FORESTCAM Tiny

Uživatelská příručka
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1. Představení
Fotopast FORESTCAM Tiny je digitální zařízení, osazené
vysoce výkonnými LED diodami s vlnovou délkou 940nm. Zařízení
umožňuje pořizovat a ukládat záznamy na SD kartu. Pomocí
integrovaného PIR čidla fotopast reaguje na tepelnou stopu (zvířete,
člověka) v zainteresované oblasti instalace.
V případě narušení monitorovaného prostoru PIR čidla pořídí
fotopast autonomně statický obrázek o rozlišení až 12Mpx nebo
video o rozlišení 1080p (1440x1080 bodů)
dle továrního/
uživatelského nastavení.
Přes den a za dostatečných světelných podmínek jsou pořízeny
barevné záznamy. V noci za pomocí neviditelných, infračervených
LED diod, černobílé monochromatické záznamy.
Fotopast je odolná vůči externím vlivům počasí a může být
rovněž použita jako: bezpečnostní zařízení pro monitorování domu,
stavby, kanceláří…

1.1. Popis fotopasti
LED indikátor
LCD obrazovka
LED diody
Přezka
Tlačítko

Tlačítko Menu

Zapnout/vypnout
Objektiv

PIR čidlo
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Představení

Průvlak
popruhu
Závit na stativ

DC konektor
externího napájení
USB konektor
Slot micro
SD karty

Bateriový box

1.1. Informace na obrazovce
K nastavení fotopasti je k dispozici textová LCD obrazovka.
Spusťte fotopast do režimu nastavení (podržte tlačítko
, než
se aktivuje LCD obrazovka). Na obrazovce se zobrazí informace
o nastavení (informativní obrazovka).
ČAS H:M:S
Rozlišení a
počet snímků
Datum (M:D:Y)

Režim fotopasti
Počet uložených snímků
volné místo na kartě
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2. Upozornění
★ Baterie instalujte dle vyznačené polarity na bateriovém boxu.
★ Pracovní napětí fotopasti je 6V. K napájení použijte 4ks

kvalitních baterií.
★ Fotopast bez vložené micro SD karty nepracuje. Ujistěte se, že

vkládáte SD kartu správně.
★ Micro SD kartu vkládejte vždy při vypnuté fotopasti.
★ Nevkládejte ani nevyjímejte micro SD kartu při zapnuté fotopasti.
★ Je doporučeno naformátovat micro SD kartu před prvním

použitím pomocí funkce Formát.
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3. Začínáme
3.1. Napájení
Vložte 4ks AA baterií dle vyznačené polarity na bateriovém
boxu.
Podporovány jsou níže uvedené baterie:
✓ Výkonné alkalické baterie
✓ Dobíjecí baterie o vyšší kapacitě (nepracují v mrazech
a nižších teplotách)
✓ Lithiové baterie (pro chladnější období)

3.2. Manipulace s micro SD kartou
Ujistěte se, zda je fotopast vypnuta. Micro SD kartu vložte do slotu
bez použití síly dle vyznačené ikony na slotu micro SD karty. Typické
cvaknutí oznamuje zajištění karty.

3.3. Zapnutí fotopasti do pracovního režimu ON
Před spuštěním fotopasti do provozu čtěte následující pokyny:
1. Vyhněte se instalaci fotopasti před místa cirkulace vzduchu
(radiátory, klimatizace, komíny, slunné letní expozice) a pohyby
větších objektů, jako jsou větve stromů a různé objekty zmítající
se ve větru.
2. Instalace fotopasti do výšky se může lišit v závislosti
na monitorovaném objektu. Pokud chcete pořídit kvalitní
fotografie zvěře, fotopast by měla být umístěna přibližně ve výšce
objektu. Toto pravidlo není striktní. Nikdy nepokládejte nebo
neinstalujte fotopast přímo k zemi nebo na zem.
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Začínáme
Pro přepnutí fotopasti do pracovního režimu podržte tlačítko
dokud neuvidíte hlášení o spuštění do provozu. Fotopast samočinně
přejde do pracovního režimu. Přechod je indikován blikáním LED
indikátoru diody po dobu 5 sekund. Tato časová prodleva slouží pro
uzavření krytu a opuštění stanoviště. Po uplynutí času přejde fotopast do
ostrého režimu samočinně.

