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PL

             FOTOPUŁAPKA ProfiGuard LCD
 Model: HC-802A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

    HD 0.3s
1080 P

FULL

IP65
STOPIEŃ POKRYCIA

ZASIĘG  
WYKRYWANIA PIR
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kamera

Instrukcja obsługi

Pasek montażowy

Kabel USB

IP65
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Aparat fotograficzny

Rozdzielczość 16 MP

Format pliku JPG

Przedziały czasowe 5 min / 30 min / 60 min

Tryb serii zdjęć Do 9 zdjęć w trakcie detekcji

Znacznik (fotografia i video) Data, godzina, temperatura (° C / ° F) oraz faza księżyca

Tryb fotografowania Kolor za dnia, czarno biały w nocy

Rejestrowanie video

Rozdzielczość obrazu 1920x1080/30fps (FHD)

Format pliku AVI/H.264

Długość nagrania Regulowana od 10 do 90 s

Tryb rejestrowania Kolor za dnia, czarno biały w nocy

Dźwięk

Nagrywanie dźwięku (uruchamiane automatycznie w trybie video) tak/nie

Przechowywanie danych

Wsparcie • Pamięć wewnętrzna: brak
• Pamięć zewnętrzna: Micro SD do 32 GB

Odtwarzanie

Wbudowany ekran TFT 2.1’’ (HC802A)

Zasilanie

Baterie alkaliczne lub litowe (nie są dostarczane z produk-
tem)

4xAA lub 8xAA

Bateria litowa (nie jest dostarczana z produktem) Akumulator (LIT-801)

Zewnętrzny zasilacz (3,5 x 1,5 mm Jack) DC6V 1000mA (6V-12V)

Wykrywanie ruchu

Czujka ruchu 3xPIR

Kąt detekcji 120°

Zasięg detekcji Regulowany od 1 do 20 m

Czas reakcji 0.3 sek

Opóźnienie pomiędzy kolejnymi detekcjami Regulowane od 0 do 30 min

System rejestrowania nocnego

Diody LED 42 diody LED

Zasięg lampy błyskowej < 27 m

Ekspozycja Automatyczne uruchamianie podczerwieni

Optyczne pole widzenia

120˚

Wymiary

135 mm x 90 mm x 76 mm

Zalecenia

Temperatura robocza (-20°C do +70°C) (-4°F do +158°F)

Temperatura przechowywania (-40°C do +60°C) (-40°F do +140°F)

Poziom wodoszczelności

IP 65

Dane techniczne:
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Wydajne źródło podczerwieni LED

Zapadka

Boczne czujki PIR

Kolorowy ekran Panel z przyciskami Komora na 8 szt. baterii typu AA

Przełącznik trybów

Gniazdo USB

Złącze stojaka
Gniazdo zewnętrznego zasilacza

Slot karty pamięci mikro SD

Główna czujka PIR

Dioda sygnalizacyjna LED
Czujnik aparatu

Obiektyw
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INSTALACJA BATERII 
ALKALICZNYCH  
TYPU AA

1. Pociągnij lekko za 
zapadkę znajdującą się  
w górnej części urządzenia 
i otwórz komorę baterii.

2. Podczas wkładania 
zwróć uwagę na 
prawidłową biegunowość.

3. Zamknij komorę baterii, 
aby ochronić jej wnętrze 
przed wodą i pyłem.

UWAGA: Jeżeli założymy 
którąkolwiek z baterii 
nieprawidłowo (w 
odwrotnym kierunku) 
może dojść do wycieku 
elektrolitu i eksplozji, 
co może spowodować 
uszkodzenie komory 
baterii a nawet całej 
fotopułapki.
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PODŁĄCZANIE 
ZEWNĘTRZNEGO 
ŹRÓDŁA ZASILANIA  
DC 6 V

1. Zdejmij gumową 
zaślepkę gniazda w dolnej 
części fotopułapki. Podłącz 
do gniazda uniwersalny 
kabel zasilacza DC 6 V 
(nie jest dostarczany z 
urządzeniem).

2. Kabel poprowadź przez 
uchwyt mocujący. Dzięki 
temu kabel zasilający nie 
będzie obciążał wtyczki 
i nie będzie dochodzić 
do wysuwania się jej z 
gniazda.

3. Gdy zasilacz nie 
będzie już używany, włóż 
zaślepkę do gniazda na 
spodzie fotopułapki, 
aby chronić je przed 
zanieczyszczeniem.
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MONTAŻ KARTY 
PAMIĘCI

1. Wsuń kartę pamięci 
tak, żeby styki były 
skierowane na zewnątrz. 
Karta pamięci Micro SD 
powinna wsuwać się 
swobodnie z niewielkim 
oporem. Wciskaj 
kartę do momentu, aż 
usłyszysz kliknięcie. 
Będzie to oznaczać, że 
karta pamięci jest na 
swoim miejscu i jest 
gotowa do użycia. 

