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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

Miniaturowy rejestrator szerokopasmowy 

LunaRecorder FR-1 
 

Rozdział 1 - Ustawienia wstępne (wersja z 23.06.2021, firmware v1.5.0)
 

Krok 1: Zasilanie i karta pamięci
  

Do użytkowania urządzenia niezbędna jest odpowiednia karta pamięci oraz 4 dobrej jakości akumulatory lub 
baterie alkaliczne rozmiaru AA/R6. Urządzenie ma możliwość zainstalowania dodatkowego zasobnika 
baterii(akumulatorów) i podłączenia go do gniazda EXT BAT, dzięki czemu możliwe jest wydłużenie czasu pracy. 
Do gniazda tego można podłączyć dowolne źródło o napięciu z zakresu 4.0-6.5V, przy czym napięcie to w żadnym 
przypadku nie może być wyższe niż 7V, w przeciwnym razie obwody zasilania mogą zostać uszkodzone.  
Złącze EXT BAT ma wbudowane zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ponadto jego kształt uniemożliwia 
odwrotne podłączenie w przypadku użycia nie kierunkowej, popularnej wersji złącza typu female-goldpin 2,54mm.   
  

Karta pamięci może być sformatowana w systemie plików FAT32 (karty SDHC) lub w exFAT (karty SDXC). Należy 
też pamiętać o ograniczeniu maksymalnego rozmiaru pliku do 4GB w systemie plików FAT32. W systemie exFAT 
takie ograniczenie jest przy rozmiarach daleko wykraczających obecnie spotykane wielkości nośników pamięci czy 
dysków twardych. W firmware w wersji 1.4.2 (i wyższych) pliki są automatycznie zamykane po osiągnięciu 
rozmiaru 4GB po czym automatycznie tworzone są kolejne pliki.  

 
Krok 2: Wkładanie baterii/akumulatorów  
  

Ustaw główny przełącznik trybów umieszczony blisko gniazda karty pamięci w pozycji środkowej (USB / OFF / 
HW MODE). Umieść baterie lub akumulatory w komorach zasobnika baterii zwracając uwagę na polaryzację (na 
dnie każdej komory symbolicznie oznaczona jest prawidłowa polaryzacja, w ciemności ułatwieniem może być 
wskazówka: sprężyna dociskowa powinna być od strony bieguna ujemnego / płaskiego końca ogniwa). 
Nieprawidłowe włożenie jednego lub dwóch ogniw może spowodować zmniejszenie napięcia zasilania i brak 
możliwości uruchomienia, jednak urządzenie jest zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją zasilania.  
 
Ustaw główny przełącznik w pozycji CUSTOM/SW MODE (suwak w lewo). Zielona i czerwona dioda LED powinny 
zacząć migać (~1 krótkie mignięcie / sek). Jest to także informacja o braku zaprogramowanego harmonogramu 
pracy. Jeśli w pamięci urządzenia przechowywane są ustawienia harmonogramu pracy - patrz: Rozdział 4. 

 
Krok 3: Przygotowanie do konfiguracji
  

Ustaw główny przełącznik trybów umieszczony blisko gniazda karty pamięci w pozycji środkowej (USB / OFF / 
HW MODE).  
Przełącznik suwakowy HW TRIG (umieszczony pomiędzy czerwonymi multiprzełącznikami MIC SENS i S3 / TRG) 
w pozycji wyłączonej (OFF - suwak przełącznika w pozycji górnej, bliżej przełącznika MIC SENS).  

 
Krok 4: Konfiguracja za pomocą aplikacji konfiguracyjnej 
  

Ściągnij aplikację konfiguracyjną pod odpowiednią platformę ze strony animalsoundlabs.pl (tymczasowo najśwież-
sze wersje, również kompatybilne z urządzeniem znajdują się na stronie: 
https://www.openacousticdevices.info/applications)  
Po zainstalowaniu aplikacji skonfiguruj urządzenie zgodnie z instrukcją konfiguracji. Uproszczona wersja instrukcji 
konfiguracji znajduje się na stronie: https://www.openacousticdevices.info/config-app-guide
Pełną instrukcję konfiguracji urządzenia można (będzie) znaleźć na stronie animalsoundlabs.pl 
Po skonfigurowaniu urządzenia możesz umieścić kartę pamięci w gnieździe oraz uruchomić zapis komentarza 
słownego na karcie pamięci.  
 
UWAGA: w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy po włożeniu naładowanych akumulatorków lub baterii i 
podłączeniu do komputera urządzenie nie będzie wykryte przez aplikację konfiguracyjną (brak stanu 
zegara - zegar stoi i jest "na szaro"/nie aktywny, nie świeci się też zielona środkowa dioda LED) - 
należy zresetować urządzenie. 
 
RESETOWANIE URZĄDZENIA: 
1) Odłącz urządzenie od komputera. 
2) Wyjmij z gniazda przynajmniej jeden akumulator 
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3) przestaw przełącznik główny trybów pracy w pozycję środkową (OFF) 
4) cienkim metalowym przedmiotem zewrzyj na czas przynajmniej 1 sekundy pin "R" do masy (masa jest np. na 
metalowej obudowie gniazda karty pamięci), zaś pin "R" umieszczony jest blisko krawędzi płytki głównej między 
gniazdem karty pamięci a koszykiem baterii (ok 1-2mm od krawędzi koszyka). 
Zwarcie spowoduje krótkotrwałe rozładowanie superkondensatora podtrzymującego zasilanie zegara, dzięki temu  
nastąpi wyjście procesora ze stanu pośredniego/nieustalonego. 
5) Włóż do gniazda akumulator/baterię i podłącz do komputera 
6) Dla wersji firmware od 1.5.0 wzwyż - poprzednio zapisane ustawienia konfiguracyjne będą zachowane, 
zresetuje się jedynie zegar - wówczas można użyć samej aplikacji do ustawiania zegara. Dla pewności jednalk 
lepiej jest zaprogramować konfigurację urządzenia ponownie. 
 
