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A Tigrinus Equipamentos para Pesquisa tem como meta
construir e disponibilizar equipamentos para profissionais da
área de Ciências Biológicas e afins, com desígnio
conservacionista. Oferecemos modelos de armadilha
fotográfica convencional e digital. Procuramos novas
melhorias e com isso o desenvolvimento de equipamentos de
alta qualidade, contando sempre com a participação dos
nossos clientes.
As armadilhas apresentam funções únicas e extremamente
úteis, como por exemplo:

Redutor de disparos em falso ®
Programação da hora de funcionamento
Indicação do nível de carga das pilhas
Memória de programação não volátil
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01 - SENSOR DE MOVIMENTO
Sensor responsável por acionar a câmera fotográfica

7

3

5

02 - SENSOR DE AMBIENTE
Sensor responsável por bloquear o sensor de movimento se
houver alguma variação de infravermelho capaz de gerar
disparos em falso

6

9

7

13

06 - CAIXA ESTANQUE
Caixa camuflada e texturizada de material ABS de alta
resistência a impactos, com padrão de isolamento IP67
(totalmente impermeável).
07 - ABAS DE FIXAÇÃO
Pontos de fixação para os ganchos do extensor.
08 - CHAVE MAGNÉTICA
Utilizada para ligar, desligar e programar a armadilha.

10

09 - VISORES DA CÂMERA
Visor de vidro para obturador e flash da câmera fotográfica.

11

10 - TUBO
Componente destinado para adaptar o sistema anti-furto
(correntes, cabos-de-aço, entre outros).

12
8

2

12 - VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO
Interface de leitura dos recursos de programação.

4
7

05 - LUZ DE TESTE
Indica o acionamento do sensor de movimento durante o período
de teste.

11 - TRAVAS DE FIXAÇÃO
Utilizadas para firmar a armadilha na base de fixação (árvore,
estaca, entre outros).

7
4

1

03 - SENSORES DE PRÉ-ARME
Sensores responsáveis por ligar a câmera fotográfica digital e
preparar para o disparo. Diminui o tempo de delay.
04 - ENGATE RÁPIDO
Presilha para fechamento da tampa

3

13 - ANTI-FURTO
Barra de ferro para proteger a armadilha contra furto.
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14 - SENSORES PIROELÉTRICOS
Responsáveis pela leitura do infravermelho.

19 - BORRACHA DE VEDAÇÃO
Material responsável pela vedação da armadilha.
Impermeabilização.

15 - PORTA PILHAS
Suporte para 4 pilhas pequenas AA responsáveis
pela alimentação da armadilha (exceto câmera
fotográfica);

20 - CONECTOR DA CÂMERA
Terminal de conexão entre armadilha e câmera
fotográfica.

16 - CÂMERA FOTOGRÁFICA
Câmera fotográfica digital*

21 - CONECTOR DE COMUNICAÇÃO
Terminal de comunicação entre armadilha e
acessórios.

17 - E.V.A (ETIL VINIL ACETATO)
Material de revestimento interno da armadilha.
Responsável pela absorção de impactos e
acondicionamento da câmera fotográfica.

22 - LENTES
Acoplamento óptico dos sensores piroelétricos
(concentram e amplificam o infravermelho).

18 - PAINEL DE PROGRAMAÇÃO
Interface de programação dos recursos da
armadilha fotográfica.

23 - IMÃ
Aciona a chave magnética.

14

23
18
22
22

22

21

14
15

14
14

22
17

17

19
20

16

* foto meramente ilustrativa, a marca e modelo da câmera fotográfica digital será
alterada de acordo com a disponibilidade no mercado e condições da compra.
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Conectando as pilhas
1º- Abra a armadilha fotográfica.
2º- Retire o porta pilhas (figura 1) do suporte e
conecte 4 pilhas pequenas (AA) alcalinas ou
recarregáveis, respeitando o sentido indicado
para cada pilha.
3º- Acondicione novamente o porta pilhas no
suporte respeitando a posição (figura 2).
4º- Retire a câmera fotográfica do suporte e conecte
a bateria recarregáveis.

figura 1

5º- Acondicione novamente a câmera fotográfica no
suporte.

