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Vážený zákazník, 

 

Sme Vám naozaj vďační, že ste si nás vybral ako najlepšieho dodávateľa toh to produktu. Patríte medzi našich 
najcennejších zákazníkov a bolo nám potešením Vás obslúžiť.  

 

V mene spoločnosti dúfame, že ste si užili fantastickú kvalitu našich výrobkov a služieb.  

Budeme pokračovať v snahe splniť Vaše požiadavky a očakávania aj v budúcnosti. Medzitým, Vaša 

neochvejná podpora a patronát je to, čo nás ráno dokáže dostať z postele. 

 

Vaše návrhy a pripomienky nám pomohli formovať naše podnikanie, aby dokonale zapadali do 

Vašich štandardov. Ako prejav našej vďaky sme pripravení pre našich cenných zákazníkov, akým ste aj vy, 
čoskoro uviesť rad nových produktov, prosím, zdieľajte Vaše skúsenosti so všetkými svojimi priateľmi.  

 

Ešte raz Vám veľmi ďakujeme za výber produktu APEMAN. Upozorňujeme, že  na tovar zakúpený od 
APEMAN sa vzťahuje záruka 1 rok. Dajte nám vedieť, či existuje niečo, čo môžeme pre Vás urobiť. 
 

Spôsoby kontaktu: 
Európa: support .eu@apemans .com 
USA: support .us@apemans.com 
Japonsko: support.jp@apemans.com 
 

 
S pozdravom 
Tým APEMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support.eu@apemans.com
mailto:support.us@apemans.com
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   Nebezpečenstvo, bezpečnosť a varovania 
 

Nesprávne použitie kamery a príslušenstva môže byť nebezpečné pre Vás a ostatné osoby a môže  

spôsobiť poškodenie alebo zničenie kamery. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali a prísne dodržiavali 
nasledujúce poznámky. 

 

● Zamýšľané použitie 

■      Táto kamera je určená pre záznam digitálnych fotografií a videa. Bola konštruovaná na 
súkromné použitie a nie je vhodná pre komerčné účely. 

 
●  Nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženou schopnosťou ovládať elektronické zariadenia 

■      Kamera, príslušenstvo a obalový materiál nie sú hračky pre deti. Mali by byť 

 uchovávané mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a udusením. 

■      Kamera a príslušenstvo by nemali byť používané deťmi a osobami so zníženými 

 schopnosťami. Kamera môže byť obsluhovaná iba osobami fyzicky a mentálne 

 spôsobilými na jej obsluhu. 
 

●  Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

■  Ak nejaký predmet alebo kvapalina vnikne do kamery, kameru vypnite a vyberte batérie. 
Všetky časti nechajte riadne uschnúť, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

■  Ak kamera spadne alebo má poškodený kryt, kameru vypnite a vyberte batérie, inak hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

■  Kamera nesmie byť rozoberaná, modifikovaná alebo opravovaná. Hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru. 

■  Používajte len napájací adaptér (nie je súčasťou balenia), ktorý je na štítku označený 

 správnym napätím (6V). Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo 
požiaru. 

 Napájací adaptér odpojte od rozvodu elektrickej energie vytiahnutím zo zásuvky. 

■  Adaptér (nie je súčasťou balenia) v zásuvke môže odoberať energiu a predstavuje 

 potencionálne nebezpečenstvo. 

■  Sieťový adaptér nepoužívajte počas búrky, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 

 prúdom. 
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● Nebezpečenstvo poškodenia ohňom, prehriatím 

■  Kameru nenechávajte na miestach, kde možno predpokladať zvýšenie teploty (napr. v 
 automobile). Kryt a vnútorné súčiastky môžu byť zničené a následne môžu spôsobiť požiar. 
■  Kameru nebaľte do textilu ani ju na textil neukladajte. Môže to spôsobiť prehriatie 
 vnútorných komponentov, deformáciu krytu a následne spôsobiť požiar. 

 

● Zranenie a poškodenie materiálu 
■  Kameru ukladajte len na pevnú podložku, inak môže kamera spadnúť alebo sa 
 prevrátiť a spôsobiť zranenie. 
■  Kameru nepoužívajte za behu alebo pri riadení vozidla. Môžete spadnúť alebo spôsobiť 
 nehodu. 
■  Používajte len sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia), ktorý má na štítku uvedené 
 výstupné napätie (6 V). Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie nesprávneho 
 sieťového adaptéra. 
■  Sieťová zásuvka 230 V sieťového adaptéra nesmie byť ničím zakrytá a musí byť po celú 
 dobu nabíjania prístupná, aby bolo možné adaptér v prípade potreby rýchlo odpojiť. 
■  Zaistite dostatočné vetranie sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia) pre zabránenie 
 jeho prehriatiu. 
■  Na zariadenie ani do jeho blízkosti nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad 
 sviečky. 
■  LCD displej nevystavujte tlaku ani nárazom. Nárazom môže dôjsť k prasknutiu a vo vnútri 
 nachádzajúca sa tekutina môže vytiecť. Pokiaľ dôjde k postriekaniu tekutinou, alebo sa 

dostane do očí, okamžite zasiahnuté miesta umyte čistou vodou. V prípade, že sa tekutina 
dostane do očí navštívte očného lekára. 