Krok 5: Tworzenie komentarza słownego na karcie pamięci 
  

Aby aktywować zapis komentarza słownego należy główny przełącznik trybów przestawić w pozycję środkową 
(OFF / USB / HW MODE) oraz wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk COM. 
Na czas wciśnięcia przycisku COM zostaje chwilowo wyłączony sprzętowy filtr górnoprzepustowy HPF (jeśli został 
aktywowany), co umożliwi zapis głosu ludzkiego.  
Zapisywanie komentarza słownego dostępne jest także w trybie zapisu wyzwalanego z użyciem triggera 
sprzętowego. 
 
Uwaga: jeśli podczas konfigurowania urządzenia z użyciem aplikacji konfiguracyjnej został także 
aktywowany programowy filtr górnoprzepustowy - wówczas głos ludzki zostanie stłumiony 
(programowy filtr ma nachylenie 6dB / oktawę, więc np. ustawiony na 10kHz@-3dB stłumi dźwięki 
mowy ludzkiej o kilkanaście-kilkadziesiąt dB) więc komentarz powinien być dość głośny i blisko 
mikrofonu, można też wspomóc się dodatkową obróbką (wzmocnieniem cyfrowym) komentarza w 
dowolnym edytorze audio. Tłumienie tego filtra będzie tym większe, im wyższa ustawiona zostanie 
dolna częstotliwość graniczna filtracji górnoprzepustowej (High) lub pasmowoprzepustowej (Band). 
Filtracja programowa nie może być ominięta podczas nagrywania komentarza słownego w aktualnej 
wersji firmware i w przypadku ustawiania filtracji powyżej kilku kHz - zapisany komentarz będzie 
bardzo cichy lub nawet niemożliwy do odtworzenia (zginie w szumach nagrania). W takim przypadku 
komentarz można zapisać w trakcie konfigurowania urządzenia, tuż przed włączeniem programowej 
filtracji.  
 
Wskazówka: Aby zidentyfikować i skojarzyć nagrania na karcie pamięci z konkretnym rejestratorem można 
wykorzystać unikalny numer seryjny urządzenia np. 247475015D320FB2 (jest on widoczny w programie 
konfiguracyjnym oraz w metadanych w sekcji "Original Artist" zapisanych w plikach WAV zarejestrowanych na tym 
urządzeniu. Można te dane podejrzeć w informacjach o pliku w edytorze audio np. w Adobe Audition i Cool Edit: 
File Info (Ctrl + P), w Audacity i Ocenaudio: Edycja / Metadane. 
  
Na koniec wybierz jeden z 3 dostępnych trybów pracy głównym przełącznikiem trybów umieszczonym blisko 
gniazda karty pamięci i zamknij urządzenie (dokręcając śruby lub zatrzaskując zamknięcie w zależności od rodzaju 
obudowy) 

 
Krok 6: Umieść urządzenie w terenie 
  

Urządzenie najlepiej jest umieścić w pozycji pionowej, z mikrofonem skierowanym na obserwowany obszar, lub 
skierowanym lekko do góry. W przypadku przewidywanej dużej ilości opadów - mikrofon powinien być skierowany 
lekko (wystarczy kilka stopni) do dołu, aby dodatkowo zmniejszyć nasiąkanie i przyspieszyć schnięcie 
wodoodpornej membrany w mikrofonie. W trybie pracy CUSTOM (przełącznik w lewo) i zapisie periodycznym (nie 
triggerowanym) podczas oczekiwania na rozpoczęcie zapisu będzie migać zielona dioda LED, podczas zapisu migać 
będzie dioda czerwona. Częstość jej migania zależy od ustawionej częstotliwości próbkowania (dla wyższych 
częstotliwości miganie jest bardzo szybkie). 
  

Upewnij się, że urządzenie ma zainstalowane baterie / akumulatory, lub podłączone jest dodatkowe zasilanie, w 
przeciwnym razie konfiguracja zostanie utracona po odłączeniu urządzenia i utracie zasilania. 
 
UWAGA: Należy bezwzględnie unikać sytuacji, gdy urządzenie jest podłączane do komputera po 

uprzednim wyjęciu akumulatorów / baterii z komory baterii (lub bez podłączonego dodatkowego 

zasilania do złącza EXT BAT), gdyż następuje wtedy stan nieustalony (napięcie na superkondensatorze 

podtrzymującym zasilanie pamięci programu w procesorze na czas wymiany baterii zaczyna szybko 

spadać) i aktywuje się blokada procesora uniemożliwiająca prawidłową komunikację z komputerem. 

Dlatego zawsze najpierw należy podłączyć zasilanie a potem można przystąpić do podłączenia kabla 

USB i konfiguracji. 

 
Dodatkowa funkcjonalność: Zapis ciągły poza harmonogramem

Gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji DEFAULT / MANUAL, urządzenie rozpocznie nagrywanie natychmiast poza 
skonfigurowanym harmonogramem czasowym, przy ustawieniach domyślnych (jeśli urządzenie nie było 
skonfigurowane) lub przy ustawionej częstotliwości próbkowania, długości snu i skonfigurowanej długości 
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nagrywania (jeśli urządzenie było skonfigurowane). Począwszy od wersji firmware 1.4.2, tryb ten będzie nagrywać 
w sposób ciągły, bez skonfigurowanej długości uśpienia i długości nagrywania. 