certo

errado

figura 2

X

Observações:
as pilhas podem ser acopladas mesmo se a câmera fotográfica estiver
conectada com a armadilha;
se a marca ou modelo de câmeras fotográficas digitais usar baterias,
siga instruções do manual do fabricante da câmera.
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LIGANDO A ARMADILHA
1º- Após o acoplamento das pilhas, pressione a tecla E do
painel de programação (figura 4), o visor de cristal
líquido ligará.
2º- Ajuste a data e hora.
3º- Selecione a data, hora e ano (figura 5) utilizando as
teclas + ou - localizadas no PAINEL DE
PROGRAMAÇÃO. Para confirmar a escolha, tecla E.
.
4º- Após ajustado a data, hora e ano aparecerá as
seguintes informações:

figura 4

* modelo & versão (modelo da armadilha e versão do
software de programação).
* texto de abertura (texto escolhido e editado pelo
usuário).

figura 5

*
data e hora atual.

Observação: se não for pressionada nenhuma tecla no intervalo de 1 (um)
minuto, a armadilha fotográfica desligará automaticamente.

DESLIGANDO A ARMADILHA
1º- Selecione a opção 7.DESLIGAR do menu
principal, através das teclas + ou ─.
2º- Pressione a tecla E para confirmar.

figura 6

Observação: ao desligar a armadilha o relógio interno continuará funcionando
normalmente.
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1. MONITORAMENTO
Inicia o monitoramento da armadilha fotográfica.
O usuário poderá programar a armadilha para fotografar ou filmar. Se
preferir usar o modo rápido de programação para filmar utilize prog1v ou
prog2v, para fotografar utilize prog1f ou prog2f. Se preferir personalizar
a programação, siga os passos na página 12. Desta forma, existem cinco
opções de monitoramento:

figura 7

1ª opção: Personalizada: configuração editada por meio do menu 5. PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
(figura 7), conforme as necessidades (preferências) do usuário.
2ª opção: prog1v: sugerido para monitoramento em áreas florestadas (formato video de 10 seg.).
3ª opção: prog2v: sugerido para monitoramento em áreas abertas (formato video de 10 seg.).
4ª opção: prog1f: sugerido para monitoramento em áreas florestadas (formato foto).
5ª opção: prog2f: sugerido para monitoramento em áreas abertas (formato foto).
Ao iniciar o monitoramento da armadilha, o usuário deverá optar por uma das programações: personalizada,
prog1v, prog2v, prog1f ou prog2f. Para escolher uma das opções, utilize as teclas + ou - e confirme com a tecla E,
a armadilha entrará em teste por dois minutos e em seguida iniciará o monitoramento (figura 8).

Observação: se optar por prog1v ou prog2v ajuste a câmera fotográfica para o formato
vídeo. Se optar por prog1f ou prog2f ajuste a câmera fotográfica para o formato foto. Se o
usuário escolher opção personalizada, ajuste a câmera fotográfica para o formato igual ao
definido no menu formato de gravação, em 5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
Para melhor compreensão, siga os passos:
1º- Certifique se todas as pilhas estão carregadas e conectadas.
2º- Ajuste a data e hora, caso necessário.
4º- Selecione a opção 1. MONITORAMENTO e tecle E.
5º- Selecione uma das opções de monitoramento.
6º- Depois de selecionada, tecle E.
7º- Aguarde o período de teste (2 minutos).

figura 8

DICAS:

* Durante o período de teste a luz vermelha simulará o disparo da armadilha
(por 2 minutos). Após este período é aconselhável passar uma vez pela
armadilha (frente) para certificar-se do funcionamento.
* Anote a data e hora da fotografia/vídeo do teste (foto/vídeo teste) para ter uma
referência inicial da seqüência de registros (1º reg. – foto/vídeo teste).
* Para cancelar o monitoramento pressione a tecla E.
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2. TESTAR SENSORES
Opção para observar o desempenho dos sensores de movimento, ambiente, pré-arme
esquerdo e pré-arme direito. Ao selecionar um dos sensores, a variação de infravermelho
aparecerá em tempo real no visor de cristal líquido. O valor representado entre 00 e 70 se
refere ao mínimo e máximo de variação captada pelo sensor. Ao lado do valor numérico
está uma representação gráfica da variação. A leitura em tempo real auxilia no ajuste de
sensibilidade dos sensores, que poderá ser feita na programação personalizada.
Para observar o desempenho dos sensores, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 2. TESTAR SENSORES
e tecle E (figura9).
2º- Selecione qual dos sensores deseja observar
teclando + ou -.
3º- Feche a tampa da armadilha e observe o
desempenho.

