyca na zdjęciach
ON / OFF – włączony / wyłączony
8. Time Switch – wyłącznik czasowy – określa czas w jakim kamera będzie aktywna(np. od
8.00 do 20.00)
ON / OFF – włączony / wyłączony
9. PassWord Set – hasło zabezpieczające fotopułapkę.
UWAGA – po ustawieniu hasła urządzenie będzie go wymagać do działania, bez jego
znajomości fotopułapka nie będzie działać.
ON / OFF – włączony / wyłączony

10. Serial No. Set – 4 znakowy numer, który będzie zapisywany na zdjęciach
ON / OFF – włączony / wyłączony
11. Time Lapse – zdjęcia cykliczne – zdjęcia będą wykonywane co zadany przedział
czasowy bez względu na to czy czujnik PIR wykryje ruch lub nie.
ON / OFF – włączony / wyłączony

12. PowerSavingMode – tryb oszczędzania energii – przy słabych bateriach kamera
automatycznie zmniejszy siłę błysku aby przedłużyć czas działania.
ON / OFF – włączony / wyłączony
13. Language – wybór języka.
14. Format – formatowanie karty pamięci.
UWAGA – wymaże to wszystkie pliki znajdujące się na karcie pamięci.
Yes/No – Tak / Nie
15 Set Clock – ustawianie daty i czasu
16. Default Set – przywrócenie ustawień domyślnych
17. Auto Power Off – Czas, po którym kamera przejdzie z trybu Test w tryb Off jeżeli nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk.
18. Volume Rec – głośność nagrywania
Low / Medium / High – Cicho / Średnio / Głośno
19. Volume Play – głośność odtwarzania
Low / Medium / High – Cicho / Średnio / Głośno
20. System
FW Update- jeżeli na karcie pamięci znajduje się aktualizacja może być
zainstalowana w ten sposób
FW Version – sprawdzenie wersji urządzenia

Instrukcja przetłumaczona na potrzeby:

www.dzikaknieja.pl
Fire Magdalena Kurtyka
Czarnochowice 386, 32-020 Wieliczka
tel. 730 261 300

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy także na nasz profil na portalu
YouTube – DzikaKnieja, gdzie znajdują się liczne poradniki oraz instrukcje video.