■ Poškodenie elektroniky, displeja alebo objektívu spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad 
nárazom alebo pádom, nie sú kryté zárukou a prípadnú opravu musíte zaplatiť. 

■  S kamerou zaobchádzajte opatrne, nevystavujte ju pádom a nárazom, inak môže byť 
kamera zničená. 
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Úvod 
 
Fotopasca je kamera pre sledovanie divokých zvierat a je vybavená PIR senzorom. Senzor 
zaznamenáva náhle zmeny okolitej teploty v sledovanej oblasti. Signál z veľmi citlivého infračerveného 
snímača spustí fotografovanie alebo záznam videa. 
 
 

● Vlastnosti fotopasce: 

■ 5 mega pixelový CMOS senzor. 
■ Počas dňa poskytuje ostré a čisté farebné fotografie a v noci čiernobiele fotografie. 
■ Extrémne nízka spotreba energie v pohotovostnom režime extrémne dlhú prevádzkovú 

dobu (v pohotovostnom režime až 6 mesiacov s 8 AA batériami). 
■ Kameru je možné používať aj za extrémnych teplôt v rozmedzí od -20 °C do 60 °C. 
■ Kompaktné rozmery (približne 13,5x9,7x6,65 cm). Ideálne pre skryté použitie. 
■ Úchvatne rýchla uzávierka (0,5 s). 
■ Vodeodolná podľa štandardu IP66. 
■ Ľahko použiteľný bezpečnostný pás, ktorý umožňuje rýchle pripevnenie a nastavenie kamery. 
■ Funkcia sériového číslovania fotografií a lokalizácia môžu byť zakomponované do 

fotografií. Ak je použitých viac kamier, táto funkcia umožňuje ľahšiu identifikáciu miest pri 
        prezeraní fotografií. 

■ Na obrázkoch možno zobraziť dátum, čas, teplotu a fázu mesiaca. 
■ Uzamykateľná a chránená heslom. 
■ Výstraha v prípade nízkej kapacity batérie. 

 
 

● Oblasti použitia kamery 

■ Fotopasca pre lov. 
■ Pozorovanie divokých zvierat. 
■ Bezpečnostná kamera s detekciou pohybu pre domáce, kancelárske alebo verejné použitie. 
■ Sledovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru.



6  

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, 
kopírované či inak využívané na obchodné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky  
Apeman pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky 
a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o. 

Vaša kamera 
 
 

Predný pohľad 
 
 
 

 

 
Infračervené osvetlenie 
Senzor osvetlenia 
Detektor pohybu  

 
 
Mikrofón 
 
 

 
 
 

 
.........Uzamykacia spona 

 

 Objektív Uzamykací otvor pre zámok 
 

 
 
 

 
PIR senzor 

......... Uzamykacia spona 
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Pohľad zvnútra 
 
 
 
 
 
 
 

                Monitor    •------------------ 

 

 

Uzamykací otvor 

pre zámok 

 

Reproduktor    ------ 

 

Slot pamäťovej  

karty 

 

 

- Prevádzkové tlačidlá 

 

 

  Prepínač režimu  

(Vypnuté/Test/Zapnuté) 

  Mini USB 

 
 
 
 
 
 
 
 

■ Monitor je zapnutý len v režime Test pre zmenu v menu nastavení alebo prezeranie fotografií. 

■ Nastavenia menu môžu byť zmenené v režime Test použitím prevádzkových tlačidiel, alebo tak môžu   
byť prehrávané existujúcej fotografie. 

■ Aby bolo možné ukladať fotografie a videá, je nevyhnutné vložiť pamäťovú kartu SD alebo SDHC. 

■ Pomocou mini USB (USB 2.0) možno kameru pripojiť k počítaču pre stiahnutie fotografií a videí. 