3.4. Vstup do režimu nastavení
Podržte tlačítko zapnutí
LCD obrazovku a zobrazí logo.

po dobu 4 sekund, fotopast aktivuje

3.5. Manuální focení
Tlačítkem zapnutí
pořídíte záznam, pokud se nacházíte na
informativní obrazovce. V případě video režimu spustíte i zastavíte
záznam stejným tlačítkem

.

3.6. Vypnutí fotopasti
Fotopast vždy vypínejte podržením tlačítka

.

Vypnutí z pracovního režimu – Podržte tlačítko
do doby, dokud
fotopast nezobrazí hlášení o vypnutí. Poté můžete tlačítko uvolnit.
Vypnutí z módu nastavování – Podržte opět tlačítko
potřebnou k vypnutí. Fotopast zobrazí hlášení o vypnutí.

na dobu

Mějte na paměti, že i vypnutá fotopast stále odebírá minimální
proud z baterií. V případě delšího nepoužívání fotopasti doporučujeme
baterie vyjmout.
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4. Pokročilá nastavení
Z předešlé kapitoly Začínáme jste získali přehled o periferiích
a manipulaci s fotopastí. Nyní se dozvíte, jak přizpůsobit nastavení
fotopasti Vašim potřebám.
Funkce kláves:
Zapnutí/vypnutí fotopasti, listování v menu, listování
v nabídce funkce
MENU: Vstup do menu, potvrzení, nastavení funkcí
a pohyb kurzoru v rámci nastavení funkce. Slouží pro zapnutí
fotopasti do pracovního režimu a návrat z pracovního režimu
zpět do nastavení.

4.1. Nabídka nastavení (Menu)
Pro zobrazení menu stiskněte tlačítko
zobrazena na LCD obrazovce.

. Nabídka nastavení bude

Tlačítkem
procházejte funkce menu. Tlačítkem
výběr a uložíte jej.

potvrdíte

Menu fotopasti je přehledně rozděleno na dvě části.
Základní menu – Obsahuje celkem 8 položek. Můžete zde vybrat
pracovní režim fotopasti. Lze zvolit focení, video režim nebo foto +
video. Zároveň zde můžete přiřadit fotopasti označení nebo mazat
záznamy a zformátovat SD kartu.
Pokročilé menu – nabízí pokročilé funkce nastavení. Naleznete zde 13
položek. Veškeré změny nastavení rozlišení, citlivosti PIR, nastavení
časovačů nebo nastavení PIN kódu provedete zde.
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Pokročilá nastavení

4.2. Přehled Menu
4.2.1. Základní menu
Položka menu
Název
Režim foto
Režim video
Režim
foto + video
Pokročilé menu
Mazání
Software
Odejít

Popis
Nastavte pojmenování fotopasti.
Nastavení režimu focení.
Nastavení režimu videosekvencí
Nastavení režimu focení a současně videosekvence.
Vstup do Pokročilého menu
Mazání záznamů, jednotlivě nebo hromadně
Informace o softwaru
Návrat na informační obrazovku

4.2.2. Pokročilé Menu
Nast. foto
Nast. video
Časovač
Časosběr
PIR Interval
Čas. razítko
Zvuk kláves

Citlivost PIR

Nastavení rozlišení fotek a počet fotek v sekvenci.
Nastavení rozlišení videa, délky videa, FPS, obrazové
frekvence a záznamu zvuku.
Nastavte časový úsek, v kterém má být fotopast aktivní.
Interval nastavení je od 00:00 až 23:59. V případě, že tuto
funkci nechcete využívat, ponechte vypnuto.
Peridodické snímání fotek nebo videosekvencí
ve
zvoleném časovém intervalu. Interval nastavení pro minuty
00-23M, pro sekundy 01-59S
Nastavte dobu nečinnosti fotopasti po pořízení záznamu.
V sekundách 01 až 59s. V minutách 00 až 59 min.
Zobrazí na fotografii čas a datum pořízení záznamu.
Vypněte nebo zapněte zvuk stisku tlačítka.
Nastavení Citlivost PIR čidla Nízký/Normální/Vysoký
Vysoká Citlivost je vhodná pro interiéry a méně
frekventované prostředí a užití v teplotách od +35C°.
Normální a nízká Citlivost je vhodná pro venkovní použití
a frekventovanější prostředí. Pokud teplota okolí klesne
pod + 5 C° je doporučeno nastavit Citlivost na nízkou.
Pokud bude nastavena Citlivost naVypnuto, fotopast
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Výkon diod
Datum a čas
PIN kód
Reset nast.
Odejít