2. Gdy masz zamiar 
wyjąć kartę pamięci 
Micro SD, dociśnij 
ją lekko i puść, aby 
wysunęła się z gniazda.



PL -8-                                            Aktualna wersja instrukcji  na www.tvproducts.pl

SZYBKI START
Wejdź w tryb TEST
Przesuwając przełącznik z pozycji OFF w pozycję TEST uruchamiasz fotopułapkę a na 
ekranie pojawia się menu ustawień.
 

Po otwarciu urządzenia masz do dyspozycji panel sterujący z 8 przyciskami.
PRZYCISKI STERUJĄCE

MENU:  Naciskając przycisk MENU wchodzisz do menu Ustawień.
REPLAY: Naciskając ten przycisk przechodzisz do trybu odtwarzania.
    Naciśnięcie lewego przycisku uruchamia odtwarzanie, ponowne naciśnięcie zatrzymuje.

                 Aktywacja trybu ręcznego rejestrowania video
                  
                 Aktywacja tryb ręcznego wykonywania zdjęć

SHOT:   Ręczne wykonywanie zdjęć lub rozpoczęcie rejestrowania video w zależności od 
wybranego trybu. Rejestrowanie video zatrzymuje się po ponownym naciśnięciu przycisku SHOT.
Ogólnie zaleca się umieszczanie fotopułapki na wysokości od 1 do 2 metrów nad ziemią.

Wejście w tryb ON
Po zakończeniu konfiguracji przesuń przełącznik w pozycję ON, spowoduje to przejście 
urządzenia w tryb automatycznego rejestrowania. Sygnalizator wykrycia ruchu będzie 
migał przez około 5 sekund a następnie fotopułapka zostanie aktywowana. Jak tylko 
osoba lub zwierze pojawi się w zasięgu czujki PIR, fotopułapka zrobi zdjęcie lub uruchomi 
rejestrowanie video
Wskazówka: Aby uniknąć fałszywego (niepożądanego) wyzwalania fotopułapki spowodo-
wanego zaburzeniami temperatury i ruchu, nie kieruj jej obiektywu w stronę źródeł ciepła 
(np. słońca, gorących kamieni lub metalu) lub sąsiednich krzewów i gałęzi drzew. Idealnym 
kierunkiem obserwacji jest otwarte miejsce od północnej strony, bez źródeł ciepła. Usuń 
również wszystkie gałązki w bezpośrednim sąsiedztwie obiektywu fotopułapki.
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Ustawienia zaawansowane

Opcje

Zestaw 

parametrów  

aparatu 

fotograficznego

Aparat fotograficzny Możliwości wyboru Opis

Rozdzielczość 16MP, 12MP, 8MP Rozmiary zdjęcia

Interwał 1/5/10/30 sek/min Czas, po którym wykona się kolejne zdjęcie

Sekwencja 1/3/6/9 Ilość kolejnych zdjęć

ISO Auto, 100, 200, 400 Poziom ekspozycji aparatu fotograficznego

FOTO

Rozdzielczośc 
Resolution

Rozdzielczośc 
Resolution

Tryb  
Mode
Język  

Language
Interwał upływu czasu 

Time lapse interval

Nadpisywanie 
Overwrite

Wykrywanie ruchu 
Motion detection

Tryb TV  
TV mode

Data/Godzina 
Date/Time

Nazwa  
No.

Timer

Formatuj 
Format
Hasło 

Password

Ustawienia fabryczne 
Default

Wersja 
Version

Rejestracja dźwięku 
Voice

Długość nagrania 
Video lenght

Sekwencja 
Multi

ISO

Interwał

VIDEO USTAWIENIA
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Zestaw  

parametrów  

rejestracji video

Video Możliwości wyboru Opis

Rozdzielczość 1080P, 720P, WVGA, VGA Jakość nagrania

Czas rejestrowania 10s, 30s, 60s, 90s Długość zapisanego video

Rejestrowanie dźwięku Załączone, wyłączone Gdy załączone, w raz z 
wideo zapisuje się dźwięk

Pozostałe ustawienia

Nastavení Vedlejší nabídka Popis

Menu Możliwości wyboru Opis

Tryb Aparat, kamera, kamera i 
aparat, aktywacja okresowa

Wykonywanie zdjęć, 
rejestrowanie wideo, jedno 
i drugie, rejestrowanie w 
regularnych okresach

Język Angielski, francuski, 
niemiecki itd.