■ Pomocou prepínača režimu je možné prepínať medzi režimami Vypnutie, Test a Zapnutie.
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                                                                                                                          Uzamykacia spona 

 

Priehradka batérie                  Uzamykací otvor pre zámok 

 

                    Uzamykacia spona 

 

 

 

Konektor napájania 6V DC 

Závit pre statív 

 

 

 

 

■ Priehradka batérie: vložte 8 ks batérií typu LR6 (AA), tak, ako je znázornené 

 

■ Externé napájanie pomocou DC pripojenia (vstup 6V a najmenej 1,5A. Adaptér nie je súčasťou 

balenia).
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Príprava kamery 

 

● Otvorenie a uzavretie kamery 
Prevádzkové tlačidlá, konektory a batérie sú umiestnené vo vnútri fotopasce.  

 

  
 

 
Pre otvorenie kamery uvoľnite dve uzamykacie spony tak, ako je znázornené na obr. 1. 
Pre opätovné zamknutie kamery, zatlačte kovové časti uzamykacej spony do držiaka a zatlačte na 
plastovú záložku (obr. 2). 
Zafixovanie zámku je realizované medzi dvoma uzamykacími sponami, ktoré zaisťujú, že kamera je 
bezpečne uzamknutá. 
 
 

● Vloženie batérií 
Pre vloženie batérií, kameru otvorte ako je popísané v 
Kapitole 6.1. Priehradka pre batérie je umiestnená v pravej 
zadnej časti kamery. Teraz otvorte ochranný kryt priehradky 
pre batérie zatiahnutím za uzatvárací uzáver hore a mierne  
dovnútra, a potom zdvihnite kryt. 

 
 
 
 
 
 
 
Najprv vyberte existujúce batérie z batériovej priehradky. Vložte 8 plne nabitých batérií, ako je 
zobrazené na obrázku. Pri vkladaní batérií dodržujte správnu pozíciu, ako je naznačené v každej 
priehradke pre batérie.
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Priehradku opäť uzavrite ochranným krytom. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

● Vloženie pamäťovej karty 

Aby bolo možné ukladať fotografie a videá, je nutné vložiť pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu 
zasuňte do slotu karty pred zapnutím kamery. Kameru vypnite a kartu vložte do slotu tak, ako 
je popísané v kapitole 6.1

 Poznámka: 

● Namiesto batérií LR6 (AA) možno použiť nabíjacie batérie 
s rovnakou špecifikáciou (2000 mAh, alebo s vyššou kapacitou). 
Odporúčame NiMh batérie s nízkym samovybíjaním. 

● Ak sú batérie vybité, ozve sa výstražný zvuk. 
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Pred vložením pamäťovej karty si skontrolujte, či 
bočný prepínač ochrany proti zápisu nie je 
aktívny (viď obrázok). 
Ak kamera zobrazí hlásenie "Card protected" 
(Karta je chránená proti zápisu), vyberte ju a 
zmeňte pozíciu prepínača. 
Kartu vložte do slotu tak, ako je znázornené na 
obrázku. Kartu zatlačte do slotu až kým tam s 
cvaknutím nezapadne. 
Pre vybratie karty ju zatlačte a karta sa vysunie. 

 
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Externý napájací zdroj 

Kameru je možné napájať aj z externého zdroja. Externý  
6V zdroj musí poskytnúť najmenej 1,5A a byť vybavený 
jack konektorom 3,5 mm s vnútorným priemerom 
1,35 mm (Vnútorný je + a vonkajší je -). V kamere  
nemožno nabíjať nabíjacie batérie pomocou externého 
zdroja.

  Poznámka: 

        Sú podporované karty až do kapacity 32GB. 
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● Montáž s popruhom 
Dodaný bezpečnostný popruh použite pre pripevnenie kamery k stromu alebo inému objektu. 
Nižšie uvedené obrázky demonštrujú, ako možno bezpečnostný popruh použiť. 

 

  
 
● Fotopascu umiestnite tak, ako potrebujete a zatiahnutím alebo povolením bezpečnostných 

popruhov ju bezpečne pripevnite. 
  Opačným postupom ju môžete odmontovať. 
 
 
 
 
 
● Pripevnenie ku stene 

S použitím dodaného držiaka na stenu môžete fotopascu 
bezpečne pripevniť na stenu alebo na strop. 
Pred inštaláciou držiaku na stenu si skontrolujte, či 
sú bezpečnostné pásy bezpečne utiahnuté. 

