
Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu
należy przeczytać uważnie instrukcje
dot. bezpieczeństwa i zachować je do
wykorzystania w przyszłości.

 1.   Produkt nie jest zabawką.
      Przechowywać w miejscu
      niedostępnym dla dzieci.
2.   Przechowywać produkt z dala od
      dzieci i zwierząt, aby zapobiec
      pogryzieniu i połknięciu.
3.   Nigdy nie używać razem nowych
      i starych baterii ani baterii różnego
      typu. Jeżeli urządzenie nie będzie
      używane przez dłuższy czas, należy
      wyjąć z niego baterie. Podczas
      wkładania baterii do produktu należy
      zachować prawidłową biegunowość
      (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii
      może spowodować wybuch. Brak
     baterii w zestawie.
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4.  Temperatura pracy i przechowywania
     produktu wynosi od -20 stopni do 40
     stopni Celsjusza. Temperatury niższe
     lub wyższe niż powyższe mogą
     wpływać na działanie urządzenia.

5.  Nigdy nie otwierać produktu.
     Dotknięcie podzespołów
     wewnętrznych może spowodować
     porażenie prądem. Naprawy lub
     czynności serwisowe powinny być
     wykonywane tylko przez
     wykwalifikowany personel.

6.  Nie narażać na działanie ciepła lub
     bezpośredniego światła słonecznego.

7.  Nie używać z produktem
    nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ
    może to spowodować nieprawidłowe
   działanie produktu.
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(Adapter niedołączony)
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2. Dane techniczne

Rozdzielczość zdjęć 24/20/16/12/8/5/3/1 Mpx

Rozdzielczość filmu 1080p/720p/
480p/240p

Kąt wykrywania Do 60°
Odległość wykrywania 20 m (noc)

Długość fali światła
wypełniającego 850 nm (niski blask)

Czas wyzwalania od 0,2 s do 0,5 s

Stopień ochrony IP65
Temperatura pracy od -20°C do 71°C

Obsługa kart pamięci
Karta TF o pojemności
do 32 GB (klasa 10)

Typ zasilania Baterie/zewnętrzne

Rodzaj baterii Baterie AA
Napięcie pracy 6 V
Zasilacz zewnętrzny 6 V DC

Czas trybu oczekiwania Do 3 miesięcy

Format zdjęć JPEG
Format filmu AVI
Rozmiar ekranu 2.0 cale
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3. Funkcje menu

Wybór żądanego
trybu pracyTryb

Zdjęcia
(domyślny)
i filmy
Zdjęcia i filmy

Rozdzielc
zość zdjęć

24Mpx/20Mpx
16Mpx/12Mpx/8Mpx
5Mpx/3Mpx/1 Mpx

Seria
zdjęć

1920*1080P
1280*720P
848*480P 720*480P
640*480P 320*240P

Wybór innej
rozdzielczości
zdjęć

Rozdzielc
zość
filmu

Od 3 sekund do
10 minut

Nagrywan
ie
dźwięku

Włączenie
nagrywania
dźwięku

Wł. (domyślne),
Wył.

Opóźnie
nie
ujęcia

Opóźnienie
między każdym
ujęciem(1)

Od 5 sekund
(domyślnie)
do 60 minut

1 zdjęcie (domyślne)
2 zdjęcia w serii
3 zdjęcia w serii
10 zdjęć w serii

Ustawianie jakości
zdjęć po
włączeniu kamery

Wybór innej
rozdzielczości
filmu

Długość
filmu

Wybór
długości filmu

Dostosowywanie
czułości czujnika
wykrywania ruchu.

Niska
Średnia (domyślna)

Wysoka

Czułość
czujnikó
w ruchu
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Docelowy
czas
nagrywania
(2)

Ustawianie
nagrywania
w określonych
interwałach

Wł. (ustawienie
interwału)
Wył. (domyślne)

Włączenie trybu
poklatkowego
i długości filmu
poklatkowego

Wybór innego
języka
wyświetlania

Język

Jeśli włączony jest
tryb nagrywania bez
końca, kamera nie
będzie przerywać
nagrywania po
zapełnieniu karty
pamięci.
Urządzenie będzie
usuwać najstarsze
zdjęcia i filmy, aby
kontynuować
nagrywanie.