 

Domyślne ustawienia dostępne po podłączeniu zasilania (dla wersji firmware 1.4.x): 

Częstotliwość próbkowania: 48 kHz (rejestracja ptaków itp, głosów tylko do ~24kHz*)  
Cykliczne nagrywanie w trybie: uśpienie / rejestracja: ON (włączone/zaznaczone)  
Czas uśpienia: 5 sek 

Czas rejestracji: 55 sek 

Gain (wzmocnienie przedwzmacniacza wewnątrz procesora): Med (ma on duży poziom szumów i powinien być 
ustawiony zawsze na Low) 

 
UWAGA: W przypadku planowanych rejestracji plików o długościach większych niż kilka minut 
wskaza-ne jest zaprogramowanie kilkusekundowych czasów uśpienia pomiędzy rejestracjami np. 
3s dla 10min zapisu lub 5s dla 1h zapisu (ze względu na czas potrzebny do zamknięcia pliku i 
otwarcia do zapisu następnego pliku). 

___________ 

* - jest to tzw. częstotliwość Nyquista definiująca połowę częstotliwości próbkowania jako maksymalną szerokość 
rejestrowanego pasma, dla większości nietoperzy ustaw 192kHz lub 256 (384) kHz w przypadku podkowców. 

 

Rozdział 2 - Wymiana baterii / akumulatorów 
 
Podczas wymiany baterii lub akumulatorów na świeże / naładowane należy główny przełącznik trybów 
przestawić w pozycję środkową (OFF / USB / HW MODE) zaś przełącznik HW TRIG ustawić w pozycji górnej 
(OFF). 
Dzięki wbudowanemu w urządzenie superkondensatorowi po odłączeniu zasilania na czas wymiany baterii / 
akumulatorów podtrzymuje on zasilanie zegara oraz pamięci konfiguracji na czas do kilku (przynajmniej 2-3) 
minut, ale tylko podczas uśpienia urządzenia (HW TRIG i przełącznik trybów na OFF, nie należy także wciskać 
w tym czasie przycisku COM) oraz w sytuacji, gdy superkondensator był w pełni naładowany, co następuje po 
kilku-kilkunastu minutach od podłączenia zasilania.  
Nawet ogniwa rozładowane podczas pracy są w stanie utrzymać superkondensator w stanie naładowania. 
 
UWAGA: Podczas wymiany baterii nie należy podłączać kabla USB do urządzenia!  
Pamiętaj aby kabel USB podłączać tylko wtedy, gdy w zasobniku są baterie / akumulatory, lub 
podłączone jest dodatkowe zasilanie do gniazda EXT BAT. 
 
 
 

Rozdział 3 - Kontrola stanu zasilania 
 
Przed lub po wymianie ogniw (ze zwróceniem uwagi na ich prawidłową polaryzację) można skontrolować stan 
zasilania, jeśli diody zielona i czerwona oraz tryb wyświetlania stanu baterii nie zostały deaktywowane w 
aplikacji konfiguracyjnej (w zakładce Recording Settings pozycje: Enable LED oraz Enable Battery level 
indication są zaznaczone). 
Po zakończeniu zapisu w każdym z trybów np. po zapisie komentarza lub po zapisie manualnym DEFAULT 
(DEFLT. / MANUAL) - czerwona dioda LED (opisana na płytce: SD / BAT) błyśnie pewną ilość razy w zależności 
od napięcia zasilania:  
 
4 błyski   >4,6V = 1,15V/ogniwo (akumulatory pełne lub mające conajmniej 35% ładunku początkowego) 
3 błyski   >4,4V = 1,1V/ogniwo  (akumulatory mające ok.20-30% ładunku początkowego) 
2 błyski   >4.0V = 1,0V/ogniwo  (akumulatory są na skraju rozładowania, 10-20% pozostałej energii) 
1 błysk    >3,6V = 0,9V/ogniwo (akumulatory należy bezzwłocznie wymienić, aby zapobiec ich uszkodzeniu, 
baterie nieładowalne także mogą wkrótce odmówić pracy, dlatego jest to najwyższy czas na wymianę ogniw) 
 
10 błysków lub więcej oznacza, iż napięcie zasilania jest niższe niż 3,6V i nie wystarczy do zasilania 
urządzenia i jego prawidłowej pracy. 

 

Rozdział 4 - Co oznaczają migające diody LED? 
Urządzenie ma 3 kolorowe diody LED, umieszczone po lewej stronie płytki drukowanej na przeciwko gniazda 
karty pamięci. Widoczne są także z zewnątrz w okienku światłowodowym umieszczonym w obudowie.  
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Różne kombinacje tych trzech migających diod LED reprezentują różne tryby pracy lub zadania, które 
wykonuje. 

1) Przełącznik trybów ustawiony na CUSTOM / SW MODE: 

Podczas uśpienia między nagraniami będzie migać pojedynczy zielony LED z częstotliwością co ~2s. Od wersji 
firmware 1.4.2 wzwyż ten tryb nie przechodzi w stan uśpienia, tylko zapisuje nagrania bez przerw, więc 
zielona dioda nie będzie migać. Podczas nagrywania będzie migać czerwona dioda (opisana na płytce: SD / 

BAT). 
Miganie zielonej i czerwonej diody LED oznacza, że wystąpił błąd. Nie ustawiono czasu lub nie ustawiono 
okresów nagrywania. 

 

2) Przełącznik trybów ustawiony na DEFAULT (DEFLT. / MANUAL) 
 
Podczas uśpienia między nagraniami będzie migać pojedynczy zielony LED z częstotliwością co ~2s. Od wersji 
firmware 1.4.2 wzwyż ten tryb nie przechodzi w stan uśpienia, tylko zapisuje nagrania bez przerw, więc 
zielona dioda nie będzie migać. 
 
