Nature Cam TX-09
Prohlášení o shodě pro toto zařízení naleznete na stránkách:: www.technaxx.de/
(ve spodní části obrazovky pod odkazem “Konformitätserkärung”)
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Vložení baterií a SD karty
Uvolněte 2 zámky zadního krytu a otevřete bateriový prostor, vložte 4 nové alkalické
baterie typu D. Zkontrolujte, zda jste baterie vložili se správnou polaritou.

Vložte paměťovou kartu typu SD (viz červený kroužek). Zkontrolujte, zda paměťovou
kartu vkládáte se správnou orientací, seříznutý roh karty má být vpravo. Po zapnutí
kamery se v pravém horním rohu displeje objeví ikona SD karty. Všechny vytvořené
obrázky a videa budou ukládána na paměťovou kartu.
Poznámka: Pokud není vložena paměťová karta, obrázky a videa jsou ukládána do
vnitřní paměti.

Spuštění kamery
Posuňte přepínač TEST/NORMAL do pozice NORMAL


 Na 1 vteřinu stiskněte tlačítko zapnutí

Kamera se zapne. Vyčkejte, až na displeji objeví obraz.

Nastavení kamery
Tlačítkem Zapnutí zapněte kameru.
Stiskněte tlačítko MENU, zobrazí se volby
Nastavení:

(A) Datum a čas: Nastavte správný čas, datum a zvolte formát
zobrazení datumu. Datum a čas se budou zaznamenávat na obrázky
a videa.
Stiskněte tlačítko nahoru/dolu a zvolte položku
Datum a čas. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

Tlačítky nahoru/dolu/vpravo/vlevo
nastavte datum, čas a formát zobrazení.

Nastavení potvrďte stiskem tlačítka OK.
Poznámka: Po resetu, nebo při prvním zapnutí kamery nastavte datum a čas. Menu
nastavení datumu a času automaticky resetuje údaje o datumu a čase.

(B) Jazyk: Vyberte jazykovou mutaci uživatelského rozhraní.
Stiskněte tlačítko nahoru/dolu a zvolte položku
jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.

Stiskem tlačítek nahoru/dolu vyberte zvolený jazyk (výchozím jazykem je angličtina).
Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

(C) Formátování: Smaže všechna data na paměťové kartě nebo ve
vnitřní paměti. Pokud je vložena paměťová karta, bude smazána
pouze paměťová karta.
Stiskněte tlačítka nahoru/dolu a zvolte položku
Formátování.
Stiskněte tlačítko OK.

Stiskněte tlačítka nahoru/dolu a zvolte Ne / Ano.

Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.
Poznámka: 1. Při formátování budou smazána všechna data a již nebude možné je
obnovit. Ujistěte se, že jste před formátováním zkopírovali všechna data do počítače
nebo na jiné paměťové zařízení.
Důrazně doporučujeme formátování paměťové karty nebo vnitřní paměti před
opětovným používáním kamery. Formátování zajistí bezchybné ukládání obrázků a
videí.

Režim testování
Před používáním kamery. Ujistěte se, že PIR senzor pracuje správně. Vyzkoušejte
jeho citlivost a správné detekování prostoru, který chcete monitorovat.
Posuňte přepínač TEST / NORMAL do pozice TEST.
Zapněte kameru stiskem tlačítka zapnutí a podržte
ho na 1 vteřinu.
Uzavřete zadní kryt.
Upevněte kameru na místo, odkud chcete monitorovat
sledovaný prostor.

Přecházejte sem a tam před kamerou. Červená LED dioda se rozsvítí v okamžiku,
kdy vás pohybový senzor zaznamená.
Pomocí této metody můžete přesně nastavit
požadovanou oblast monitorování.
Poznámka: Testovací LED dioda nesvítí v režimu
ostrahy. Po skončení testování posuňte přepínač
zpět do polohy NORMAL.

Režim záznamu
(A) Fotografování
Stiskněte tlačítko vpravo/režim a zvolte funkci
fotografování. Stiskem tlačítka OK, můžete tuto
funkci otestovat. Kamera vyfotografuje monitorovaný
prostor. Uzavřete zadní kryt a zafixujte oba zámky.
Umístněte a připevněte kameru na místo, odkud
chcete monitorovat vámi požadovaný prostor.