 
 

 
(A) Otvory 
(B) Skrutka na statív 
(C) Proti matka 
(D) Krídlové matice 
 
 
 

 
 
 
 

A 
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Najprv si označte otvory (A), ktoré budete vŕtať, pridržaním základne na stene na zamýšľanom mieste  
montáže. Pri montáži na kamenné alebo betónové múry, použite 6 mm vrták do betónu. Po vyvŕtaní 
otvorov, do nich vložte dodané hmoždenky. Ďalej upevnite držiak pomocou skrutiek z montážnej sady. 
Berte na vedomie, že pred pripevnením fotopasce k múru, je nutné, aby vo fotopasci bola 
nainštalovaná pamäťová karta a batérie, prípadne pripojený externý napájač. Fotopascu prepnite do 
pohotovostného režimu. 
Následne umiestnite fotopascu na statív (B) a čiastočne fotopascu zaistite (cca 3 otáčky). 
Natočte fotopascu do požadovaného smeru a zaistite ju skrutkou (C). 
Pre nastavenie fotopasce do cieľovej pozície, mierne povoľte dve krídlové matice (D), nastavte 
fotopascu a polohu zafixujte utiahnutím krídlových matiek (D) 
 
 
 

 
Použitie fotopasce 
Pred nastavením kamery pre sledovanie, musí byť nastavená do príslušného režimu. K tomuto účelu 
je dostupný režim Test. Navyše k zmenám v nastavení, možno v tomto režime zaznamenávať fotografie 
a videá a už zaznamenané fotografie možno prezerať. 
 
 
● Prepínač režimov 
Fotopascu otvoríte ako je popísané v kapitole 6.1. Prepínač režimov je umiestnený na spodnej hrane 
vľavo vnútri. Môžu byť vybrané 3 prevádzkové režimy: 
 
 
 
 
■ Vypnuté: v pozícii Vypnuté je fotopasca kompletne 
vypnutá. 
 
■ TEST: V režime Test je možné meniť nastavenie a 
zaznamenávať alebo prezerať fotografie a videá. 
 
■ Zapnuté: V tomto režime je fotopasca aktívna a 
automaticky zaznamenáva fotografie (živý režim). 
 
 

 
 
 
 

  Poznámka: 
        Pred vŕtaním do steny si skontrolujte, či tadiaľ nevedú nejaké rozvody. 
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● Prevádzkové tlačidlá 
Nastavte prepínač režimov do polohy Test, fotopasca a displej budú zapnuté. 

 
Použitie prevádzkových tlačidiel rôznych funkcií teraz môže byť aktivované a nastavenia možno meniť. 
Pre tento účel sú nasledujúce prevádzkové tlačidlá zobrazené na displeji: 
 

 
 
 
 
 

● Funkcie a prevádzkové tlačidlá v režime záznamu 

Nižšie sú opísané prevádzkové tlačidlá v režime záznamu s neaktívnym menu.  

   : Vstup do menu nastavenia použitím tlačidla MENU.     

  : Stlačením tohto tlačidla sa spustí režim prehrávania. 

   : Zmena manuálneho režimu záznamu na záznam videa. 

 :  Zmena manuálneho režimu do režimu fotografovania. 

 : Manuálne spustenie záznamu videa alebo fotografovania. 
    Záznam videa je možné tiež ukončiť stlačením tlačidla spúšte. 

 : V režime záznamu nemá žiadnu funkciu. 
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• 

● Funkcie a prevádzkové tlačidlá v režime prehrávania 
Nižšie sú opísané prevádzkové tlačidlá v režime prehrávania s neaktívnym menu. 

MENU 

REPLAY 

... 

... 

 
  : Výber menu prehrávania tlačidlom Menu. 
 
  : Stlačením tlačidla sa vrátite do režimu záznamu. 
 
: : Prehliadanie obrázkov smerom vzad. 
 
: : Prehliadanie obrázkov smerom vpred. 
 
: : Postupné zväčšenie fotografií (až 16 krát). 
 
: : Postupné zmenšenie fotografií. 

 
OK, SHOT     : Štart a ukončenie prehrávania videí. 
 

 

● Funkcia prevádzkových tlačidiel v menu 

Nižšie sú popísané prevádzkové tlačidlá v režime prehrávania s aktivovaným menu. 

(Režim záznamu a prehrávania).  
 
 

MENU 

•

... 

... 

OK 
 
 

SHO 

: Ukončenie hlavného menu a všetkých pod menu po stlačení tlačidla Menu 
 
: Posun v menu o pozíciu vyššie alebo prírastok o jednu hodnotu. 
 
: Posun v menu o pozíciu nižšie alebo zníženie o jednu hodnotu. 
 
: Krokové zväčšenie zobrazenej fotografie (až 16x) 
 
: Krokové zmenšenie zobrazenej fotografie. 
 
: Otvorenie zvolenej voľby alebo súhlas s vybraným nastavením. 