Podczas nagrywania będzie migać czerwona dioda (opisana na płytce: SD / BAT). 
 
Miganie zielonej i czerwonej diody LED oznacza, że wystąpił błąd. Sprawdź, czy karta SD jest prawidłowo 
włożona, czy ma prawidłowy system plików (FAT, FAT32 lub exFAT, system NTFS i inne są niekompatybilne), 
lub czy nie ma błędów na karcie pamięci. W razie potrzeby przeskanuj kartę odpowiednim programem 
narzędziowym np. Scandisk 
 
w Windows (komenda wiersza poleceń: chkdsk X: , gdzie X: oznacza literę napędu/czytnika kart) lub 
sformatuj kartę pamięci z ustawieniami domyślnymi systemu operacyjnego. 
 
 
 
3) Przełącznik trybów ustawiony na USB / OFF / HW MODE 
 
Po podłączeniu komputera przez USB zielona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym. 
 
Wskazówka: szybkość migania czerwonej diody podczas zapisu jest proporcjonalna do ustawionej 
częstotliwości próbkowania, co może stanowić optyczny wskaźnik aktualnie używanej/ustawionej 
częstotliwości próbkowania i w przypadku gdy czerwona dioda podczas zapisu miga rzadko, jak dla domyślnej 
wartości 48kHz - a planowana jest rejestracja nietoperzy - należy wówczas skontrolować ustawienia 
częstotliwości próbkowania w aplikacji. 
 

Dioda niebieska 
 
Dioda niebieska (opisana na płytce: HW MODE) jest aktywna tylko w trybie zapisu wyzwalanego triggerem 
sprzętowym. 
Dioda niebieska miga z częstotliwością co ~3,5s w trybie gotowości (podczas czuwania / oczekiwania na 
sygnał). 
Dioda niebieska świeci światłem ciągłym podczas aktywacji triggera (w tym czasie powinna także zacząć 
migać dioda czerwona, sygnalizująca transfer danych na kartę pamięci podczas zapisu, o ile nie została ona 
deaktywowana w programie konfiguracyjnym). 
 
Uwaga: Układ sygnalizujący stan gotowości oraz aktywację triggera sprzętowego jest w 
aktualnym firmware niezależny od działania programu procesora, działa także niezależnie od 
zaprogramowanego harmonogramu i nie może być traktowany jako jedyny wskaźnik 
prawidłowości pracy urządzenia, tak jak diody zielona czy czerwona. 
 
 

 

Rozdział 5 - Tryby zapisu 
 
Urządzenie ma 4 tryby zapisu:  
1) zapis periodyczny lub ciągły (bez przerw) programowany czasowo 
2) zapis periodyczny lub ciągły (bez przerw) "na żądanie" 
3) zapis z użyciem triggeringu programowego  
4) zapis z użyciem triggeringu sprzętowego  
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1) Zapis periodyczny lub ciągły (bez przerw) programowany czasowo 
 
Tryb ten uruchamia się (po uprzednim skonfigurowaniu ustawień zapisu i zaplanowaniu terminów) przez 
przestawienie przełącznika trybów w lewo na pozycję CUSTOM / SW MODE. Przełącznik HW TRIG powinien być 
ustawiony w pozycji OFF (do góry). 
O porach określonych w terminarzu (zakładka Schedule w aplikacji konfiguracyjnej) uruchomi się zapis ciągły 
lub z zaprogramowanymi przerwami (czasami uśpienia). 
 
2) Zapis periodyczny lub ciągły (bez przerw) "na żądanie" 
 
Poza ustawionym harmonogramem rejestracji można w każdej chwili rozpocząć zapis "na żądanie" 
przełączając przełącznik trybów pracy w prawo w pozycję DEFAULT (DEFLT./MANUAL). Przełącznik HW TRIG 
powinien być ustawiony w pozycji OFF (do góry).  
Uruchomi się wówczas zapis ciągły lub z przerwami ustawionymi w zakładce Recording Settings programu 
konfiguracyjnego.  
Podobne działanie ma wciśnięcie przycisku COM, z tą jednak różnicą, że wciśnięcie przycisku COM 
jednocześnie deaktywuje sprzętowy filtr górnoprzepustowy, o ile był włączony, zaś zapis "na żądanie" 
rejestruje sygnał filtrowany lub nie filtrowany, w zależności od ustawienia przełącznika REC HPF. 
Aby zakończyć rejestrację "na żądanie" należy przełącznik trybów przełączyć w pozycję OFF / USB / HW 
MODE. 
 
UWAGA: Od firmware  v.1.4.2 wzwyż tryb ten ignoruje zaprogramowane w aplikacji 
konfiguracyjnej przerwy i rejestracja jest ciągła (ograniczenie wielkości automatycznie kolejno 
tworzonych plików jest do 4GB). 

