INSTRUKCJA OBSŁUGI BESTGUARDER SG 008

Kamera odporna na warunki atmosferyczne.
Do czyszczenia użyj suchej szmatki i wody.
Wyjmij baterie z kamery, jeśli jej nie używasz.
Nie wkładaj baterii starych i nowych.

DIODY
UCHWYT DO PASKA
MIKROFON
WSKAŹNIK /LASER
LCD
OBIEKTYW
PRZYCISK W GÓRĘ
PRZYCISK W DÓŁ
OK
UCHWYT DO MONTAŻU
MENU
CZUJNIK RUCHU
ZAPIĘCIE

USTWIENIA WSTĘPNE FOTOPUŁAPKI:
1. Włóż kartę SD.
2. Włóż 8 baterii AA
3. Przesuń przełącznik z pozycji OFF na pozycję SET ustaw godzinę i datę
BATERIE I KARTA PAMIĘCI
1. Upewnij się, że baterie umieszczone w fotopułapce są odpowiedniej, jakości, a także włożone
są odpowiednią stroną ( +/-).
2. Do kamery można włożyć kartę pamięci do 32 GB ( klasa 10 lub niższa).
USTAWIENIA ZDJĘĆ
1. Fotopułapka może być ustawiona na 3 różne rodzaje rozdzielczości obrazu: 3 gwiazdki
oznaczają 12 Mp, 2 gwiazdki 5 Mp, 1 gwiazdka 3 Mp.
2. Przesuń przełącznik na pozycję SET
3. Wciśnij przycisk M ( tryb programowania)
4. Oznaczenie PIR zacznie migać, wcisnąć OK, aby potwierdzić ustawienie czujnika ruchu
5. Wciśnij strzałkę w górę lub w dół pojawi się oznaczenie CAM i zacznie migać.
6. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb CAM, oznaczenie RES zacznie migać.
7. Wciśnij OK a później strzałki w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią rozdzielczość

USTAWIENIA VIDEO
1. Fotopułapka może być ustawiona na dwa różne rozdzielczości video: 2 gwiazdki oznaczają HD
720, 1 gwiazdka VGA 640x480
2. Przesuń przełącznik na pozycję SET
3. Wciśnij M ( programowanie)
4. Oznaczenie PIR zacznie migać, wciśnij OK, aby potwierdzić ustawienia wykrywania ruchu
5. Wciśnij przycisk w górę lub w dół aż pojawi się oznaczenie VIDEO
6. Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb, oznaczenie RES zacznie migać.
7. Wciśnij OK a następnie przycisk w górę lub w dół, aby wybrać rozdzielczość.
8. Wciśnij OK, aby zachować ustawienia, oznaczenie T i V zaczną migać wskazując na ustawienie
czasu nagrywania. Po ustawieniu czasu nagrywania wciśnij OK, aby potwierdzić lub M, aby
wyjść.

USTAWIENIA CZASU, DATY W TRYBIE PIR lub TLM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przesuń przełącznik na pozycję SET
Wciśnij M ( programowanie)
Oznaczenie PIR albo TLS zacznie migać
Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb PIR lub TLS
Wciśnij strzałkę w górę lub w dół aż pojawi się oznaczenie T i zacznie migać
Wciśnij OK i wpisz godzinę ( strzałki w górę lub w dół)
Wciśnij Ok, aby potwierdzić i przejdź do wpisania minut ( strzałki w górę lub w dół)
Wciśnij Ok, aby potwierdzić
Zacznie migać oznaczenie MONTH ( miesiąc)
Wciśnij strzałki w górę i w dół, aby ustawić właściwy, potwierdź OK
Oznaczenie DAY ( dzień) zacznie migać, Użyj strzałek w górę lub w dół, aby ustawić poprawny
dzień miesiąca, potwierdź OK.
12. Oznaczenie YEAR ( rok) zacznie migać. Użyj strzałek w górę i w dół, aby ustawić poprawny
format roku. Potwierdź OK
13. Wciśnij przycisk OK oznaczenie deL zacznie migać
14. Wciśnij M, aby wyjść z programowania daty.
USTAWIENIA TRYBU OPÓŹNIENIE CZASU TLM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przesuń przełącznik na pozycję SET
Wciśnij M ( programowanie)
Oznaczenie PIR albo TLS zacznie migać
Wciśnij strzałkę w górę oznaczenie TLS zacznie migać
Wciśnij OK, aby potwierdzić tryb, wyświetlą się ustawienia czasu.
Wciśnij OK
Ustaw minuty ( strzałki w górę w dół), wciśnij OK
Ustaw godzinę ( strzałki w górę w dół), wciśnij OK
Przesuń strzałki do END TIME