nebude pořizovat žádné záznamy. Zároveň je Vypnutí
Citlivosti PIR čidla podmíněno aktivní funkcí
Časosběru!
Vyberte Nízký/Vysoký výkon. Jestli-že používáte fotopast
na kratší vzdálenost jak 5 metrů, vyberte nízký. Na
vzdálenosti větší jak 5 metrů je vhodnější používat Vysoký
výkon.
Pro zobrazení platného data a času na fotografii je nutné
nastavit hodiny a čas.
Fotopast můžete zamknout a chránit jí tímto proti krádeži.
Fotopast chráněna PINem nelze bez zadání kódu spustit.
Obnoví nastavení do továrního.
Návrat do předchozího základního menu

4.3. Přehled továrního nastavení – Základní menu
Položka menu
Název
Režim foto
Režim video
Režim
foto+video
Nastavení

Původní
nastavení
Vypnuto
OK

Volitelné

Submenu

Zapnuto/Vypnuto

Vstup

OK
OK
Vstup
Smazat jeden
Smazat všechny
Formát SD karty
Odejít
Informace o SW
Návrat na informační
obrazovku

Mazání
Software
Odejít

Vstup
Vstup
Vstup

4.4. Přehled továrního nastavení – Pokročilé menu
Položka menu

Původní
nastavení

Volitelné
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Submenu

Pokročilá nastavení

Nast. rozlišení
Série foto
Nast. rozlišení
Délka videa
Nast. FPS
Nast. Hz
Záznam zvuku
Časovač
Časosběr
PIR interval
Čas. razítko
Zvuk kláves
Citlivost PIR
Výkon diod
Datum a čas
PIN kód
Reset nast.
Odejít

Nast. foto
8MP/12MP
2/3snímky
Nast. video
1280x720
640x480/1440x1080
10s
20/30/60s
15 FPS
30 FPS
50 Hz
60 Hz
Zapnuto
Vypnuto
Ostatní funkce
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
Zapnuto
Vypnuto
00M:05S
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Normální
Nízký/Vysoký
Vysoký
Nízký
5MP
1snímek

Vypnuto
Zrušit

Zapnuto
Obnovit nastav.

Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup
Vstup

4.5. Jak nastavit fotopast detailně
Spusťte fotopast přidržením tlačítka
informační obrazovce.

. Nyní se nacházíte na

Stiskněte tlačítko
pro zobrazení základního menu.
Základní menu obsahuje 8 položek, z kterého můžete přejít do
pokročilého menu. Toto obsahuje celkem 13 položek. Více na
schematickém diagramu kompletní nabídky menu.
11
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Pokročilá nastavení
Základní menu
1. Nastavení názvu

Vstupte do nabídky nastavení názvu a vyberte požadované nastavení
tlačítkem

. Volbu potvrďte tlačítkem

znaku, změnu provedete tlačítkem
tlačítkem

. Nyní zvolte název prvního

. Kurzor posunete o jeden doleva

. Po dosažení konce uložíte název a opustíte položku

nastavení názvu tlačítkem

.

2. Režim foto
OK

Pro nastavení fotopasti v režimu fotografií stiskněte tlačítko
. Aktivní
režim je signalizován přítomností OK v pravém spodním rohu.
3. Režim video

OK

Pro nastavení fotopasti v režimu videosekvencí stiskněte tlačítko
.
Aktivní režim je signalizován přítomností OK v pravém spodním rohu.
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4. Režim foto+video

OK

Pro nastavení fotopasti v režimu foto+video stiskněte klávesu
.
Aktivní režim je signalizován přítomností OK v pravém spodním rohu.
5. Nastavení
.

Vstupte do pokročilého menu stiskem tlačítka
schematickém diagram nabídky fotopasti.

Více na

6. Mazání
Vstupte do funkce mazání stiskem tlačítka
nastavení. Výběr potvrďte tlačítkem

. Tlačítkem

vyberte

.

7. Software
Zobrazte informace o software stiskem tlačítka
libovolným tlačítkem.
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. Vraťte se do menu

Pokročilá nastavení
8. Odejít
Nabídku menu opustíte stiskem tlačítka

.

