
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  Návod na použitie 
Trial camera 

 

 



Popis výrobku 
 

Predný pohľad 

 
 

 

 
 

LED displej IČ   
osvetlenia 

Objektív Prevádzková 
kontrolka (červená 
LED) 

 

Kontrolka detekcie pohybu Senzor PIR 
(modrá LED) 



Zadný pohľad 

 
 
 
 
 

 
 

 
Západka Spona Priestor pre baterky Zámok krytu batérie 



 Vnútorný pohľad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① Kryt konektora napájania 
 

② LCD displej 

⑨ Tlačidlo hore 
 

⑩ Tlačidlo menu 

③ Reproduktor ⑪  Tlačidlo OK 

④ Mikrofón ⑫  Tlačidlo režimu 

⑤  USB port ⑬  Tlačidlo dolu 

⑥ Konektor napájania ⑭  Prepínač napájania/režim 

⑦ Matica statívu ⑮  Slot pamäťovej karty 

⑧ IČ LED svetlo  



Rýchly sprievodca 

 

 
 
 

Vložte 8 ks AA batérií Vložte SD kartu 

 
 
 

 
 
 

Posuvný prepínač Test Tlačidlo MENU 



 

 

 
Formátovanie SD karty Nastavenie Reset 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nastavenie času a dátumu Prepínač zapnutia 



 

 
 

Pred tým, ako začnete používať Vašu kameru Apeman Trial, je 
potrebné najprv vložiť batérie a SD pamäťovú kartu. 

 

Vloženie batérií 
 

Bežné AA batérie 
 

 
Zámok krytu batérie Kryt batérií  

 

Vložte batérie tak, ako je naznačené na obrázku. 

Po otvorení krytu zistíte, že kamera má 8 priehradiek na AA batérie. 
Batérie vkladajte so správnou polaritou. 

 

 

 
Upozornenie: 1. Apeman odporúča použiť 8 nových 

kvalitných 1,5 V AA lítiových alebo 
alkalických batérií. 

2. Nevkladajte súčasne nové a staré batérie. 
3. Nemiešajte typy batérií, použite buď lítiové 

alebo alkalické batérie. 

Inštalácia batérií a pamäťovej karty 



Externé napájanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripojenie externého 
napájacieho adaptéra

 
● Kamera môže byť napájaná z externého napájacieho adaptéra. 
 
● Výstup adaptéra: 6V /2A 
 
● Konektor DC-IN: 3,5 mm, 1,35 mm



Vloženie SD pamäťovej karty 

 
 

 
 
 
 

● Pred použitím kamery, vložte pamäťovú kartu (prepínač napájania 
musí byť v pozícii Vypnuté). Kartu nevkladajte ani nevyberajte, ak je 
kamera zapnutá.  

 

● Apeman odporúča použiť SD/SDHC kartu Class 6 alebo 

rýchlejšiu. 
 

● Pred vložením pamäťovej karty si skontrolujte, či prepínač ochrany 
proti zápisu je v polohe vypnuté. 

 

 

 
Upozornenie: Pred prvým použitím SD kartu naformátujte, najmä  

ak bola pred tým použitá v inom zariadení.  



 

 

Režim OFF / ON / TEST 
 
 

Kamera môže pracovať v troch základných režimoch: OFF/ON/TEST 

 

 
 

REŽIM OFF 
V pozícii OFF je kamera úplne vypnutá. 

 
 

REŽIM ON 
V režime ON je kamera zapnutá. V tomto režime nemožno kameru 
nastavovať. V pozícii ON LED kontrolka bliká (červeno) a po 5 
sekundách displej zhasne. Kamera sa dostane do pracovného režimu. 

 
 

REŽIM TEST 
V režime TEST je displej zapnutý, tu môžete vykonávať zmeny v 
nastavení kamery. V tomto režime, môžete tiež manuálne fotografovať, 
zaznamenávať videá a prezerať fotografie. 

 

POZNÁMKA: Vždy prepínajte prepínač z režimu OFF do režimu TEST. 
Ak ho prepnete z režimu ON do režimu TEST, môže sa stať, že 
kamera zamrzne. Ak sa tak stane, jednoducho posuňte prepínač do 
pozície OFF a potom do režimu TEST. 

