SG520 PRO
SG520 PRO-W (WIFI model)

Uživatelská příručka
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Představení

1. Představení
Fotopast SG520 PRO je digitální zařízení, osazené čtyřmi vysoce
výkonnými LED diodami s vlnovou délkou 940nm. Zařízení umožňuje
pořizovat a ukládat záznamy na SD kartu. Model SG520 PRO-W
umožňuje sdílení záznamů pomocí přístupového bodu WIFI SD karty ez
Share. 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 720p (1280x720 bodů) dle továrního/uživatelského nastavení.
Přes den a za dostatečných světelných podmínek jsou pořízeny
barevné záznamy. V noci za pomoci neviditelných, infračervených LED
diod, černobílé monochromatické záznamy.
Fotopast je odolná vůči externím vlivům počasí a může být rovněž
použita jako: klasická digitální kamera, bezpečnostní zařízení
pro monitorování domu, stavby, kanceláří…

1.1. Popis fotopasti
LED diody
LCD obrazovka
LED indikátor
Objektiv

Klávesa OK/Změna
Klávesa menu
Klávesa vpravo

PIR čidlo
Mikrofón

Přezka
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Slot SD karty

Bateriový box

DC konektor
externího napájení

1.1. Informace na obrazovce
K nastavení fotopasti, případně náhledu snímků, je k dispozici LCD
obrazovka o velikosti 1,44“. Spusťte fotopast do živého režimu (podržte
klávesu OK, než se aktivuje LCD obrazovka). Na LCD obrazovce
se zobrazí informace o nastavení (informativní obrazovka).
Rozlišení snímků
Režim fotopasti

Úroveň baterií
Datum (M:D:Y)
ČAS H:M:S

Informace o kapacitě SD karty
Počet uložených/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 SD karty nepracuje. Ujistěte se, že vkládáte
SD kartu správně a bez aktivní ochrany proti zápisu (pojistka).
★ SD kartu vkládejte vždy při vypnuté fotopasti.
★ Nevkládejte ani nevyjímejte SD kartu při zapnuté fotopasti.
★ Je doporučeno naformátovat SD kartu před prvním použitím
pomocí funkce Formát.
★ Fotopast se přepne automaticky do pracovního režimu za jednu
minutu nečinnosti v nastavovacím režimu.
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Začínáme

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 SD kartou
Ujistěte se, zda je fotopast vypnuta. SD kartu vložte do slotu bez
použití síly dle vyznačené ikony na slotu SD karty. Typické cvaknutí
oznamuje zajištění vkládané SD karty. Před vložením zkontrolujte, zda
není SD karta chráněna pojistkou proti zápisu.

3.3. Zapnutí fotopasti do ostrého 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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Před uvedením fotopasti v provoz nejprve zaměřte sledovanou oblast.
Zaměření lze
provést pomocí
LED
indikátoru pohybu,
který pracuje pouze v nastavovacím režimu a indikuje svitem diody
pohyb před fotopastí. Tímto lze dosáhnout dobrých výsledků zaměření
fotopasti v zainteresované oblasti.
Pro přepnutí fotopasti do ostrého režimu podržte klávesu OK
po dobu 3s, LCD obrazovka se aktivuje. Fotopast samočinně přejde
do ostrého režimu za jednu minutu nečinnosti fotopasti. Přechod
je indikován blikáním LED indikátoru diody po dobu 10 vteřin. 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 klávesu OK po dobu 3s, fotopast aktivuje LCD obrazovku.

3.5. Manuální focení
Klávesou šipka vpravo můžete pořídit snímek manuálně, jako
klasickým fotoaparátem. V případě video režimu spustíte i zastavíte
záznam videa klávesou šipka vpravo.

3.6. Vypnutí fotopasti
Fotopast je možné vypnout pouze z režimu nastavení (aktivní LCD
obrazovka)
Vypnutí z Ostrého režimu – Stiskněte klávesu OK, fotopast spustí
LCD obrazovku a přejde do režimu nastavení. Nyní můžete podržet
klávesu OK po dobu 3s, fotopast se vypne.
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Vypnutí z režimu nastavení – Podržte klávesu OK po dobu 3s,
fotopast se vypne.
Mějte na paměti, že i vypnutá fotopast stále odebírá minimální proud
z baterií. V případě delšího nepoužívání fotopasti doporučujeme baterie
vyjmout.