 
3) Zapis z użyciem triggeringu programowego (nowsza wersja w opracowaniu) 
 
Tryb ten uruchamia się (po uprzednim skonfigurowaniu ustawień zapisu i zaplanowaniu terminów w aplikacji 
konfiguracyjnej) przez przestawienie przełącznika trybów w lewo w pozycję CUSTOM / SW MODE lub w 
prawo w pozycję DEFAULT (DEFLT./MANUAL) jeśli zapis ma być z pominięciem terminarza. Przy pominięciu 
terminarza najlepiej jest deaktywować zapis periodyczny z przerwami Enable sleep/record cyclic 
recording w zakładce Recording Settings.  
Przełącznik HW TRIG powinien być ustawiony w pozycji OFF (do góry). Ponadto w programie 
konfiguracyjnym w zakładce Advanced Settings należy aktywować pozycję Enable amplitude threshold 
recording i ustawić suwakiem poziom, przy którym ma być uruchamiany zapis do pliku. 
W trybie tym otwierany jest do zapisu pojedyńczy plik i kolejne porcje danych są dopisywane do niego w 
miarę napływania danych o poziomie sygnału wyższym niż ustawiony wcześniej poziom wyzwalania. Na koniec 
zaprogramowanego w terminarzu czasu pracy (w zakładce Schedule) plik jest zamykany i dodawana jest na 
końcu nazwy pliku litera T, np. 20200714_232557T.WAV. 
Gdy poziom sygnału nie przekracza ustawionego progu - dane nie są zapisywane. Unika się w ten sposób 
rejestracji długich fragmentów ciszy, a właściwie szumów własnych mikrofonu i toru zapisu, lub ewentualnych 
sygnałów zbędnych, leżących poza pożądanym pasmem częstotliwości. 
Skutkiem tego powstaje plik zawierający jedynie sygnały głośniejsze niż ustawiony próg, co może ułatwić 
późniejsze przeglądanie nagrań, jednak informacje o momentach, gdy zapis nie był aktywny (cisza lub sygnały 
o głośności niższej niż ustawiony próg) - są one zapisywane wewnątrz metadanych pliku WAV i w razie 
potrzeby można zrekonstruować orginalną długość nagrania poprzez umieszczenie odcinków tzw. "ciszy 
cyfrowej" odpowiadających okresom niezarejestrowanym. Dokonuje się tego w programie konfiguracyjnym 
(skrót klawiszowy: Ctrl+E lub z menu File, pozycja Expand AudioMoth Recordings). Wynikowe pliki są 
zapisywane jako WAV-y o długości odpowiadającej całkowitemu czasowi rejestacji, z tym że podczas konwersji 
/ rekonstrukcji można je dodatkowo podzielić na mniejsze pliki.  
 
Wskazówka: podczas ustawiania progu zadziałania triggera programowego należy uwzględnić kilka czynników, 
aby ustawienie było jak najskuteczniejsze, tzn. aby zapisać możliwie najwięcej sygnałów użytecznych i jak 
najmniej sygnałów niepożądanych. Zawsze jest to kompromis i nie da się całkowicie wyeliminować pewnych 
strat lub nagrań sygnałów niepożądanych, jednak można wspomóc się przy tym użyciem sprzętowego filtra 
górnoprzepustowego i/lub programowego filtra górno-, dolno- lub pasmowo- przepustowego. 
Więcej informacji: patrz - rozdział o filtracji częstotliwościowej w dalszej części instrukcji. 
 
 
Tabela minimalnych ustawień poziomów triggera programowego 

 
Poniżej podane zostały minimalne ustawienia suwaka wyzwalania w zależności od ustawień dolnej 
częstotliwości granicznej filtra programowego, ustawianego w aplikacji konfiguracyjnej. Filtr górnoprzepustowy 
sprzętowy włączony (przełącznik REC HPF w pozycji ON), dolna częstotliwość graniczna Fd filtra ustawiona na 
15kHz (wszystkie suwaki niebieskiego DIP-switcha HPF FREQ ustawione w dół / w stronę zasobnika baterii). 
Dane w tabeli są dla częstotliwości próbkowania Fs = 256kHz: 
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Software HPF, Fd = off 0,5kHz 6kHz 12kHz 30kHz 50kHz 100kHz 

Mic sens:  1:ON,   2:ON 192 192 192 176 144 120 72 

Mic sens:  1:ON,   2:OFF 160 160 160 144 128 104 64 

Mic sens:  1:OFF, 2:ON 120 120 120 112 96 80 48 

Mic sens: 1:OFF, 2: OFF 104 96 96 88 80 64 40 

 
Są to przykładowe minimalne poziomy, przy których szumy własne mikrofonu nie powodują aktywacji zapisu. 
Zostały ustalone doświadczalnie na kilku egzemplarzach rejestratora. Mogą się nieznacznie różnić w zależności 
od ewentualnych drobnych różnic w poziomach szumów i czułości mikrofonów a także obwodów wejściowych 
w rejestratorach. Są to jedynie wartości minimalne, ustalone w warunkach całkowitej ciszy (mikrofon 
całkowicie odseparowany od jakichkolwiek głosów z zewnątrz) i w warunkach rzeczywistych może zaistnieć 
konieczność zwiększenia ich wartości w zależności od warunków otoczenia (poziom zakłóceń, hałasów, wiatru, 
możliwość opadów, ilość liści w pobliżu itp) oraz aktualnej konfiguracji (częstotliwość próbkowania, dolna 
częstotliwość graniczna sprzętowego filtra HPF i częstotliwości programowego filtra HPF, LPF lub typu Band-
Pass).  
Podkreślić jednak można fakt, że dodatkowa filtracja częstotliwościowa zmniejsza całkowitą energię szumów 
tła, co  pomaga przesunąć próg zadziałania triggera w dół, a to umożliwi rejestrację większej ilości nagrań z 
sygnałem użytecznym. Dlatego też sensowne może być zastosowanie np. filtracji górnoprzepustowej 
ustawionej na 100kHz w przypadku rejestracji samych podkowców małych, a nawet dodatkowej filtracji 
dolnoprzepustowej (czyli użycie filtra Pasmowoprzepustowego o zakresie 100kHz- 120kHz) w celu obniżenia 
nie tylko szumów z poza tego zakresu, ale także zmniejszenia ilości rejestrowanych zakłóceń aliasingowych, 
które powstają w pobliżu połowy częstotliwości próbkowania w energooszczędnych przetwornikach analogowo-
cyfrowych, gdzie efektem tych zakłóceń są sztucznie powstałe w domenie cyfrowej dodatkowe szumy i 
intermodulacje zakłócające widmo sygnału użytecznego. 
 