Potvrdenie každej zmeny v nastavení stlačením OK. Ak zmena 
nebude potvrdená stlačením tlačidla OK, nové nastavenie bude zabudnuté pri 
opustení menu.

REPLAY     
   : Nemá žiadnu funkciu v režime prehrávania. 
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● Nastavenie 

Pred použitím fotopasce zmeňte nastavenie podľa Vašich potrieb. 

Posuňte prepínač režimov fotopasce do pozície TEST, aby ste 

začali v režime Test. V režime fotografovania alebo videa, pre 

vyvolanie menu stlačte tlačidlo MENU. 

Všetky možnosti menu fotopasce a možné hodnoty v režime 

záznamu sú uvedené nižšie. 

Štandardné hodnoty nastavenia sú zvýraznené tučne. 
 
  
 
 
 
 

 

■ Režim: fotografovanie, video, fotografovanie + video 

Vyberte, či po detekcii pohybu má byť vytvorená fotografia alebo zaznamenané video. V režime 

fotografovanie + video, fotopasca najprv zaznamená nastavený počet fotografií pred záznamom 

videa. 

 

■ Rozlíšenie: 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M 

Vyberte požadované rozlíšenie. 

Vyššie rozlíšenie poskytuje o niečo lepšiu kvalitu fotografií, ale výsledkom je väčšia požiadavka 
na voľné pamäťové miesto na pamäťovej karte. 

 

■ Rozlíšenie videa: 1080 (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), WVGA (848x480, 30 fps), 

VGA (640x480, 30 fps). Vyberte požadované rozlíšenie. 

Vyššie rozlíšenie poskytuje videá o vyššej kvalite, ale výsledné videá zaberajú viac miesta na 

pamäťovej karte. Videá zaznamenané vo formáte AVI môžu byť prehrávané na väčšine video 

zariadení. 

 

■ Počet: 1 fotografia, 2 fotografie, 3 fotografie 

Zvoľte počet snímok, ktoré kamera postupne zaznamená po aktivácii v režime fotografovania. 

Tiež si prezrite parameter Interval! 

 

■ Dĺžka záznamu videa: 10 s, voliteľne 1 - 60s a 3, 5 a 10 minút 

Nastavte dĺžku záznamu videa, po automatickej aktivácii kamery. 

V režime Test nie je limitovaná dĺžka záznamu videa. 

 

■ Interval: 30s, voliteľne od 5s do 60 minút 

Určite najkratšie časové oneskorenie pred tým, než sa spustí kamera, potom čo bol prvýkrát 
zaznamenaný pohyb zvieraťa. Počas priebehu fázy Interval, kamera nebude zaznamenávať 
žiadne fotografie ani videá. Týmto sa zamedzuje zaplnenie pamäťovej karty nechcenými 
fotografiami.
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■ Časová značka: Zapnuté / Vypnuté (dostupné iba pri fotografovaní, nie pre videá) 
Vyberte Zapnuté, ak chcete zaznamenať časovú značku: dátum, čas, teplotu a fázu mesiaca, 
na každej fotografii. 
Inak nastavte Vypnuté. 

 
■ Časovač: Vypnuté / Zapnuté 

Ak chcete, aby kamera bola aktivovaná iba v určitom čase, vyberte Zapnutý. Akonáhle je 
aktivovaná voľba Zapnuté a potvrdená tlačidlom OK, môže byť nastavený počiatočný a koncový 
čas. 
Pokiaľ bol napr. počiatočný čas nastavený na 18:35 a koncový čas nastavený na 8:25, kamera bude 
aktívna iba od 6:35 popoludní až do 8:25 ráno nasledujúceho dňa. Kamera nebude zaznamenávať 
žiadne fotografie ani videá mimo tohto časového rozsahu. 

 
■ Heslo: Vypnuté / Zapnuté 

Po nastavení na Zapnuté, zadajte štvorciferné heslo pre ochranu kamery pred neautorizovaným 
prístupom. 
Toto heslo je nutné zadávať zakaždým po zapnutí kamery v režime Test, než môže byť kamera 
použitá. 
Ak heslo zabudnete a nebudete môcť svoju kameru používať, kameru vráťte do nášho 
servisného strediska. Toto je jediná cesta ako zabrániť neautorizovanému prístupu k Vašej fotopasci. 
Špecifikujte dĺžku záznamu videa, keď bude fotopasca automaticky spustená. 
V režime Test nie je dĺžka záznamu videa limitovaná. 