figura 9

Observação: os números e a representação gráfica indicam a atividades dos sensores
em tempo real.
3. CARGA DAS PILHAS
Utilize essa opção para verificar o nível da carga das pilhas da armadilha (4 pilhas AA) e
câmera fotográfica (2 pilhas AA). O nível pode ser observado na forma numérica (Volts) ou
pela representação gráfica (5 estágios).
Para verificar a carga das pilhas, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 3. CARGA DAS PILHAS e tecle E.
2º- Verifique as cargas das pilhas da armadilha
ou câmera fotográfica (figura10) através das
teclas + ou -.

figura 10
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4. REG DE EVENTOS
Opção para verificar e apagar registros efetuados pela câmera fotográfica.
verificar reg
Opção destinada para verificar a data e hora no momento de cada registro (figura11).
Para verificar os registros, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 4.REG DE EVENTOS e
pressione a tecla E.
2 - Selecione a opção verificar reg e pressione
a tecla E.
3º- Aparecerá o último registro na tela. Para verificar
os outros registros utilize as teclas + ou -.

figura 11

ATENÇÃO! Capacidade máxima de armazenamento: 250 registros
apagar registros
Opção destinada para excluir todos os dados (data, hora e temperatura) de cada registro
fotográfico. Foi criado um sistema de confirmação através de senha, para evitar a
exclusão dos dados acidentalmente.
Para excluir os registros, siga a seqüências:
1º- Selecione o item REG DE EVENTOS
e pressione a tecla E.
2º- Escolha a opção apagar registros através das
teclas + ou - e depois tecle E para confirmar.
3º- Aparecerá a mensagem “digite a senha”.
figura 12
4º- Caso estiver certo da exclusão dos dados
digite a senha, caso contrário digite uma senha 'errada' para cancelar a exclusão.
5º- A senha é composta de 8 dígitos numéricos, a edição começa no primeiro campo.
Selecione o número através das teclas + ou - e confirme com a tecla E. Agora, o
segundo campo deverá ser editado. Faça o mesmo procedimento até completar
os 8 números.
6º- Se a senha for digitada corretamente a mensagem “ Reg excluídos!” aparecerá
no visor e todos os registros estarão excluídos.
ATENÇÃO! após excluir os dados não há possibilidade de recuperar o conteúdo.
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
Opção para editar a programação personalizada. Todas as funções são ajustadas de
acordo com a preferência do usuário ou particularidades do local monitorado.
sensor movimento
O nível de sensibilidade do sensor de movimento indica a intensidade de infravermelho
necessária para disparar a câmera fotográfica. Os valores podem ser ajustados de 00 à 70.
Quanto maior o valor, menor será a sensibilidade do sensor que capta o animal. Em
oposição, quanto menor o valor programado, maior será a sensibilidade do sensor,
acionando a câmera fotográfica com qualquer variação mínima de infravermelho. Por
exemplo, para ajustar o equipamento para detectar pequenos roedores o ideal seria
programar o valor entre 04 e 12, e ajustar o sensor de ambiente® com maior ou menor
sensibilidade dependendo da irradiação solar (área aberta ou fechada, respectivamente)
no local onde a armadilha foi instalada. Para um maior refinamento, quanto à redução de
disparos em falso, o usuário deverá dar mais atenção aos ajustes de sensibilidade dos
sensores.
Para ajustar a sensibilidade do sensor de
monitoramento, siga a seqüência :
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção sensor movimento e
pressione a tecla E.
3 - Edite os valores entre 00 e 70 (figura13)
através das teclas + ou - e confirme com a tecla E.

figura 13

sensor de ambiente
O nível de sensibilidade do sensor de ambiente indica a intensidade de infravermelho
necessária para bloquear a câmera fotográfica. Esta opção de programação é parte do
Sistema Redutor de Disparos em Falso®, recurso exclusivo das armadilhas TIGRINUS®.
Os valores podem ser ajustados de 00 à 70. Quanto maior o valor, menor será a
sensibilidade do sensor, ou seja, a câmera fotográfica será bloqueada com mais facilidade
se os valores programados forem baixos e, ao contrário, com mais dificuldade com valores
altos. Esta opção torna a armadilha mais versátil, oferecendo bons resultados mesmo em
ambientes totalmente abertos, com forte incidência de raios solares e vento.
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
Para ajustar a sensibilidade do sensor de
ambiente, siga a seqüência :
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção sensor ambiente e
pressione a tecla E.
3º- Edite os valores entre 00 e 70 através das
teclas + ou - e confirme a tecla E (figura14).

