Instrukcja obsługi Fotopułapki
LTL6510MC

Urządzenie należy używać zgodnie z obowiązującym prawem i przestrzegając niniejszej instrukcji.
Urządzenie służy do automatycznego robienia zdjęć wyzwolonych przez poruszające się przed
obiektywem istoty. Urządzenie może wysyłać zrobione zdjęcia na telefon lub email po zainstalowaniu
karty SIM. Urządzenie wykonuje zdjęcia w dzień (kolorowe) i w nocy (czarno białe), wykrywając
różnice temperatur za pomocą czujnika. Przełączanie miedzy trybem dziennym a nocnym następuje
automatycznie. Urządzenie nie wolno u mieszać na miejscu nasłonecznionym, kierować obiektywu w
silne źródło światła ani wkładać do wody.
Uwaga! Należy poprawnie włożyć kartę pamięci SD oraz baterię alkaiczne AA dobrej jakości. Można
także używać akumulatorków AA Ni-MH.
Uwaga!! Nie wolno wymieniać ani wkładać baterii ani karty pamięci gdy kamera jest włączona.

1. Włączenie Fotopułapki
Aby uruchomić kamerę, należy przesunąć suwak na pozycję ON. Fotopułapka działa wtedy według
zaprogramowanych ustawień.
2. Zmiana ustawień
Aby zmienić zaawansowane ustawienia kamery należy przesunąć suwak na pozycję TEST.
Klawisz Menu – wejście do menu/Powrót
Klawisze Strzałek – poruszanie się po menu
Klaiwsz OK – Akceptacja/Tryb przeglądania zdjęć
3. Opis Funkcji

Mode

Parametr

Opcje
Camera, Video, Cam+Video

Format

Enter

Photo Size
Video Size
Set Clock
Picture No.

12MP, 5MP, 2MP
720P, VGA, 1080P
Enter
01 Photo, 02 , 03

Video Length
Interval

1s – 60s
0s – 60min

Opis
Tryb działania (Zdjęcia, Video,
Zdjęcie+Video)
Formatowanie karty SD. Uwaga
po wybraniu funkcji wszystkie
zapisane dane na karcie
zostaną usunięte
Rozdzielczość zdjęć
Rozdzielczość Video
Ustawienie Czasu i Daty
Liczba zdjęć w serii po
wyzwoleniu
Długość filmu video
Minimalny interwał pomiędzy

Sense Level
Time Stamp

High, Normal, Low, Off
On, Off

Timer

Off, On

Timer 2

Off, On

Password Set

Off, On

Serial NO

Off, On

Time Lapse

Off, On

Beep Sound
SD Cycle

On, Off
Off, On

Default Set

Enter

wyzwoleniami czujnika ruchu
Czułość czujnika ruchu
Wyświetlanie daty i czasu na
zdjęciach
Programowanie czasu działania
fotopułapki np. od 8.00 do
13.00
Programowanie czasu działania
fotopułapki np. od 8.00 do
13.00
Ustawianie hasła
zabezpieczającego dostęp do
fotopułapki. Uwaga! Po
ustawieniu hasła, aby
uruchomić kamerę będzie
konieczne jego wpisanie. W
wypadku utraty hasła nie
można uruchomić kamery.
Nazwa fotopułapki wyświetlana
na zdjęciach
Zdjęcia cykliczne co określony
przedział czasowy
Dźwięki klawiszy
Nadpisywanie najstarszych
zdjęć na karcie pamięci
Przywracanie ustawień
fabrycznych

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!
sklep@dzikaknieja.pl
730 261 300