 
■ Sériové číslovanie: Vypnuté / Zapnuté (možno použiť iba v režime fotografovania, nie v režime 

videa) 
Vyberte Zapnuté pre priradenie sériového číslovania. Akonáhle je zapnuté a potvrdené stlačením 
tlačidla OK, môžu byť priradené jednotlivé sériové čísla. 
Môžete použiť kombináciu čísel a písmen pre určenie miesta vytvorenia fotografií (napr. YSP1 Yellow 
Stone Park). Pri použití niekoľkých kamier, toto uľahčuje identifikáciu umiestnenia kamery. 

 
■ Časová slučka: Vypnuté / Zapnuté 

Ak je zvolené Zapnuté, fotopasca bude automaticky zaznamenávať fotografie alebo videá v 
nastavenom časovom intervale, bez ohľadu na to, či PIR senzor zaznamenal pohyb alebo nie. 
Táto funkcia je veľmi užitočná pri sledovaní studenokrvných zvierat napr. hadov, alebo 
rozkvitajúcich rastlín atď. Akonáhle je nastavené Zapnuté a potvrdené tlačidlom OK, môžete 
nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého bude fotografia alebo video zaznamenané. 

 
■ Režim šetrenia energie: Vypnuté / Zapnuté 

Režim šetrenia energie sa aktivuje pri poklese kapacity batérie. Po aktivácii tohto režimu, fotopasca 
automaticky zníži jas infračerveného osvetlenia pre redukciu spotreby energie.
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■ Jazyk: Zvoľte požadovaný jazyk menu 
K dispozícii sú nasledujúce jazyky: angličtina, nemčina, dánčina, poľština, francúzština, taliančina, 
holandčina, maďarčina, portugalčina, čínština. 

 
■ Formátovanie: Nie / Áno 

Pri formátovaní pamäťovej karty budú zmazané všetky súbory. Voľbu Áno potvrďte tlačidlom 
OK. 
Ak pamäťová karta bola použitá v inom zariadení alebo ide o novú kartu, odporúčame kartu 
Naformátovať. 
Výstraha: uistite sa, že pred formátovaním, máte všetky súbory na karte stiahnuté. 

 
■ Nastavenie času: Nastavte dátum a čas 

Pre nastavenie dátumu a času stlačte tlačidlo OK. Pomocou tlačidiel preskakujte medzi hodnotami, a 
hodnoty meňte. Voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK. 

 
■ Východzie nastavenie: Nie / Áno 

Pokiaľ chcete zresetovať kameru do východzieho (továrenského) stavu, potvrďte voľbu stlačením 
tlačidla OK. 

 
■ Automatické vypnutie: 3 min., 5 min., 10 min./Vypnuté 

Pomocou tejto funkcie môžete určiť, či bude kamera automaticky vypnutá, ak v režime Test 
nie je používaná určitú dobu. Nastavte dobu, po ktorej dôjde k vypnutiu kamery v režime Test 
alebo deaktivujte automatické vypnutie voľbou Vypnuté. 
Kameru je možné opätovne zapnúť ktorýmkoľvek prevádzkovým tlačidlom. 

 
■ Hlasitosť záznamu: Nízka / Normálna / Vysoká 

Vyberte úroveň hlasitosti zvukového záznamu. 
 
■ Hlasitosť pri prehrávaní: Nízka / Normálna / Vysoká 

Vyberte úroveň hlasitosti zvuku pri prehrávaní. 
 
■ Systém: Tu sú dostupné iba dve funkcie 

Aktualizácia firmvéru: pokiaľ je na pamäťovej karte nahraný nový firmvér, môže byť po potvrdení 
tlačidlom OK nainštalovaný. 
Počas aktualizácie, bude aktuálny stav zobrazený na displeji. 
V režime prehrávania je voľba Zmazať (Delete) dostupná v menu. 
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■ Zmazať (delete): Pokiaľ chcete mazať jednotlivé alebo všetky fotografie z pamäťovej karty, vyberte 
možnosť Zmazať, pre uvoľnenie miesta na pamäťovej karte. 

 
■ Jednotlivo: Táto možnosť umožňuje zmazať jednotlivé súbory. Po výbere, bude fotografia určená na 

zmazanie zobrazená stlačením tlačidla OK. Tlačidlami sa môžete prepínať medzi fotografiami.  
Akonáhle bude zmazanie fotografie potvrdené stlačením Áno (Yes), fotografia bude vymazaná a bude 
zobrazená nasledujúca fotografia. Pre ukončenie mazania, vyberte Nie a voľbu potvrďte stlačením 
tlačidla OK. 

 
■ Všetko: Vyberte možnosť "Všetko" pre zmazanie všetkých fotografií na pamäťovej karte. Pre 

potvrdenie zmazania všetkých fotografií, vyberte Áno a stlačte tlačidlo OK. Pokiaľ chcete zrušiť proces 
mazania, vyberte Nie. 