figura 14

DICA: entenda melhor o funcionamento do sensor ambiente lendo o tópico SISTEMA
REDUTOR DE DISPAROS EM FALSO ( página 25).
sensor de pré-armeOs sensores de pré-arme (sensor esquerdo e sensor direito) são
responsáveis por preparar a câmera fotográfica para registrar com maior rapidez,
diminuindo o tempo de delay (tempo de retardo entre ligar a câmera, disparar e capturar a
imagem). Monitoram a trilha com um ângulo de cobertura de 180 graus e alcance de até 12
metros. Ao surgir um animal (variação de infravermelho) dentro da área monitorada a
câmera fotográfica é ligada e inicia a focalização. A câmera permanece ligada aguardando o
acionamento do sensor de movimento ocasionado pelo animal. Isto reduz
consideravelmente o tempo de delay, comum nas câmeras fotográficas digitais.
sensor esquerdo/sensor direito O nível de sensibilidade dos sensores de pré-arme
(sensor esquerdo e sensor direito) indicam a intensidade de infravermelho necessária para
ligar a câmera fotográfica. Os valores podem ser ajustados de 00 à 70. Quanto maior o valor,
menor será a sensibilidade do sensor, ou seja, a câmera fotográfica será ligada com mais
facilidade se os valores programados forem baixos e com mais dificuldade com valores altos.

DICA:entenda melhor o funcionamento dos sensores de pré-arme lendo o tópico
SISTEMA PRÉ-ARME na página 26.
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
Para ajustar a sensibilidade do sensor esquerdo e
sensor direito, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção sensor esquerdo ou sensor
direito e pressione a tecla E.
3º- Edite os valores entre 00 e 70 através das
teclas + ou - e confirme a tecla E (figura15).

figura 15

tempo de rearme
Ajuste do intervalo de tempo entre um disparo e outro. O tempo de rearme pode ser editado
entre 10 segundos e 99 minutos (figura16).
Para ajustar o tempo de rearme, siga
a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção tempo de rearme e pressione
a tecla E.
3º- Ajuste inicialmente o campo minutos utilizando
figura 16
as teclas + ou - e confirme com a tecla E.
4º- Ajuste o campo segundos utilizando as teclas + ou - e confirme com a tecla E.
tempo de bloqueio
Ajuste do tempo que a câmera ficará bloqueada para disparos, caso o sensor de ambiente
seja acionado. O tempo de bloqueio pode ser editado entre 00 e 99 segundos (figura17).
Para ajustar o tempo de bloqueio,
siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção tempo de bloqueio e pressione
a tecla E.
3º- Escolha o tempo (em segundos) utilizando as
teclas + ou - e confirme pressionando a tecla E.

figura 17

14
ARMADILHA FOTOGRÁFICA TIGRINUS MODELO 6.3D
6.0C VERSÃO 1.0

MENU DE OPERAÇÕES®

®

TIGRINUS

TIGRINUS

5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
número de fotos/vídeos
Ajuste do número máximo de fotos/videos registrados pela armadilha fotográfica. Quando
a armadilha alcançar o limite de número de fotos/videos editado pelo usuário,
imediatamente desligará e armazenará os dados de monitoramento. Isto gera grande
economia de pilhas. Ajuste o número de fotos/vídeos com o mesmo número da câmera
fotográfica. O número de fotos/vídeos pode ser editado entre 01 e 255. Caso a câmera
fotográfica suporte um número maior que 255, edite o número de fotos/videos para
infinito (∞) (figura 20).

Para ajustar o número de fotos/vídeos,
siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção número de fotos/videos
e pressione a tecla E (figura 20).
3º- Para ajustar utilize as teclas + ou - e confirme
com a tecla E.

figura 20

formato gravação
Ajuste do formato de gravação da armadilha fotográfica. O usuário deve optar por foto ou
vídeo. A câmera fotográfica deverá ser ajustada com o mesmo formato.