 
4) Zapis z użyciem triggeringu sprzętowego 
 
Tryb ten (po uprzednim skonfigurowaniu ustawień zapisu i ewentualnej dodatkowej programowej filtracji 
częstotliwościowej w aplikacji konfiguracyjnej) uruchamia się przez przestawienie przełącznika trybów w 
pozycję środkową (OFF / USB / HW MODE). Jest niezależny od ustawień harmonogramu w aplikacji 
konfiguracyjnej (z wyjątkiem zaprogramowanych czasów zapisu i filtracji częstotliwościowej) i ustawiany jest 
również sprzętowo za pomocą przełączników: 
 
1) przełącznik suwakowy HW TRIG aktywujący lub wyłączający tryb zapisu z triggerem sprzętowym 
(umieszczony nad goldpinami czasu podtrzymania i pod czerwonym dwusekcyjnym przełącznikiem DIP-switch 
czułości MIC SENS); 
 
2) goldpiny zwierane lub pozostawione w stanie otwartym (umieszczone nad DIP-switchem S3 / TRG) - służą 
do ustawiania czasu podtrzymania zapisu po ustaniu sygnału wyzwalającego trigger: 
- Brak zworki: czas podtrzymania - 3sek 
- Zworka w pozycji MID (zwarty lewy i środkowy pin) - 6sek 
- Zworka w pozycji HI (zwarty środkowy i prawy pin) - 10sek 
- Zworka specjalna zwierająca wszystkie 3 piny ze sobą - 13sek 
 
3) czerwony czterosekcyjny przełącznik suwakowy typu DIP-switch opisany jako S3 lub TRG, umieszczony 
nad przyciskiem COM - służy do ustawiania czułości / progu zadziałania triggera, dostępnych jest 16 
poziomów /kombinacji ustawień, gdzie najwyższa czułość jest przy wszystkich sekcjach przełączonych w 
pozycję ON (w prawo, w stronę gniazda baterii) zaś najniższą - gdy wszystkie sekcje są ; 
 
Dodatkowo wraz ze zmianą ustawienia czułości przedwzmacniacza mikrofonowego (czerwonym dwusekcyjnym 
przełącznikiem MIC SENS typu DIP-switch) zmieniają się też ustawione progi czułości triggera sprzętowego, 
więc po zmianie czułości przedwzmacniacza należy także skorygować ustawienie przełącznika czułości triggera 
S3 / TRG. 
 
Tryb ten różni się od trybu zapisu triggerowanego programowo tym, że z każdą aktywacją triggera tworzony 
jest osobny plik WAV (bez literki T na końcu nazwy). Wymaga to nieco więcej czasu na otwarcie i zamknięcie 
pliku i oczywiście zwiększa ilość plików zapisywanych na karcie pamięci, a później trzeba to też uwzględnić 
podczas otwierania i przełączania się pomiędzy kolejnymi nagraniami, może to być jednak bardziej optymalne 
i efektywne w niektórych zastosowaniach, niż przewijanie nagrań zapisu triggerowanego programowo.  
Umożliwia on jednak rejestrację komentarzy słownych bez praktycznie żadnej filtracji w dowolnym momencie, 
z pełnym poziomem. Dzięki podłączeniu układu detekcji poziomu sygnału na stałe do wyjścia filtra 
sprzętowego HPF umożliwia też rejestrację pełnego pasma częstotliwości, mimo tego, że sam trigger 
sprzętowy reaguje tylko na sygnały leżące powyżej ustawionej (przełącznikiem HPF FREQ) dolnej 
częstotliwości granicznej, niezależnie od ustawionej pozycji przełącznika REC HPF. 
Można jednak rozważyć włączenie dodatkowej filtracji programowej, przy czym może to być dowolna z 
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dostępnych (Low, High lub Band) ale wskazane jest uwzględnienie jej ewentualnego wpływu na sygnał w 
paśmie akustycznym. Można ustawić ją względnie nisko (0,5-3kHz) i mimo filtracji nadal mieć względnie słabo 
stłumione głosy ewentual-nego komentarza słownego, jeśli planowane jest jego użycie w terenie, podczas gdy 
dodatkowa filtracja najniższych częstotliwości wspomoże pracę filtra sprzętowego.  
 
Uwaga: Tryb ten w firmware kompatybilnym z AudioMoth (w wersjach 1.x.x.) nie jest 
programowany czasowo i działa przez całą dobę od chwili aktywacji, jednak mimo to pobór prądu 
urządzenia w trybie czuwania jest na tyle niski (~1,6mA) aby urządzenie mogło pozostawać w 
trybie czuwania przez bar-dzo długi czas np. na pojedyńczym zestawie akumulatorów o realnej 
pojemności 2500mAh maksymal-ny czas czuwania w tym trybie wynosi ponad 2 miesiące, zaś 
filtracja HPF sprzętowa i programowa oraz ustawienie czułości triggera sprzętowego (zwłaszcza 
gdy są precyzyjnie dobrane do konkretnego miejsca i oczekiwanych sygnałów) mogą pozwolić na 
pominięcie wielu "pustych" nagrań, nawet mimo całodobowej pracy. W przyszłości planowana jest 
możliwość zaprogramowania godzin i dni aktywności triggera sprzętowego podobnie jak zapisu 
triggerowanego programowo.  

 
 

Rozdział 6 - Filtracja częstotliwościowa  
 
W urządzeniu mamy dostępne dwa rodzaje filtracji działające i ustawiane niezależnie od siebie - filtracja 
programowa i filtracja sprzętowa. 
 