Nagrywa
nie
bez
końca

Wł.
Wył. (domyślne)

Wł. / wył.
(domyślne)

Film
poklatko
wy

Angielski/Niemiecki
Duński/Hiszpański
Szwedzki/Fiński
Francuski/Włoski
Holenderski
Portugalski
Polski/Norweski
Croatian
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Ustawianie godziny
i daty. Można też
wybrać format
godziny (24-godz.
lub 12-godz.)
i format daty (dd/
mm/rrrr, rrrr/mm/dd
lub mm/dd/rrrr).

Godzina
i data

Ustaw datę i
godzinę
Format godziny
Format daty

Wybór dodawania
znacznika godziny
i daty do zdjęcia.

Photo
Stamp

Godzina i data
(domyślne)
Data Wył.

Ustawianie hasła
do zabezpieczania
kamery

Ochrona
hasłem

Wł.
Wył. (domyślne)

Zachować
ostrożność. Użycie tej
funkcji spowoduje
utratę wszystkich
danych zapisanych
na karcie pamięci.

Formatuj
kartę
pamięci

Tak
Nie (domyślne)

Ustawianie
numeru seryjnego
kamery(3)

Nr
seryjny

Wł.
Wył. (domyślne)

Przywracanie
pierwotnych
wartości wszystkich
ustawień

Tak
Nie (domyślne)

Resetuj
ustawienia
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(1) Przykładowa sytuacja: długość wideo
ustawiona na jedną minutę, a opóźnienie
ujęcia na 30 sekund. Gdy kamera wykryje
zwierzę, rozpocznie nagrywanie
jednominutowego filmu. Nie będzie
jednak wykonywać ciągłego wykrywania.
Po zakończeniu nagrywania filmu kamera
nie będzie wykrywać kolejnego zwierzęcia.
Ponowna próba wykrywania zostanie
podjęta dopiero po 30 sekundach od
zakończenia nagrywania filmu, aby
oszczędzać baterie.

(2)	 Aby użyć funkcji „Docelowy czas
nagrywania”, należy upewnić się, że
włączona jest funkcja „Film poklatkowy”
i ustawiona jest jego długość.

(3)	 W przypadku równoczesnego używania
kilku kamer można użyć numeru
seryjnego do łatwego rozpoznawania
kamer, które zostały użyte do zrobienia
zdjęć i nagrania filmów. Numer seryjny
będzie wyświetlany w prawym dolnym
rogu zdjęć lub filmów.
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Często zadawane pytania

1. Nie można włączyć kamery.
ü Sprawdzić, czy baterie są naładowane.
ü Sprawdzić, czy biegunowość baterii jest
    prawidłowa.
ü Ponownie włożyć baterie.
2. Kamera nie robi zdjęć ani nie nagrywa filmów.
ü Sprawdzić, czy karta TF jest klasy 10.
ü Sprawdzić, czy karta TF działa prawidłowo na
    innych urządzeniach.
ü Sformatować kartę TF.
3. Kamera nie wykrywa niczego.
ü Upewnić się, że kamera nie jest za szybą.
ü Sprawdzić ustawienia w menu i dostosować
    odległośćwykrywania i czułość wykrywania
    kamery, a następnie spróbować ponownie.
4. Kamera nie nagrywa w nocy, ale działa
    prawidłowo w ciągu dnia.
ü Sprawdzić poziom energii baterii kamery.
    Jeżeli poziom energii jest niski (< 1/3 baterii),
    funkcja noktowizji będzie wyłączana
    automatycznie. Zmienić baterie, aby
    przywrócić sprawność funkcji noktowizji.
5. Funkcja „Docelowy czas nagrywania” nie działa.
ü Sprawdzić, czy włączona jest też funkcja „Film
    poklatkowy” i ustawiona jest jego długość.
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Uwaga: wszystkie produkty mogą
zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów
i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny
zawiera materiały, elementy oraz
substancje, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska,
jeśli materiał odpadowy (wyrzucony
sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są
właściwie potraktowane.
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie
oznaczone są przekreślonym symbolem
śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol
oznacza, że sprzęt elektryczny i
elektroniczny nie powinien być wyrzucany
z innymi odpadami domowymi, ale
powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, gdzie można go
bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu
i innych miejscach zbiórki lub zlecić
jego odbiór z gospodarstw domowych.
Dodatkowe informacje dostępne są w
urzędzie odpowiedzialnym za
usuwanie odpadów.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu
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