 
 

● Záznam v noci 

Počas nočného záznamu poskytuje osvetlenie 

scény infračervené LED svetlo na čelnom paneli  

kamery. Fotopasca používa dlhovlnné 

infračervené LED svetlo, aby bolo červené svetlo 

potlačené na minimum. Zabudované IČ LED 

osvetľujú široký uhol a umožňujú nočný záznam 

vo vzdialenosti od 3m do 15m bez toho, aby došlo k 

presvieteniu objektu. Objekty, ktoré svetlo 

odrážajú môžu presvietenie spôsobovať (napr. 

odrazky pri cestách). Uvedomte si, že nočný 

záznam pomocou infračerveného osvetlenia 

poskytuje čierno biele fotografie. 

 

 

 

● Nastavenie živého režimu 

Štandardné použitie fotopasce je Živý režim. Fotografie v tomto  

režime sú zhotovované na základe detektora pohybu alebo v  

časových intervaloch, podľa zodpovedajúceho nastavenia.  

Aby ste nastavili Živý režim, prepnite prepínač režimov do polohy 

Zapnuté. Stavové červené LED svetlo bude blikať cca 5s, po ktorých 

kamera automaticky vstúpi do pohotovostného režimu. 

 

Akonáhle nejaké zviera alebo iné objekty vstúpi do oblasti pokrytej PIR senzorom, kamera začne 

zaznamenávať fotografie a videá. 
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● Nastavenie záberu 

Režim Test je najvhodnejším režimom pre určenie najlepšieho možného uhla detekcie a rozsahu 

pohybového senzora. Na tento účel, pripevnite fotopascu do výšky cca 1 - 2 m na strom a 

nastavte fotopascu požadovaným smerom. 

Pomaly sa pohybujte z jednej strany na druhú v sledovanej oblasti. Pohybujte sa paralelne 

ku kamere. Vyskúšajte rôzne uhly a vzdialenosti. 

 
■ Červené LED svetlo na čelnej strane fotopasce indikuje, že ste boli zaznamenaní PIR senzorom. 

 
 

 

-----• Červená LED 

 
 
Týmto spôsobom môžete určiť najlepšiu pozíciu pre nastavenie fotopasce. 
LED sa rozsvecuje iba v režime Test okamžite, akonáhle PIR senzor zaznamená pohyb. 
V Živom režime LED nesvieti. 
 
Aby bolo zabránené chybným spusteniam a nepotrebným fotografiám, odporúčame, aby ste fotopascu 
nepoužívali na slnkom osvetlených miestach a skontrolovali, či v sledovanej oblasti nie sú žiadne 
konáre. Optimálne nastavenie záberu je v smere sever - juh. Detekčný rozsah senzorov je cca 60 °. 
 
Tiež skontrolujte, či fotopasca je v správnej výške, zarovnaná so sledovaným bodom. V prípade 
potreby, pre optimálne nastavenie záberu, zamerajte fotopascu trochu nižšie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Poznámka: 
        Fotopasca spĺňa triedu ochrany IP66. Fotopasca je chránená proti prachu a 

striekajúcej vode, a teda môže byť použitá za akýchkoľvek poveternostných 
podmienok. 

 
 
 



21  

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, 
kopírované či inak využívané na obchodné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky 
Apeman pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky 
a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.  

 
 
 

 

● Formát súborov 

Fotopasca ukladá fotografie a videá na pamäťovú kartu do adresára „\DCIM\100MEDIA". 

Fotografie sú ukladané s príponou „JPG" (napr. SUN001.JPG), videá s príponou „AVI" (napr. 

SUN002.AVI). 

Pre prezeranie fotografií na počítači použite v režime Test priložený USB kábel. 

Prípadne môžete vložiť pamäťovú kartu do počítača. 

Video súbory je možné prehrať vo väčšine štandardných programov, ako sú Windows Media 
Player, QuickTime atd. 
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Pripojenie k počítaču 

 

Pre prezeranie fotografií a videí možno fotopascu pomocou dodaného USB kábla pripojiť k 
počítaču. 