Pokročilé menu
Vstup do pokročilého menu provedete přes základní menu. Stiskněte
tlačítko
pro zobrazení základního menu. Stisky tlačítka
vyhledejte pokročilé menu a potvrďte výběr tlačítkem
. V pokročilém menu vyberte funkci, kterou chcete
nastavit a vstupte do nabídky tlačítkem

.

1. Nastavení fotografií
Vstupte do nabídky nastavení fotografií a vyberte požadované nastavení.
Volbu potvrďte tlačítkem
parametr a uložte jej tlačítkem

. Nyní zvolte tlačítkem
.
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požadovaný

2. Nastavení videa
Vstupte do nabídky nastavení fotografií a vyberte požadované nastavení.
Volbu potvrďte tlačítkem
parametr a uložte jej tlačítkem

. Nyní zvolte tlačítkem

požadovaný

.

NÁŠ TIP. Nastavení FPS doporučujeme na hodnotu 30FPS,
videosekvence budou plynulé. Nastavení obnovovací frekvence
doporučujeme zvolit 50Hz.
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Pokročilá nastavení
3. Časovač
Vstupte do nabídky časovače a

vyberte tlačítkem

, zda chcete

časovač vypnout nebo zapnout. Volbu potvrďte tlačítkem . V případě
zapnutého časovače zvolte čas zapnutí Start a čas vypnutí End. Hodnotu
času změňte tlačítkem
. Kurzor posuňte o krok vpřed tlačítkem
.
Nastavený čas se uloží a nastavení opustíte po dosažení posledního
ciferníku s minutami a stiskem tlačítka

.

4. Časosběr
Vstupte do nabídky časosběru a vyberte tlačítkem

, zda

chcete

časosběr vypnout nebo zapnout. Volbu potvrďte tlačítkem
.
V případě zapnutého časosběru zvolte periodu snímání. Hodnotu času
změňte tlačítkem
. Kurzor posuňte o krok vpřed tlačítkem
.
Nastavený čas se uloží a nastavení opustíte po dosažení posledního
ciferníku s minutami a stiskem tlačítka
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.

5. PIR Interval
Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce PIR intervalu.
Vyberte, zda chcete funkci zapnout nebo vypnout. Výběr změňte
tlačítkem

a potvrďte

. Prodlevu PIR změňte nastavením minut

a sekund. Kurzor změníte tlačítkem

. Hodnotu zvýšíte tlačítkem

.

6. Časové razítko
Stiskněte tlačítko
pro zapnutí nebo vypnutí funkce časového razítka.
Vyberte, zda chcete funkci zapnout nebo vypnout. Výběr změňte
tlačítkem

a potvrďte

.
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Pokročilá nastavení
7. Zvuk kláves
Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce zvuku kláves.
Vyberte, zda chcete funkci zapnout nebo vypnout. Výběr změňte
tlačítkem

a potvrďte

.

8. Prodleva PIR
Stiskněte tlačítko
tlačítkem

pro výběr citlivosti PIR čidla. Výběr změňte

a potvrďte

.

9. Výkon diod
Stiskněte tlačítko

pro změnu výkonu LED diod. Vyberte mezi

nízkou a vysokou svítivostí. Výběr změňte tlačítkem
19

a potvrďte

.

10. Datum a čas
Stiskněte tlačítko

pro nastavení data a času. Změnu kurzoru

provedete tlačítkem
. Hodnotu číselníku změníte tlačítkem
.
Nejprve si přizpůsobte formát data. Doporučujeme nastavit DMY (denměsíc-rok). Následně nastavte datum a čas.

11. PIN kód
Stiskněte tlačítko
pro nastavení ochrany fotopasti PIN kódem.
Vyberte, zda chcete funkci zapnout nebo vypnout. Výběr změňte
tlačítkem

a potvrďte

.
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Pokročilá nastavení
UPOZORNĚNÍ: Při aktivaci a změně PIN kódu buďte opatrní. PIN kód
je nutné odblokovat servisem a jedná se o placenou službu!
12. Reset nast.
Stiskněte tlačítko

pro obnovu továrního nastavení fotopasti.

Vyberte, zda chcete reset provést či nikoliv. Výběr změňte tlačítkem
a potvrďte

.