3.7. Přepnutí Českého jazyka
Menu fotopasti je standardně z výroby nastaveno na anglický jazyk.
Klávesou MENU přejděte na nabídku nastavení.
a) Vyberte Menu Setup – Main Menu.
b) Stiskem klávesy OK přejdete na funkci nastavení jazyka
Language.
c) Klávesou šipka vpravo vyberte Česky.
d) Klávesou OK potvrdíte a uložíte výběr.
Nyní jste nastavili český jazyk. Věnujte prosím pozornost následující
kapitole pro pochopení funkcí a ovládání fotopasti.
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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:
OK: Zapnutí fotopasti, uložení změny funkce, přechod
na jinou funkci, zobrazení záznamů, probuzení fotopasti
z pracovního režimu do režimu nastavení.
MENU: Vstup do menu pro nastavení funkcí.
Klávesa vpravo: manuální pořízení záznamů, přechod
na další funkci v nastavení.

4.1. Nabídka nastavení (Menu)
Pro zobrazení menu stiskněte tlačítko MENU. Nabídka nastavení
bude zobrazena na LCD obrazovce.
Klávesou šipka vpravo změňte parametr zobrazené funkce, klávesou
OK potvrďte a uložte změnu funkce, zároveň přejdete na jinou funkci.
Menu fotopasti je tematicky rozděleno na dvě části, které je možno
přepnout a procházet tak vybrané menu.
Hlavní Menu – Hlavní menu – nabízí nastavení jazyků, režim fotopasti,
nastavení času a data, rozlišení fotografií, série fotografií, rozlišení video
sekvencí.
Pokročilé Menu – Pokročilé menu – nabízí nastavení citlivosti PIR
čidla, nastavení délky videa, prodlevy PIR, formát SD karty a obnovu
nastavení.
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4.2. Přehled Menu
4.2.1. Hlavní Menu
Položka menu
Jazyk
Režim
Nastavení času
Rozlišení foto
Série Foto
Rozlišení video

Popis
English/Suomi/Deutch/French/Espaňol/Česky/Slovenska
Vyberte Foto/Video nebo Foto+Video
Nastaví datum a čas.
Rozlišení fotografií 5MP/10MP/12MP
Vyberte kolik fotografií bude pořízeno na jednu událost 1-3
Rozlišení videosekvence VGA 640x483/ 720p 1280x720

4.2.2. Pokročilé Menu
Délka videa
Časosběr

Citlivost PIR

Prodleva PIR
Format SD
Verze
Výchozí Nast.

Nastavte dobu trvání videosekvence 10/30/60s
Funkce časosběru periodicky dle nastavené doby pořizuje
záznamy bez ohledu na pohybující se subjekt.
Vypnuto/1-60minut/1-8hodin
Tato funkce pracuje s funkcí PIR čidla
Nastavení Citlivost PIR čidla Vypnuto/Nízká/Střední/
Vysoká
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 na Vypnuto, fotopast
nebude pořizovat žádné záznamy. Zároveň je Vypnutí
Citlivosti PIR čidla podmíněno aktivní funkcí
Časosběru!
Nastavte dobu nečinnosti fotopasti po pořízení záznamu.
V sekundách 0 až 60s V minutách 1 až 60 min.
Formát SD karty
Zobrazí verzi HW a FW.
Uvede fotopast do továrního nastavení
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4.3. Přehled továrního nastavení
Původní
nastavení

Volitelné

Jazyk

Anglicky

Režim
Nastavení hodin
Rozlišení foto
Série foto
Rozlišení video
Délka videa

Fotografie
Enter
12MP
1
720p 1280x720
10 sec

Česky/
Slovenska/English/
Suomi/Deutch/French/
Espaňol
Video/ Foto+Video

Časosběr

Vypnuto

Citlivost PIR
Prodleva PIR
Format SD
Verze
Výchozí nast.

Střední
10s
Vstup

Položka menu

Submenu

Vstup
5/10MP
3
VGA 640x483
30/60 sec
1-60min
1-8hod
Vysoká/Nízká/Vypnuto
0-60sec/1-60min
Ano/Ne
vstup
Ano/Ne

Uložit

4.4. Prohlížení záznamů
a) Klávesou OK v režimu nastavení zobrazte na LCD obrazovce
poslední záznam.
b) Pro pohyb v uložených záznamech stiskněte klávesu OK/ šipka
vpravo.
c) Stiskem klávesy MENU zobrazíte zpět informativní obrazovku.
POZNÁMKA: Na LCD obrazovce lze zobrazit pouze fotografie!
Výmaz záznamů na fotopasti není možný, použijte jiné zařízení.
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4.5. Ukázka nastavení času
Datum je zobrazeno ve formátu měsíc – den – rok, časový formát
hodiny : minuty : sekundy.
Klávesou MENU přejděte na nabídku nastavení.
e) Vyberte Nast. Menu – Hl. Menu.
f) Stiskem klávesy OK zobrazte Nastavení času.
g) Klávesou šipka vpravo vstupte do submenu.
h) Klávesou
šipka
vpravo
měníte
hodnotu
ciferníku
na požadovanou hodnotu.
i) Klávesou OK posuňte ciferník.
j) Nastavení času se ukončí, pokud ciferník dosáhne nastavení
sekund, které potvrdíte klávesou OK.
k) Pro zrušení volby bez uložení stiskněte MENU.