 

 

● Systémové požiadavky 

 

 

Windows® Macintosh 

■ Pentium® III alebo vyšší 

■ Windows® XP / Vista / 7/8 

■ 512 MB RAM  

■ 1 GB voľného miesta na disku  

■ Rozlíšenie displeja 1024x768 alebo 
väčšie  

■ USB rozhranie  

■ PowerPC G3/G4/G5 

■ OS 10.3.9 alebo novší 

■ 512 MB RAM 

■ 1 GB voľného miesta na disku 

■ Rozlíšenie displeja 1024x768 alebo 
väčšie  

■ USB rozhranie 

 

 

 

 

■ Pomocou USB kábla pripojte fotopascu k počítaču 

■ Fotopasca sa automaticky prepne do režimu 

USB, bez ohľadu na nastavenie prepínača režimov 

■ Na počítači sa automaticky nainštaluje ďalší 

pevný disk pod názvom „Vymeniteľný pevný disk" 

 

 

 

 

 

■ Dvakrát kliknite na zariadenie a zobrazte adresár „DCIM". 

■ Fotografie a videá sú uložené v adresári „DCIM". 

■ Fotografie a videá môžete kopírovať do počítača. 

Prípadne môžete pamäťovú kartu vložiť do čítačky kariet v počítači.  
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Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, 
kopírované či inak využívané na obchodné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky 
Apeman pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky 
a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technické špecifikácie  
 

Časť  Popis 

Obrazový senzor  5,0 mega pixelov, ¼ CMOS snímač 

Rozlíšenie fotografií  12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M 

Displej  2,4" palca; 240 (RGB) * 320 DOT; 262k farieb 

Záznamové médium  Pamäťové karty SD/SDHC až do 32 GB 

Rozlíšenie videa 
  

 1920x1080 (30 FPS), 1280x720 (30 FPS) 
 848x480 (30 FPS), 640x480 (30 FPS) 

Objektív  
  

F = 3,1 mm, F / NO = 2,6, FOV = 73°; auto IR 
filter 

Dosah  Počas dňa 1 m - nekonečno; v noci 3-15 m 

Detekčná vzdialenosť  Až do 15 m 

Čas spúšte Cca 0,5 s 

IČ blesk  
  

26 pcs 850 nm IR LED (940 nm voliteľne) 
pre nočné zábery (dosah 15m) 

Uhol detekcie  60° 

Odolnosť voči striekajúcej vode Áno (IP ochrana triedy 66) 

Formát súborov  Fotografie: JPEG; video: AVI 

Pripojenie  Mini USB 

  Poznámka: 
        Počítače MAC budú na ploche zobrazovať "Neznámy disk". Ak kliknete na 
  na tento disk, automaticky sa spustí program "iPhoto". 
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Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, 
kopírované či inak využívané na obchodné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky 
Apeman pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky 
a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.  

Napájanie 
  
  

 8x NiMH batérie typu LR6 (AA) s nízkym 
samovybíjaním; externý napájač 6, 1,5 A, 
(Nie je v balení) 

Pohotovostná doba  Približne 6 mesiacov (s 8 batériami) 

Rozmery  Cca 135 (v) x 97 (š) 66,5 (h) mm 

 

 
 
 

 
 
 

Systémové informácie, údržba a likvidácia 

 

Informácie o ochranných známkach 
 

■ Microsoft® a Windows® sú ochranné obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation, 
registrované v USA 

■ Pentium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation. 
■ Macintosh je ochranná známka spoločnosti Apple Computer Inc. 
■ SDTM je obchodná známka. 

 
● Údržba 

Pri čistení krytu kamery a príslušenstva nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky akými sú 
metylalkohol, riedidlá a pod. V prípade, že potrebujete fotopascu vyčistiť, použite suchú mäkkú 
tkaninu. 
 

● Skladovanie 

Ak nebudete fotopascu používať dlhší čas, vyberte batérie a skladujte ich oddelene. Batérie 
skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí. 

 
● Likvidácia 

Počas likvidácie separujte obalový materiál do rôznych kontajnerov v súlade s lokálnymi 
environmentálnymi predpismi. Batérie nesmú byť vhadzované do kontajnerov pre zmiešaný odpad. 
Spotrebitelia sú povinní použité batérie vhadzovať do kontajnerov určených na zber elektronických 
a elektrických zariadení alebo ich odovzdať obchodníkom, ktorí batérie predávajú. Na akumulátoroch 
je uvedený príslušný symbol. 
Správna likvidácia výrobku 
Príslušný symbol naznačuje, že elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť v EÚ likvidované v 
kontajneroch pre zmiešaný odpad. Použite zberné miesta alebo sa obráťte na svojho predajcu, kde 
ste výrobok zakúpili. Tým zabránite potencionálne škodlivým vplyvom na životné prostredie. Ďalšie 
informácie Vám poskytne miestny úrad. 

  Poznámka: 
        Konštrukcia a technické špecifikácie môžu byť zmenené. 
 
 
 