Para ajustar o formato de gravação,
siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção formato gravação e
pressione a tecla E (figura 21).
3º- Escolha o formato de gravação utilizando as teclas
+ ou - e confirme pressionando a tecla E.

figura 21
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
tempo pré-arme
Ajuste do tempo que a câmera fotográfica ficará ligada após o acionamento dos sensores
de pré-arme (sensor esquerdo e sensor direito). O tempo de pré-arme pode ser ajustado
entre 05 e 99 segundos (figura 18).
Para ajustar o tempo de prearme,
siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção tempo pré-arme e pressione
a tecla E (figura ).
3º- Ajuste o tempo utilizando as teclas + ou - e
confirme com a tecla E.

figura 18

tempo de video
Ajuste do tempo de gravação no formato 'vídeo' da câmera fotográfica. O tempo de cada
vídeo pode ser ajustado entre 05 e 99 segundos. Para cada acionamento do sensor de
movimento a câmera fotográfica gravará um vídeo com o tempo ajustado (em segundos).
Para ajustar o tempo de vídeo, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção tempo de vídeo e pressione
a tecla E (figura 19).
3º- Ajuste o tempo utilizando as teclas + ou - e
confirme pressionando a tecla E.

figura 19
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
mestre/escravo
Opção destinada para otimização do monitoramento por duas armadilhas fotográficas
simultaneamente, na mesma estação de captura. Quando as armadilhas estão pareadas
(uma de frente para outra). Normalmente usada em estudos que necessitam da
identificação dos dois flancos do mesmo animal (p. ex. gatos-pintados). Ajuste uma
armadilha com a função “mestre” e a outra com a função “escravo”.
Para ajustar a função mestre/escravos,
siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção mestre/escravo e pressione
a tecla E (figura 22).
3º- Escolha uma das funções utilizando as teclas
+ ou - e confirme pressionando a tecla E.

figura 22
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5.PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA
O usuário pode programar o horário de funcionamento da armadilha fotográfica por
meio das opções hora inicial e hora final. Com estas opções o usuário poderá
monitorar animais durante o período noturno, diurno ou qualquer intervalo de horário
desejado. Este intervalo pode ser de poucos minutos a horas, dependendo do objetivo
de cada estudo. Por exemplo, pode-se programar a armadilha para funcionar todos os
dias das 22:30 às 5:30 horas. Para isso, basta escolher “22:30” na opção hora inicial e
“5:30” na hora final. No resto do período a armadilha ficará bloqueada, sem gastar
energia neste intervalo! Para monitorar 24 horas, programe a hora inicial e hora final
com os mesmos horários, por exemplo: hora inicial = 00:00 (hh:mm) e hora final =
00:00 (hh:mm).
hora inícial
Ajuste do horário inicial de monitoramento da armadilha fotográfica. Horário que a
armadilha ligará.
Para ajustar a hora inicial, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção hora inicio e pressione
a tecla E (figura 23).
figura 23
3º- Ajuste inicialmente o campo horas com as
teclas + ou - e confirme pressionando a tecla E.
4º- Ajuste o campo minutos com as teclas + ou - e confirme pressionando a tecla E.
hora final
Ajuste do horário final de monitoramento da armadilha fotográfica. Horário que a
armadilha desligará.
Para ajustar a hora final, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 5.PROGRAMAÇÃO
PERSONALIZADA e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção hora final e pressione
a tecla E (figura 24).
3º- Ajuste inicialmente o campo horas com as
figura 24
teclas + ou - e confirme pressionando a tecla E.
4º - Ajuste o campo minutos com as teclas + ou - e confirme pressionando a tecla E.
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6. CONFIGURAÇÕES DIVERSAS
Opção de configurações diversas.
hora e data
Ajuste da hora e data da armadilha fotográfica. Função importante e indispensável para
o registro correto da data e hora de cada disparo.
Para ajustar a hora e data, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 6.CONFIGURAÇÕES
DIVERSAS e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção hora e data e pressione
a tecla E (figura 25).
3º- Ajuste o “ano” utilizando as teclas + ou - e
confirme pressionando a tecla E.
4º- Ajuste o “mês” utilizando as teclas + ou - e
confirme pressionando a tecla E.
5º- Ajuste as outras opções seguindo o mesmo procedimento.