Filtracja sprzętowa 
 
Filtr sprzętowy działa wyłącznie jako przełączany filtr górnoprzepustowy (przełącznik suwakowy REC HPF w 
prawo w pozycję ON). Można ustawić 4 różne dolne częstotliwości graniczne: 5kHz, 7.5kHz, 10kHz i 15kHz. 
Można go także wyłączyć w torze zapisu, co umożliwia zapis sygnałów niskoczęstotliwościowych od ok. 150Hz 
w górę, aż do ok połowy częstotliwości próbkowania (o ile dodatkowa filtracja programowa nie będzie 
aktywowana). 
Jego użycie jest zalecane w każdym przypadku przy rejestracji głosów socjalnych lub echolokacji nietoperzy. 
Zaletą tego filtra jest elektryczna filtracja sygnału analogowego jeszcze zanim trafi on do przetwornika 
analogowo-cyfro-wego, co eliminuje znaczną część zakłóceń z pasma słyszalnego (podmuchy wiatru, głosy 
innych zwierząt i inne szumy i hałasy) z trzykrotnie lepszą sprawnością niż filtr programowy. Filtr sprzętowy 
ma charakterystykę często-tliwościową o nachyleniu 18dB / oktawę (tzw. filtr 3-ciego rzędu) zaś filtr 
programowy ma charakterystykę o na-chyleniu 6dB / oktawę (tzw. filtr 1-szego rzędu). Filtracja sygnału 
jeszcze przed przetwornikiem analogowo-cyfro-wym zapobiega przesterowaniu sygnałów użytecznych silnymi 
sygnałami niskoczęstotliwościowymi, czego nie da się zrobić z przesterowanym w ten sposób sygnałem w 
domenie cyfrowej (programowo), gdyż przesterowania  
na wejściu przetwornika A-C pozostają już w zarejestrowanym sygnale cyfrowym w postaci dużej ilości 
harmonicz-nych, głównie nieparzystych.  
Ponadto filtr sprzętowy można w razie potrzeby wyłączyć przełącznikiem REC HPF, wyłączany jest on także 
na czas wciśnięcia przycisku COM, czego nie oferuje filtr programowy. 
 
W wersji rejestratora "do ptaków i nietoperzy" dostępne są praktycznie trzy częstotliwości sprzętowej filtracji 
górnoprzepustowej: np. 250Hz, 7.5kHz i 10kHz (częstotliwości można zmodyfikować na zamówienie) 
  
Filtracja programowa 
 
Filtr programowy działa jako procedura DSP wykonywana "w locie" (w czasie rzeczywistym) wewnątrz 
procesora w urządzeniu i jego parametry są ustawiane suwakami w okienku w programie konfiguracyjnym w 
zakładce Advanced Settings, po aktywacji pozycji Enable filtering i ustawieniu typu filtracji i częstotliwości 
dolnej i/lub górnej: 
- górnoprzepustowej (zalecanej przy rejestracji wszystkich nietoperzy, łącznie z podkowcami) - po 
zaznaczeniu pozycji Filter type z opcją "High", 
 
- dolnoprzepustowej (zalecanej przy rejestracji jedynie sygnałów niskoczęstotliwościowych, np. borowców, 
świerszczy, komentarzy słownych bez ich tłumienia itp.) - po zaznaczeniu Filter type: "Low", 
 
- pasmowoprzepustowej (zalecanej przy rejestracji głosów nietoperzy zwłaszcza na terenach gdzie nie 
występują podkowce i można ograniczyć rejestrowane pasmo częstotliwości "od góry" od ok. 60kHz celem 
zmniejszenia szumów, co pozwoli także na obniżenie minimalnego progu aktywacji triggera (mniej szumów = 
mniejsze ryzyko wzbudzenia triggera sygnałem niepożądanym, np. szumem własnym mikrofonu lub hałasem 
szerokopasmowym lub wysokoczęstotliwościowym)  
 
Filtr programowy może jednak utrudnić lub wręcz uniemożliwić zapis komentarza słownego poprzez brak 
możliwości szybkiego wyłączenia go w terenie. Wprawdzie ma on dość łagodną charakterystykę filtracji 
(tłumienie 6dB / oktawę poniżej częstotliwości granicznej), to jednak przy ustawieniu dolnej częstotliwości 



 8 

granicznej filtracji pasmowo- lub górno-przepustowej dość wysoko może spowodować, że w paśmie mowy 
ludzkiej tłumienie jest już tak duże, że może całkowicie ją wytłumić (tzn. stłumi poziom mowy ludzkiej poniżej 
poziomu szumów nagrania). 
 
Oba typy filtracji (sprzętowa i programowa) można używać jednocześnie, zalety obu rodzajów filtracji przy 
rozważ-nym ich stosowaniu mogą nawzajem się uzupełniać. 
 
 
 
 

Co oznaczają migające diody LED? (dla wersji firmware 1.5.0)

 

Rejestrator ma dwa zestawy trzech kolorowych diod LED - diody wewnętrzne - po lewej 
stronie płytki głównej, oraz widoczne na zewnątrz obudowy poprzez półprzeźroczyste 
„oczko”. Diody w obu zestawach są połączone równolegle kolorami: gdy np. świeci 
wewnętrzna niebieska - świeci także niebieska „zewnętrzna” itd. Różne kombinacje tych 
trzech migających diod LED reprezentują różne tryby pracy lub zadania, które wykonuje.  
Obie diody niebieskie skojarzone są tylko ze sprzętowym triggerem i po jego aktywacji 
mają dwa stany: krótkie błyski podczas czuwania i światło ciągłe podczas aktywacji.  
Poniżej opisano jedynie kolory czerwone i zielone:
 

Z przełącznikiem trybów ustawionym na CUSTOM / SW MODE (w lewo): 

 

Gdy harmonogram nagrywania został ustawiony, ale zegar nie został ustawiony lub gdy 
zaznaczona jest opcja "Always require acoustic chime on switching to CUSTOM", 
AudioMoth nasłuchuje sgongu akustycznego z zakodowanym ultradźwiękowo sygnałem 
synchronizacji czasu z aplikacji AudioMoth Chime na smartfony. Robiąc to, czerwone 
światło pozostanie stałe, podczas gdy zielone będzie migać (błyski o długości 100 ms).