4.6. Ukázka nastavení Prodlevy PIR
a) Klávesou MENU přejděte na nabídku nastavení
b) Vyberte Nast. Menu – Pokr. Menu.
c) Pro změnu funkce použijte klávesu OK, vyberte funkci Prodleva
PIR.
d) Hodnotu libovolně změňte klávesou šipka vpravo.
e) Změnu uložte klávesou OK, zároveň se posune výběr
na následující funkci.
f) Klávesou MENU zobrazíte zpět informativní obrazovku.
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4.7. SG520 PRO W – model s WIFI
Model SG520 PRO W podporuje vytvoření přístupového WIFI bodu
(Access point) prostřednictvím WIFI SD karty (součást dodávky).
Přístupový bod jednoduše aktivujete IR (infrared) ovladačem (součást
dodávky). Fotopast se tedy nemůže prozradit aktivní WIFI sítí v dosahu,
ani zbytečně nevybíjí baterie v případě, že WIFI sítě není zapotřebí.
4.7.1. Aktivace/Deaktivace WIFI sítě
Pro stažení záznamů aktivujte WIFI síť pomocí ovladače tlačítkem
ON. Jednoduše namiřte ovladač na fotopast a stiskněte klávesu ON nebo
OFF. Pomocí tlačítka OFF WIFI síť deaktivujete. Ovladač pracuje
na maximální vzdálenost 5 metrů. Fotopast signalizuje aktivní WIFI síť
svitem LED indikátorové diody.
Tlačítko zapnutí
Ovladač je napájen baterií CR2025.
V případě potřeby podržte pojistku bateriové
zásuvky a celou jí vytáhněte. Vložte novou
baterii dle vyznačené polarity a vložte zpět.
Tlačítko vypnutí
Baterie je součástí dodávky.
WIFI síť je automaticky deaktivovaná po dobu nečinnosti 30 minut.
4.7.2. Připojení k WIFI
Spusťte WIFI přístupový bod na fotopasti a zapněte WIFI
na mobilním zařízení. Z výroby je identifikátor sítě SSID nastaven:
ez Share. Síť požaduje heslo. Z výroby je heslo nastaveno na :
88888888. Po zadání hesla se automaticky připojíte do sítě a zobrazí
se domovská stránka WIFI SD karty ve Vašem internetovém prohlížeci.
4.7.3. Zobrazení snímků v okně prohlížeče
K prohlížení/stahování záznamu lze využít webový prohlížeč. Není
nutností stahovat k prohlížení snímků software výrobce WIFI karty.
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1. Připojení k síti
WIFI SD karty

2. Připojování k síti WIFI

3. Potvrzení přihlášení

4. Zobrazení snímků

Po úspěšném připojení bude zobrazen náhled pořízených záznamů,
viz. bod 4. Zobrazení snímků.
Tyto si můžete dotykem zvětšit a prohlížet je jako v běžné galerii
obrázků mobilního zařízení. Viz. bod 5. Stažení vybraného záznamu.
Uložení aktuálně zobrazeného záznamu proveďte označením download
a následně vyberte umístění uložení, viz. bod 6. Uložení záznamu.
15
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5. Stažení vybraného záznamu

6. Uložení záznamu

4.7.4. Aplikace ez Share pro Aindroid/iOS
Jedna z možností, jak prohlížet snímky, je použití aplikace ez Share.
Aplikace mimo jiné umožní změnu názvu sítě SSID a hesla.
2. Hlavní obrazovka aplikace

1. Vyberte síť a připojte se
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3. Vyberte záznam ke stažení

4. Stažení záznamu

Připojte se k WIFI síti, zobrazí se hlavní obrazovka aplikace ez Share.
Viz. bod 1 – 2. Stiskněte ve spodním panelu hlavní obrazovky aplikace
na ikonu Download. Pro zobrazení záznamu na WIFI SD kartě stiskněte
ikonu Card Album. Ikona Local Album zobrazuje záznamy uložené na
Vašem zařízení. Viz. bod 3. Pro stažení konkrétního jednoho záznamu
tento označte stisknutím. Záznam se zvětší. Stažení provedete ikonou
Download, viz. bod 4.
4.7.5. Změna názvu sítě a hesla
Na hlavní obrazovce stiskněte na ikonu výběru
– bod 1. Zobrazí
se nabídka nastavení, stikněte Setting My ez Share, bod 2. Nyní změňte
název SSID WIFI sítě nebo heslo. Dále je možné změnit kanál WIFI sítě
nebo heslo administrátora, potřebné pro vstup do nastavení.
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2. Stiskněte výběr Setting My
ez Share