Prevádzka kamery 



Obrazovka v režime TEST 
 

Ak je prepínač zapnutia v polohe TEST, môžu byť na displeji zobrazené tri 
režimy: Manuálny režim fotografovania, Manuálny režim záznamu videa, a 
režim Prehrávania s príslušnými ikonami v ľavom hornom rohu displeja. 

 
 

Reprezentuje „Manuálny režim fotografovania" 
Reprezentuje „Manuálny režim záznamu videa“ 
Reprezentuje „Režim prehrávania“ 

 
 
 

Ak je kamera prepnutá to režimu TEST, ale tlačidlo [MENU] nebolo stlačené: 
 

● Pre rýchlu zmenu režimu prehliadania stlačte tlačidlo [MODE]. 
 
● V režime Manuálny režim fotografovania a Manuálny režim záznamu videa 

stlačením tlačidla [OK], vytvoríte fotografiu/spustíte záznam videa. Toto je 
užitočné pri testovaní kamery - skontrolujte, či je kamera v režime TEST, stlačte 
tlačidlo [OK] a po niekoľkých sekundách budú fotografia alebo video (podľa 
nastavenia kamery) uložené na pamäťovú kartu. 



● Manuálny režim fotografovania 

 

 
Režim fotografovania Rozlíšenie Dátum a čas 

Zostávajúci počet fotografií Stav SD karty Teplota 

Úroveň batérie   
 

● Manuálny režim záznamu videa 

 
 

 
 

Režim videa  Rozlíšenie Dátum a čas 

Zostávajúca dĺžka záznamu Stav SD karty Teplota 

Úroveň batérie   



Menu nastavenia 
 

Táto sekcia vysvetľuje pokročilé funkcie kamery Apeman Trial. 
 

Zmeny v nastavení musia byť vykonávané v režime TEST!  
 

V režime TEST stlačte tlačidlo [MENU] a vstúpte do nastavenia, názov položky 
bude zobrazený na displeji. 

 

Menu nastavenia - parametre a zoznam položiek (tučné = predvolené) /popis 
 

● Režim: Fotografovanie, Video, Foto a video 
Zvoľte, či chcete pri zapnutí kamery spustiť režim fotografovania alebo záznam 
videa. Režim Foto a video kombinuje oba režimy, teda pri stlačení uzávierky je 
zaznamenaná fotografie a video. 

 
● Rozlíšenie fotografií: 2 MP, 5MP, 8MP, 12MP, 16MP 

 Vyberte rozlíšenie fotografií. S vyšším rozlíšením rastie veľkosť súborov. 
 
● Sériové fotografovanie: 1 fotografia, 2 fotografie v sérii, 3 fotografie v sérii. 

Zvoľte počet fotografií po stlačení spúšte. 
 
● Rozlíšenie videa: 1920x1080p, 1280x720p, 640x480P 

Zvoľte rozlíšenie videa. Pri vyššom rozlíšení je lepšia kvalita videa, ale súbory sú 
väčšie. Pri vyššom rozlíšení odporúčame používať rýchle SD karty (SanDisk® 
SDHC Class 6 alebo rýchlejšie). 

 
● Dĺžka záznamu videa: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min., 2 min., 5 min. 

Nastavte dĺžku záznamu videa pri automatickom spustení záznamu. V režime 
TEST nie je dĺžka záznamu limitovaná. Pre predĺženie času užívania, 
odporúčame nastaviť kratšiu dobu záznamu. 



● Interval PIR: 5 - 30 s, 1 - 60 min. 
Zvoľte interval, počas ktorého bude kamera čakať na ďalší signál z PIR, 
potom čo bolo prvé zviera detekované senzorom. Počas tejto doby kamera 
nebude zaznamenávať žiadne fotografie ani videá. 