figura 25

prog. de fábrica
Retorna a “programação personalizada” com números originais de fábrica.
Para executar a prog. de fábrica, siga a seqüência :
1º- Selecione o item 6.CONFIGURAÇÕES DIVERSAS
e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção prog de fábrica e pressione
a tecla E (figura 26).
3º- Aparecerá a mensagem “digite a senha”.
4º- Para inserir a senha, digite o primeiro número
figura 26
teclando + ou - e confirme pressionando a tecla E.
5º- Para inserir os outros dígitos da senha, execute o
mesmo procedimento exposto acima, até completar os 8 dígitos da senha.
6º- Caso a senha seja digitada corretamente a mensagem aparecerá “ opção salva!”
no visor, confirmando a operação.
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6. CONFIGURAÇÕES DIVERSAS
alterar senha
Possibilita a alteração da senha original de fábrica (00000000).
Para alterar a senha, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 6.CONFIGURAÇÕES DIVERSAS e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção alterar senha (figura 27) e pressione a tecla E.
3º- Aparecerá a mensagem “digite a senha”.
4º- Para inserir a senha, digite o primeiro número teclando + ou - e confirme
pressionando a tecla E.
5º- Para inserir os outros dígitos da senha, execute o mesmo procedimento exposto
acima, até completar os 8 dígitos da senha.
6º- Se a senha for digitada corretamente aparecerá a mensagem “digite a nova
senha”.
7º- Digite o primeiro número teclando + ou - e confirme pressionando a tecla E.
8º- Para inserir os outros dígitos da senha, execute o mesmo procedimento exposto
acima, até completar os 8 dígitos da senha.
9º- Aparecerá a mensagem “digite novamente”.
10º- Repita o 7º e 8º passo.
11º- Se a nova senha for digitada corretamente, aparecerá a mensagem “senha
salva!” (figura 28), caso contrário aparecerá a mensagem “senha inválida” e a
senha não será atualizada.

figura 28

figura 27

ATENÇÃO!: a senha original de fábrica é 00000000.
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6. CONFIGURAÇÕES DIVERSAS
ativar/desativar senha ao ligar
Ativa ou desativa a solicitação de senha ao ligar a armadilha. Utilize está função se
houver necessidade restringir o acesso as funções da armadilha fotográfica. Qualquer
pessoa que não souber a senha não terá acesso à programação da armadilha.
Para selecionar a opção “ativar/desativar”, siga a seqüência:
1º- Selecione o item 6.CONFIGURAÇÕES DIVERSAS e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção ativar/desativar senha ao ligar e pressione a tecla E.
3º- Ao aparecer a mensagem “digite a senha” , digite o primeiro número da senha
por meio das teclas + ou - e confirme com a tecla E.
4º- Para inserir os outros dígitos da senha, execute o mesmo procedimento exposto
acima, até completar os 8 dígitos da senha.
5º- Escolha a opção desejada através das teclas + ou - e confirme com a tecla E.
Alterar nota de abertura
Edição do texto de abertura, quando o usuário liga a armadilha ou verifica o número de
disparos. Esta opção permite personalizar cada armadilha (p. ex. nome do projeto,
número da armadilha). Ao passar o imã aparecerá o texto no visor de cristal líquido.
Procedimento para editar o texto:
1º- Selecione o item 6.CONFIGURAÇÕES DIVERSAS e pressione a tecla E.
2º- Selecione a opção alterar nota de abertura e pressione a tecla E (figura29).
3º- Aparecerá o texto atual preparado para edição (figura 30).
4º- mova o cursor até o caractere desejado (letra, número ou símbolo), utilizando as
teclas + ou - e posteriormente pressione E para confirmar a edição do texto.
5º- O cursor deixará de piscar e surgirá um traço abaixo do caractere a ser editado.
6º- Escolha o caractere utilizando as teclas + ou - e pressione a tecla E para
confirmar a alteração.
7º- o traço abaixo do caractere sumirá e o cursor voltará a piscar.
8º- Para editar outros caracteres repita o 4º, 5º e 6º passo.
9º- Para salvar o texto e sair do modo de edição mova o cursor que está piscando
para última coluna da segunda linha do visor de cristal líquido e pressione duas
vezes a tecla E (figura 31).
último caractere

figura 29

figura 30

figura 31
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7.DESLIGAR
Desliga a armadilha fotográfica e mantém o horário ajustado.
Procedimento para desligar:
1º- Selecione o item 7.DESLIGAR por meio das teclas + ou - e pressione a tecla E
(figura 32).
2º- A armadilha desligará todo circuito eletrônico, mantendo somente o horário
atualizado.

figura 32

DICA: programe a (s) armadilha (s) antes de ir para campo, desligue e procure ligar só
depois de instalada (s). Assim, o equipamento não fica exposto à umidade, além disso,
o tempo (de instalação) em campo será otimizado.