(B) Záznam videa
Stiskněte tlačítko vpravo/režim a zvolte funkci
Video. Stiskem tlačítka OK, můžete tuto funkci
otestovat. Kamera zaznamená 15 vteřin videa.
Uzavřete zadní kryt a zafixujte oba zámky.
Umístněte a připevněte kameru na místo, odkud
chcete monitorovat vámi požadovaný prostor.
Poznámka: Výchozí doba záznamu je 15 vteřin.

(C) Přehrávání
Stiskněte tlačítko vpravo/režim a zvolte funkci
přehrávání.
Tlačítkem vpravo/režim můžete měnit funkci
v režimu přehrávání.
Tlačítkem nahoru = vpřed / dolu = zpět můžete
vybrat fotografie nebo video.
Pokud je zvolený soubor video, v levém spodním
rohu displeje se zobrazí ikona kamery.

Stiskem tlačítka OK vybraný soubor přehrajete.
Stiskem tlačítka nahoru přehrávání přerušíte,
opětovným stiskem bude přehrávání pokračovat.

(D) Informační lišta na obrázku

Teplota

Měsíční fáze

Datum

Čas

 38 °C
Teplota

Zaznamená aktuální teplotu v okamžiku fotografování.



Zaznamená měsíční fázi.

Měsíční fáze
Hlavním důvodem této funkce je
aktivita živočichů, kteří jsou citliví
na vliv měsíce. Umožňuje snazší
vyhledávání zvířat.
12:10:30
Čas

Zaznamená aktuální čas v okamžiku fotografování.

20/01/2012
Datum

Zaznamená aktuální datum v okamžiku fotografování.

Použití kamery
(A) Režim ostrahy
Pokud kamera nezaznamená po dobu 5 minut
žádnou aktivitu na kontrolním panelu, automaticky
přejde do režimu ostrahy. Po 4,5 minutě začne blikat
červená LED dioda blikat, pokud stále není
zaznamenána žádná operace, po 15 vteřinách
zhasne displej a kamera přejde do režimu ostrahy.

(B) Automatická detekce pohybu - fotografování / záznam videa
Kamera je vybavena detektorem PIR, který vyhodnocuje změnu teplot a aktivuje
systém pro záznam videa nebo fotografie. Výchozí interval aktivace senzoru je 15
vteřin. Aktivace nastane na konci časového intervalu
Toto nastavení je časová prodleva, kdy kamera bude čekat, než zaznamená další
obrázek. Prodleva zajišťuje, že nebudou vytvářeny snímky se shodným obsahem
Počátek časové prodlevy je nastaven na okamžik, kdy byl předchozí záznam videa
nebo fotografie ukončen.

Režim fotografování
Fotografování
Počátek režimu
ostrahy

1. fotografie
Žádná akce
15 s
15 s
15 s

Detekce objektu

Ne

Ano

2. fotografie
Žádná akce
15 s
15 s

Ne

Ne

Ano

Režim záznamu videa
Záznam videa
Počátek režimu
ostrahy

1. video 15 s
Žádná akce
15 s
záznam

Detekce objektu

Ano

2. video 15 s
Žádná akce
15 s
15 s
záznam

Ne

Ano

(C) Probuzení kamery
Vraťte se do normálního režimu stiskem tlačítka zapnutí. Displej se rozsvítí a kamera
bude v původně nastaveném režimu.
Poznámka: Před probuzením musí kamera uložit zaznamenané soubory. Někdy
může být tato doba delší.

Výměna baterií
Pokud vám připadá, že kamera nepracuje správně, zkontrolujte kapacitu baterií.
V některých případech může být příčinou nesprávné funkce kamery nízká kapacita
baterií.
Uvolněte 2 zámky a otevřete zadní kryt kamery (bateriovou přihrádku). Na displeji
zkontrolujte stav baterie. Pokud ikona ukazuje 1/3 kapacity nebo méně, je kapacita
baterií nízká. Vypněte kameru a vyměňte baterie za nové. Vyměňujte vždy věchy 4
baterie. Zkontrolujte polaritu vkládaných baterií. Zapněte kameru. Uzavřete a
uzamkněte zadní kryt kamery.

Kapacita baterie:
Nabitá
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