 
 
 

 
 

 
● Citlivosť PIR: nízka, stredná, vysoká 
Vyberte citlivosť PIR senzoru. Nastavenie vysokej citlivosti činí kameru 
citlivejšiu na IČ a pohyb; nastavenie nízkej citlivosti činí kameru menej citlivú. 
Vysoká citlivosť je vhodná pri vyššej teplote okolia (je ťažšia detekcia zvierat) a 
nastavenie nízkej citlivosti je vhodné za chladnejšieho počasia, alebo ak je 
kamera často spúšťaná z dôvodu vyššej teploty okolia. Nastavenie strednej 
citlivosti je vhodné za priemerných podmienok. 
 
● Nastavenie doby záznamu: Zapnuté / Vypnuté 
Nastavenie na Zapnuté vymedzí dobu, počas ktorej bude kamera pracovať. 
Akonáhle je Zapnuté (ON) potvrdené, je možné nastaviť počiatočný a koncový 
čas. Mimo nastavenú dobu kamera nebude nič zaznamenávať. 
 
● Časová slučka: Zapnuté / Vypnuté 
Ak je táto funkcia aktivovaná, kamera bude zaznamenávať fotografie alebo 
videá v pevnom časovom intervale bez toho, aby bola aktivovaná živým tvorom. 
Táto funkcia je užitočná pri monitorovaní vzdialených objektov, alebo pri 
pozorovaní studenokrvných zvierat (napr. hadov) alebo kvetín. Po potvrdení 
tlačidlom OK môžete nastaviť časový interval (15 s až 30 min.) po uplynutí 
ktorého bude snímka zaznamenaná. 

 

Upozornenie: 
Interval PIR má veľký vplyv na prevádzkovú dobu batérie. Kratší interval 
a častejšie snímanie vedie k vyššej spotrebe energie; dlhší interval a 
nižšia frekvencia snímania energiu šetrí. 



 

 
 

● Jazyk: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina 
 
 
● Dátum a čas 
(1) nastavte dátum a čas 
Nastavte rok, mesiac, a dátum (podľa Vami nastaveného formátu), potom hodinu 
a minúty. 
(2) formát času 
24 hod., 12 hod. 
(3) formát dátumu: dd/mm/yyyy; yyyy/mm/dd; mm/dd/yyyy 
 
 
● Sériové číslovanie: Zapnuté/Vypnuté 
Umožňuje užívateľské nastavenia číslovania fotografií; videá nemožno číslovať. 
Užitočné v prípade použitia viacerých kamier, každá kamera má svoje vlastné 
označenie. Na zmenu číslovania použite tlačidlá Hore/Dolu a tlačidlo OK (pre 
posun na ďalšiu pozíciu) pre nastavenie štvormiestneho kódu. 
 
● Teplota: Celsius/Fahrenheit 
 Nastavte jednotky 
 
● Pípanie: Zapnuté/Vypnuté  
Nastavte Zapnuté pre pípanie 
 
● Záznam zvuku: Zapnuté/Vypnuté  
Zapnite pre zvuk vo videu 
 
● Časová značka: Dátum a čas/Dátum/Vypnuté 
Pokiaľ chcete na Vašich fotografiách a videách mať zaznamenaný dátum a čas 
alebo len dátum, voľbu zapnite. 

Poznámka: v tomto režime nie je funkčná funkcia PIR, 
kamera zaznamenáva fotografie v nastavenom 
časovom intervale. 

 



● Ochrana heslom: Zapnuté/Vypnuté 
Po zapnutí ochrany zadajte štvorciferné heslo pre ochranu pred neoprávneným 
prístupom. Použite tlačidlá Hore/Dolu a tlačidlo OK pre prechod na ďalšiu pozíciu. 

 

 
 

● Formátovanie pamäťovej karty: Áno Nie 
Zmaže z karty všetky súbory. Vždy formátujte kartu, ktorá bola použitá v inom 
zariadení alebo novú kartu. Zvoľte ÁNO a stlačte OK. Ak nechcete kartu 
formátovať, stlačte MENU a potom OK. 

 

 
 

● Reset nastavení: Áno/Nie 
Vyberte Áno, ak chcete obnoviť všetky továrenské nastavenia. 

 
● Verzia 

Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru.