13. Odejít.
Stiskněte tlačítko
do základního menu.

pro

odchod
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z pokročilého

menu

zpět

5. Záruka
Dovozce ručí za bezvadný stav zboží, kvalitu zpracování
a použitých dílů po dobu trvání záruční lhůty 24 měsíců. Pokud
se při běžném používání s odpovídající péčí o zařízení vyskytnou
neočekávané výrobní vady, které by mohly omezit nebo dokonce
vyloučit funkčnost zařízení, dovozce se zavazuje tyto vady odstranit
na vlastní náklady, bez poplatku.
Záruční opravu je možné uplatnit pouze s platným dokladem
o koupi zboží, opatřeným datem nákupu. Před odesláním výrobku
k reklamaci kontaktujte nejprve svého prodejce, který určí povahu
problému produktu v platné záruční době.
V žádném případě výrobce, dovozce ani prodejce nenese
odpovědnost za: vzniklé škody, ušlý zisk, ztrátu dat a očekávaných
investic. Zároveň nelze požadovat náhradu za poškození jiného zařízení
nebo zařízení třetí osoby a nemožnost použití zařízení v důsledku
neočekávaných událostí. Dále nelze požadovat náhradu přesahující cenu
zařízení dle aktuálního ceníku bez náhrady manipulační a poštovních
nákladů.
Zařízení předávejte na reklamaci nebo pozáruční servis vždy
v přiměřené čistotě. V opačném případě může být zařízení na
náklady majitele odesláno zpět.
REKLAMACE ODESÍLEJTE SVÉMU PRODEJCI NEBO NA ADRESU
SERVISU.
API, S.R.O.
ŽEROTÍNOVA 112 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
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FAQ Otázky a dopovědi

FAQ
Otázky a odpovědi
1. Fotopast v noci fotí, ale přísvit nefunguje, fotky jsou černé. Je
fotopast rozbita?
- Problémem může být infračervený filtr, který se pohybuje před
objektivem v závislosti na světelných podmínkách. Pokud máte
tyto problémy, kontaktujte nás!
2. Fotopast pořizuje v noci pruhy přes fotografie.
- Pravděpodobně jsou vybité baterie. Noční fotografie vyžadují
větší odběr proudu z baterií. Přes den je odběr minimální,
fotopast ve dne může pořizovat normální fotografie i s téměř
vybitými bateriemi.
3. Fotopast nejde zapnout, je rozbitá?
- Zkontrolujte, zda je vložena funkční micro SD karta (ověřit
například v PC) a jsou vloženy nové baterie. Pokud i nadále
problémy přetrvávají, kontaktujete nás!
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Příloha I. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Snímací senzor
Objektiv

5MP barevný CMOS, 10/12MP interpolovaně
F/NO=2.8 FOV (zorné pole záběru) = 45°
17 metrů

PIR záběr

Textová podsvícená

LCD obrazovka

až 32 GB

Paměťová karta
Rozlišení foto
Rozlišení video

5MP/10/12MP
1080p (1440x1080) 720p (1280x723) VGA (640×483)
Multi zónové

PIR čidlo

nastavitelná (Vysoká/Střední/Nízká)

Aktivace PIR

<1s

Rychlost odezvy

0.17kg

Hmotnost

-20 - +60°C / -30 - +70°C

Provozní/skladovací teplota

1s – 60 min.

Prodleva
Sekvence fotografií

1/ 3

Délka videosekvence

10/20/30/60sec
4×AA

Napájení
Odběr při střežení

< 0.25 mA (<6mAh/Den)

Upevnění, instalace

Popruh

Rozměry

107x76x40 mm

Provozní vlhkost

5% - 90%

Certifikáty

FCC, CE, RoHS

*dodáváno bez baterií a napájecího adaptéru
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Příloha II. OBSAH BALENÍ

Příloha II. OBSAH BALENÍ
Název položky

MNOŽSTVÍ

FOTOPAST

1

POPRUH

1

USB kabel

1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

Distributor pro ČR a SR:
VARIANT plus, spol. s r.o.
U Obůrky 5, 674 01 Třebíč
www.cel-tec.cz
cel-tec@variant.cz

Výhradní dovozce pro ČR a SK
Lesart Kladeruby, s.r.o.
Kladeruby 49
675 75 Kladeruby nad Oslavou
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