 
 
Po odtworzeniu i zaakceptowaniu gongu czerwona dioda zgaśnie, a zielona zaświeci się na 
krótki okres (2 s), po czym rozpocznie się harmonogram. 

 
 
Podczas drzemki pomiędzy nagraniami będzie migać pojedyncze zielone światło (10 ms) z 
częstotliwością ok. 1 błysk na 1.5s, podczas gdy czerwone pozostanie ciemne:

 
 
Podczas nagrywania pojedyncza czerwona lampka będzie migać szybko lub sporadycznie 
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w zależności od częstotliwości próbkowania, błyski odpowiadają ilości zapisywanych 
danych na karcie SD (szybkie miganie = więcej danych = wyższe próbkowanie):

 
 
 
Miganie diody czerwonej i zielonej (100 ms) przy pierwszym przełączeniu na CUSTOM / 

SW MODE oznacza, że nie ustawiono harmonogramu nagrywania:

 
 
Długi błysk (500 ms) obu diod LED występuje, gdy wystąpi błąd nagrywania spowodowa-
ny np. błędem zapisu na karcie SD, zabrudzonymi kontaktami karty lub zbyt niskim 
napięciem zasilania, co powoduje przerwanie nagrywania:

 
Krótkie mignięcia (10 ms) diod LED czerwonej i zielonej między nagraniami oznaczają, że 
wcześniej zaplanowane nagranie zostało przerwane z powodu awarii nagrywania:

 

 

 

Z przełącznikiem trybów ustawionym na DEFAULT / MANUAL (w prawo): 

 

Podczas nagrywania pojedyncze czerwone światło będzie migać sporadycznie w zależno-
ści od częstotliwości próbkowania podczas zapisywania na karcie SD:

 
Długi błysk (500 ms) obu diod LED występuje, gdy wystąpi błąd nagrywania 
spowodowany błędem zapisu na karcie SD lub zbyt niskim napięciem zasilania, co 
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powoduje przerwanie nagrywania. Jeśli dzieje się to natychmiast po przełączeniu na 
DEFAULT / MANUAL, sprawdź, czy karta SD jest włożona prawidłowo.

 
 
 
Z przełącznikiem trybów ustawionym na OFF/PROG (na środku): 

 
Po podłączeniu do USB zielona dioda LED będzie świecić ciągłym światłem (tylko wtedy 
jest aktywna komunikacja z komputerem, jeśli zielona się nie zaświeci – patrz: punkt 
RESETOWANIE URZĄDZENIA w kroku 4 w instrukcji).

 
 
Po pierwszym przełączeniu na OFF/PROG, czerwona dioda LED będzie migać (100 ms) 
kilka razy, zgodnie z aktualnym poziomem napięcia zasilania urządzenia.

 
 
W nowym firmware są dwa tryby wyświetlania poziomu napięcia zasilania. Domyślny tryb 
jest przeznaczony do użytku ze standardowymi akumulatorkami NiMH i bateriami 
alkalicznymi, a drugi, z bardziej precyzyjną skalą jest dostępny do użytku z pakietem Li-
Ion i Li-Po. Drugi tryb wybiera się za pomocą "Use NiMH/LiPo voltage range for 

battery level indication"  

(UWAGA: nazwa w programie konfiguracyjnym może wprowadzać w błąd i nazwa samej 

funkcji dotyczy jedynie ilości i zakresów napięć, a nie rodzaju akumulatorów – z uwagi na 

symbol „NiMH”) 

 
SKALA i tryb domyślny: 
 
4 błyski = napięcie zasilania: ≥ 4.6 V  
3 błyski = napięcie zasilania: 4.4 – 4.5 V 
2 błyski = napięcie zasilania :4.0 – 4.3 V 
1 błysk = napięcie zasilania: 3.6 – 3.9 V (najlepiej w tym momencie wymienić akumu-

latorki Ni-MH) 
10 szybkich błysków = napięcie zasilania ≤ 3.5 V (zbyt niskie napięcie zasilania - należy 

wymienić baterie, dla akumulatorków jest to już zbyt głębokie rozładowanie mogące 

obniżyć ich trwałość)
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SKALA i tryb Li-Ion/Li-Po (po aktywacji trybu opisanego w programie konfiguracyjnym jako: 

"Use NiMH/LiPo voltage range for battery level indication") :  
 

1 błysk = napięcie zasilania: ≥ 4.3 V  
2 błyski = napięcie zasilania: 4.2 V 
3 błyski = napięcie zasilania: 4.1 V 
4 błyski = napięcie zasilania: 4.0 V 
5 błysków = napięcie zasilania: 3.9  V  
6 błysków = napięcie zasilania: 3.8 V 
7 błysków = napięcie zasilania: 3.7 V 
8 błysków = napięcie zasilania: 3.6 V 
10 szybkich błysków = napięcie zasilania: ≤ 3.5 V (zbyt niskie napięcie zasilania - należy 

wymienić pakiet zasilania Li-Ion / Li-Po) 
 
C.D.N... 
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