22
ARMADILHA FOTOGRÁFICA TIGRINUS MODELO 6.3D
6.0C VERSÃO 1.0

®

TIGRINUS

AJUSTANDO A CÂMERA FOTOGRÁFICA®

TIGRINUS

Formato de gravação
Ajuste o formato de gravação (foto ou vídeo) da câmera fotográfica conforme o formato definido na armadilha
fotográfica:
Se a armadilha fotográfica for configurada para monitorar através da programação
prog1v ou prog2v, ajuste a câmera para o formato vídeo (movie).
Se a armadilha fotográfica for configurada para monitorar através da programação
prog1f ou prog2f, ajuste a câmera para o formato foto (program auto).
Se a armadilha fotográfica for configurada para monitorar através da programação
personalizada, ajuste a câmera com o mesmo formato definido no ítem formato
gravação do menu 5.PORGRAMAÇÃO PERSONALIZADA (página 16).

Configurando a câmera fotográfica
Configure a data e hora (clock set).
Desabilite a função redução de olhos vermelhos ( red eye reduction off) .
Desabilite a função macro ( macro off).

DICA: após ajustado a câmera, desligue o visor para diminuir o consumo de energia.
ATENÇÃO!
Para o modelo de armadilha fotográfica que não possuir câmera com datador, o
registro de data e hora estará disponível no item 4.REG DE EVENTOS (página 11)
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Após definir o local de fixação e verificar a melhor distância do ponto ao traçado
onde o animal provavelmente passará, certifique-se se as opções de
programação são as mais indicadas para as condições do local.
Depois de programada, ligue a armadilha na função 1.MONITORAMENTO, e
escolha uma das 3 opções disponíveis (personalizado, prog1f ou prog2f),
logo entrará em período de teste, durante 2 minutos. Não haverá disparo da
armadilha neste momento.
Passe pela trilha (traçado onde o animal pode passar) e acompanhe a detecção
do sensor de movimento através da luz de teste. Toda vez que o sensor de
movimento detectar um possível 'alvo', a luz de teste piscará.
Decorrido o tempo de teste de 2 minutos, a luz de teste ficará
permanentemente desativado e a câmera fotográfica estará apta a disparar.
Assim, toda vez que o sensor de movimento detectar variação de
infravermelho dos animais, ocorrerá o disparo da câmera fotográfica.
DICAS:
* Decorrido o tempo de 2 minutos (tempo de teste) recomenda-se o
disparo de uma fotografia para confirmar seu funcionamento e
registrar um primeiro evento como referência.
* Quando retornar ao local de instalação, para verificar a armadilha
fotográfica, passe o imã sobre a chave magnética para observar as
informações:
texto de abertura (editado pelo usuário);
número de disparos;
carga das pilhas armadilha;
carga das pilhas câmera fotográfica.
Observação: não há necessidade de abrir a caixa para obter tais informações, basta
ler o texto no visor de cristal líquido. Caso não consiga ler todas as informações na
primeira vez, repita a operação.

24
ARMADILHA FOTOGRÁFICA TIGRINUS MODELO 6.3D
6.0C VERSÃO 1.0

®

TIGRINUS

SISTEMA REDUTOR DE DISPAROS EM FALSO®

TIGRINUS

SISTEMA REDUTOR DE DISPAROS EM FALSO
Com a intenção de acabar com as 'fotos fantasmas' ocasionadas pela ação
do tempo (sol, vento, etc) a TIGRINUS desenvolveu um sistema bastante
eficiente que elimina praticamente todos os disparos em falso. Isso
acontece da seguinte forma: o sensor que detecta o animal e dispara a
câmera fotográfica (sensor de movimento) é controlado por um segundo
sensor (sensor de ambiente) que monitora a variação de infravermelho do
ambiente, interrompendo momentaneamente o funcionamento do sensor
que capta o animal, quando houver variação de infravermelho acima da
programada. O bloqueio é rápido, a armadilha logo volta ao seu
funcionamento normal. Veja ilustração:

CAMPO DE AÇÃO DO
SENSOR AMBIENTE

CAMPO DE AÇÃO DO
SENSOR MOVIMENTO
VISTA LATERAL
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SISTEMA PRÉ-ARME
As câmeras fotográficas digitais consomem muita energia quando comparadas com
câmeras 35 mm (filme fotográfico). Para reduzir este gasto, a câmera fotográfica digital
permanece desligada na maior parte do tempo, quando não há variação de infravermelho
ocasionada pelo animal. Se houver movimentação na área de atuação dos sensores de préarme a câmera ligará e iniciará a focalização. A partir disso, a armadilha fotográfica fica
preparada para registrar o animal quando este passar no campo de ação do sensor de
movimento. Se o animal não passar nesta área e sair do campo de ação dos sensores de préarme a câmera fotográfica desligará (após o tempo de pré-arme), economizando energia.
Veja ilustração:

0
11

º
110

º

CAMPO DE AÇÃO DO
SENSOR ESQUERDO

20º

CAMPO DE AÇÃO DO
SENSOR MOVIMENTO

CAMPO DE AÇÃO DO
SENSOR DIREITO

VISTA SUPERIOR
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INSTALANDO O SISTEMA ANTI-FURTO
A barra de metal deve ser encaixada de forma que os dois orifícios do tubo que atravessa a
armadilha alinhem-se com os orifícios da barra (figura 34). Depois de encaixado, passe um
cabo-de-aço ou corrente pela barra e tubo circulando a base de fixação da armadilha (figura
35). Fixe o cabe-de-aço ou corrente com o cadeado, deixando sempre a entrada da chave
para baixo (figura 36).
DICA: utilize cadeado com haste de aço inox

figura 34

figura 35

figura 36

Observação: Os extensores, a corrente e o cadeado não acompanham o produto.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Autonomia aproximada: 1600 horas
Dimensões externas : 180x190x80mm (largura x altura x profundidade).
Grau de proteção caixa estanque: padrão IP67 (totalmente impermeável).
Peso aproximado: 1000 gramas (sem pilhas e anti-furto).
Câmera fotográfica digital: digital, 16.1 Mpixel.
Alimentação da câmera fotográfica digital: bateria NPBN1.
Alimentação dos sensores: 4 pilhas pequenas (AA).
Tipo de sensor: infravermelho passivo.
Alcance do sensor: 12 metros.
Sistema de disparo: eletrônico.
Sistema liga/desliga: magnético.
Redutor de disparos em falso®: sim.
Horário de monitoramento programável: sim.
Sistema pré-arme: sim.
Anti-furto: sim.
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TERMO DE GARANTIA
Válido somente para o território Brasileiro acompanhado da Nota Fiscal. A Tigrinus
Equipamentos para Pesquisa Ltda., certifica ao comprador entregar um produto para
uso em perfeitas condições e adequado aos fins a que se destina. Todo e qualquer
defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da
data de emissão da Nota Fiscal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei
n.8.078, de 11 de setembro de 1990). Na qual a Tigrinus se compromete a substituir os
possíveis componentes defeituosos, além das despesas com o transporte do produto,
caso seja necessária sua remoção para reparos. Após essa data, por acreditar na
qualidade de seu produto a Tigrinus se compromete a oferecer uma garantia estendida
de 9 meses sobre seus componentes, comprometendo-se a fazer reparos nos
componentes defeituosos, ou substituindo-os caso ache necessário, sendo as
despesas com o transporte de envio e retorno, por conta do cliente. Resultarão nula a
garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:
Sofreu danos provocado por acidentes, agente da natureza ou uso indevido ;
Foi instalado com pilhas ou baterias impróprias, ou mesmo em desacordo com
quaisquer das instruções de instalação descritas no presente manual;
Não tiver sido operado em condições normais (conforme instruções do manual);
Não foi utilizado para os fins a que se destina;
Apresentar violação no lacre de garantia, ou no número de série.

NS:

número de serie

Data ___/___/_____
data e número da nota fiscal

carimbo do fornecedor

NF:__________________
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Tigrinus Equipamentos Para Pesquisa Ltda
Rua Expedicionário Pedro João Silva,998
Bairro das Capitais
Timbó SC
CEP89120-000
Tel./fax.: (47) 3399 0509
Site: http://www.tigrinus.com.br
Email: tigrinus@tigrinus.com.br
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