Język menu urządzenia

Interwał okresowej 
aktywacji

5/30/60 min Wykonywanie zdjęć 
lub rejestrowanie 
video nieprzerwanie w 
przedziałach 5/30/60 
minutowych

Kopia Kopiowanie zdjęcia, 
nagrania video

Detekcja ruchu
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Standard TV NTSC, PAL Standard odtwarzania 
plików

Data/Godzina 2018-09-03 16:37:25 Rok-Misiąc-Dzień Godzina: 
Minuta: Sekunda

Nazwa Nazwa fotopułapki

Timer Załączone/wyłączone Jeżeli jest uaktywniony, 
to urządzenie rejestruje 
wyłącznie o wybranej porze

Formatowanie Karta pamięci SD Formatowanie karty 
pamięci, wszystkie zapisane 
na niej dane będą usunięte

Hasło **** 4-ro cyfrowe (1314 – hasło 
uniwersalne)

Ustawienia fabryczne Powrót do ustawień 
fabrycznych

Anuluj/Ok

Wersja 03/09/2018 16:37:25 Wersja fotopułapki

Aparat fotograficzny w trybie ON
Po zaprogramowaniu wszystkich ustawień ustaw przełącznik w pozycji „ON”, po  
5 sekundach sygnalizacji czerwonym światłem fotopułapka zostanie uaktywniona.
Uwaga: ekran urządzenie oraz panel sterujący nie działają w trybie „ON”, jeżeli chcesz  
z nich skorzystać przesuń przełącznik w pozycję „TEST”.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Fotopułapka nie wychwytuje pożądanych obiektów lub rejestruje dużą ilość 
fałszywych ujęć
• Sprawdź ustawienia czułości czujki PIR. W ciepłe dni ustaw poziom czułości na „Low”, 

natomiast w zimne na „High”. 
• Spróbuj umieścić fotopułapkę w miejscu, gdzie w polu jej widzenia nie znajdują się 

żadne źródła ciepła.
• W niektórych przypadkach umieszczenie fotopułapki w pobliżu tafli wody skutkuje 

rejestrowaniem ujęć bez pojawiającego się obiektu.
• Spróbuj nakierować obiektyw na ziemię.
• Spróbuj nakierować urządzenie na stabilne i nieporuszające się przedmioty, np. duże 

drzewa.
• W nocy czujka ruchu może wykrywać obiekty poza zasięgiem podczerwonego 

oświetlenia, zmniejsz zasięg zmieniając poziom czułości detektora. 
• Wschodzące lub zachodzące słońce mogą wyzwolić czujkę. Zaprogramuj odpowiednio 

ustawienia foropułapki.
• Gdy osoba / zwierzę poruszają się zbyt szybko, mogą przed zarejestrowaniem ujęcia opuścić 

pole widzenia fotopułapki. Jeżeli to możliwe przesuń urządzenie w tył lub ustaw je inaczej.
Fotopułapka nie rejestruje ujęć
• Sprawdź, czy na karcie pamięci jest dostateczna ilość wolnego miejsca. Gdy karta 
pamięci jest zapełniona, fotopułapka przestaje działać.
• Sprawdź czy baterie są prawidłowo włożone i upewnij się, czy nie są wyczerpane.
• Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji „ON” a nie w trybie „OFF” lub „TEST”.
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• Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę pamięci lub wymień na inną wcześniej 
sformatowaną.
Zasięg oświetlenia noktowizyjnego nie spełnia oczekiwań
• 4 szt. baterii typu AA nie są w stanie zasilić źródła podczerwieni. Aby wydłużyć 

żywotność baterii, zainstaluj 8 szt. baterii typu AA.
• Upewnij się, ze baterie nie są wyczerpane.
• Najwyższej jakości baterie NiMH lub litowe 1,5V typu AA mogą zapewnić lepszy zasięg 

oświetlenia noktowizyjnego niż baterie alkaliczne.
• Aby zapewnić dokładność i jakość nocnej detekcji, spróbuj zamontować fotopułapkę  

w ciemnym otoczeniu bez aktywnych źródeł światła.
• Stałe obiekty (np. drzewa, ściany, ziemia itp.) znajdujące się w zasięgu oświetlenia 

podczerwonego mogą zapewnić lepszą jakość nocnych ujęć; zaleca się, aby nie 
nakierowywać obiektywu urządzenia w całkowicie otwarte pole, w którym w zasięgu 
podczerwieni nie ma niczego, co mogło by odbić promienie, mamy do czynienia z 
efektem podobnym do świecenia latarką w niebo, wtedy po prostu nic nie widać, 
podobnie wygląda to w przypadku fotopułapki.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie  
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów  
wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. 
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja 
nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu 
w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub 
nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach 
jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe  
w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