1. Na hlavní obrazovce stiskněte
ikonu výběru

3. Změňte název sítě SSID Name
Nebo heslo WI-FI Password

POZNÁMKA: Nastavení aplikace umožňuje pokročilé změny
v nastavení, které doporučujeme pouze pokročilým uživatelům.
18
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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 a bez náhrady manipulační a poštovních
nákladů.
Zařízení předávejte na reklamaci nebo pozáruční servis vždy
v přiměřené čistotě s demontovaným popruhem. V opačném případě
může být zařízení na náklady majitele odesláno zpět.
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FAQ
Otázky a odpovědi
1. Fotopast nefotí vše, prošel jsem se před ní a nevyfotila mě.
- Fotopast by měla být instalována pro dosažení nejlepších
výsledků ve výšce 1,6m. Terén by měl být rovný a bez velkých
překážek. Citlivost ovlivňuje teplota, okolí a to jak jsou objetky,
které má fotopast fotit izolované, kolik tepla vydávají. Citlivost
fotopasti v případě problémů lze obnovit následovně. Vstupte do
menu Pokročilé nast.→Výchozí Nast. Fotopast se uvede do
továrního nastavení.
2. Fotopast nepracuje.
- Pravděpodobně nebyla instalována SD karta. Ujistěte se před
zapnutím fotopasti, zda je SD karta vložena. Dále zkontrolujte
stav baterií.
3. LCD obrazovka najednou ztmavla.
- Fotopast při nečinnosti přechází automaticky za jednu minutu
nečinnosti do ostrého režimu. Pro spuštění LCD obrazovky
a přechod do režimu nastavení stiskněte klávesu OK.
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Údržba fotopasti

Údržba fotopasti
Fotopast nevyžaduje žádnou větší údržbu. Dbejte na čistotu těsnění
zadní strany krytu dle obrázku vyobrazeného níže. Při znečištění hrozí
netěsnost a ztráta záruky.
Gumové těsnění

Pokud zjístíte ztrátu gumové krytky exteního napájení vyobrazenou
níže, neprodleně nás kontaktujte. Fotopast nemá bez krytky
požadovanou těsnost. V případě problémů se na fotopast bez této krytky
nevztahuje záruka.
Krytka externího
napájení
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Detekční rozsah PIR čidla

Detekční rozsah PIR čidla
Fotopast SG520 PRO/W používá poslední technologii nově
patentovaného PIR čidla, které bylo navrženo do zařízení typu fotopast.
Na vyznačeném obrázku je znázorněna charakteristika běžného PIR
a nového patentovaného čidla pro fotopast SG520. Nejlepší výsledky lze
dosáhnout na vzdálenosti 10 – 17 metrů.

Běžné PIR čidlo
PIR čidlo SG520

Detekční úhel α je menší než úhel objektivu ß. Tento design úspěšně
řeší problém prázdných snímků pořízených fotopastí.

ß– úhel objektivu
α – detekční úhel PIR
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Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo
na obaluznamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje,
baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu
po ukončení jejichživotnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného
komunálního odpadu.
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Boly Media Communications (shenzhen) Co., Ltd. prohlašuje,
že typ rádiového zařízení ScoutGuard SG520 PRO/W je v souladu
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě
je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.fotopastfotozved.cz/ce
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Příloha I. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha I. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Snímací senzor

5MP barevný CMOS, 10/12MP interpolovaně

Objektiv

F/NO=2.2 FOV (zorné pole záběru) = 55°

PIR záběr

17 metrů

LCD obrazovka

1.44” LCD

Paměťová karta

až 32 GB

Rozlišení foto

5MP/10/12MP

Rozlišení video

720p (1280x723) VGA (640×483)

PIR čidlo
Aktivace PIR

Multi zónové
nastavitelná (Vysoká/Střední/Nízká/Vypnuto)

Rychlost odezvy

< 1.2 s

Hmotnost

0.20kg

Provozní/skladovací teplota

-20 - +60°C / -30 - +70°C

Prodleva

1s – 60 min.

Sekvence fotografií

1/ 3

Délka videosekvence

10/30/60sec

Napájení

4×AA

Odběr při střežení

< 0.25 mA (<6mAh/Den)

Upozornění vybitých baterií

LED Indikátor

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

WIFI SD karta 16GB
(model PRO W)

1

IR WIFI ovladač
(model PRO W)

1

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CZ

Výrobní číslo fotopasti ……………………...
Datum prodeje ………………………………
Razítko:

Výhradní dovozce pro ČR a SK
FOXcam, s.r.o.
Lesní 922
675 71 Náměšť nad Oslavou
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
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