 
Upozornenie: 
Skontrolujte, či ste si všetky súbory zazálohovali. 

 
Poznámka: Heslo je nutné zadávať pri každom zapnutí kamery v 

režime TEST. Ak heslo zabudnete, univerzálne 
heslo je "1111". 



 

 

Montáž 
 

Kameru Apeman trial môžete pripevniť dvoma spôsobmi: pomocou nastaviteľného 

popruhu, alebo ku statívu. 

 

Nastaviteľný popruh 

 

Jeden koniec popruhu pretiahnite dvoma držiakmi na zadnej strane kamery. Na koniec 

popruhu navlečte pracku a pevne kameru prichyťte k stromu. 

 
 

 

  
 

 
Statív 

 
 
 
 
 

(A)  Vyvŕtané otvory 
(B)  Skrutka statívu 
(C)  Skrutka 
(D)  Závesy skrutiek 

Montáž a umiestnenie kamery 



 
 
 
 
 
 
 

 
Držiak upevnite do závitového otvoru 

 
 

Skúška uhla záberu a vzdialenosti

 

Pre pripevnenie statívu je 
kamera vybavená podstavcom. 

 

Pre vyskúšanie, či kamera Apeman Trial efektívne zaberá Vami vybranú oblasť, 
odporúčame otestovať uhol záberu a vzdialenosť. 

 

● Prepnite kameru Apeman Trial do režimu TEST. 
 

● V oblasti, ktorú chcete zamerať urobte niekoľko pohybov v rôznych pozíciách. 
 

● Ak detektor pohybu (modrá LED) bliká, daná oblasť je monitorovaná.. 
 

Výsledok testovania Vám pomôže nájsť najvhodnejšiu polohu pripevnenia a 
zacielenia kamery. Výška od zeme závisí od veľkosti zvieraťa, obvykle je 1 až 2 m. 
Aby ste sa vyhli falošným snímkam, kameru nezameriavajte na zdroje tepla alebo 
konáre stromov (najmä za vetra). 

 
 
 
 

Zapnutie kamery 
 

Skontrolujte, či je prepínač zapnutia v polohe Zapnuté (nenechávajte ho v 
polohe TEST). 
 
Po zapnutí bude kontrolka (červená LED) cca 5s blikať. Počas tejto doby uzatvorte 
predné dvierka kamery a vzdiaľte sa. Akonáhle kontrolka prestane blikať, detektor 
pohybu PIR je aktivovaný a akýkoľvek pohyb pred kamerou sa odfotografuje či 
bude zaznamenaný vo videu, podľa nastavenia v MENU. 
 
Uvedomte si, že PIR je veľmi citlivý k teplote okolia. Čím väčší bude teplotný rozdiel 
medzi okolím a zaznamenaným zvieraťom, tým väčšia môže byť vzdialenosť 
snímania. 



 

 
 

Obrazový senzor CMOS, max. 16MP 

Objektív F = 2.5 f = 8.7, 55° 

Úložisko SD, SDHC karta, Class 6, max. 32GB 

Doba spúšťania 0,5 s 

IČ LED / PCS 850 nm / 40 obr., nastaviteľný jas 

Citlivosť PIR nastaviteľná 

Dosah detekcie 0 - 18 m 

Detekčný uhol 90° 

Oneskorenie detekcie 5s až 60 min. 

Displej 2 ˝ TFT-LCD 

Pracovné režimy Fotografia / Video / Foto a video / Časová slučka 

Rozlíšenie fotografií JPEG 2MP / 3MP / 5MP / 8MP / 12MP / 16MP 

Rozlíšenie videa AVI 1920x1080p / 1280x720p / 640x480P 

Dĺžka videa Voliteľné, 5 s - 5 min. 

Jazyk Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, 
taliančina, 

Mikrofón zabudovaný 

Reproduktor zabudovaný 

Monitor teploty áno 

Prevádzkové napätie DC 6 

Batérie 8 ks AA 

Externý zdroj DC 6, 2 A 

Stupeň krytia IP66 

Rozmery 144 (d) x 104 (š) x 70 (v) 

Hmotnosť 285 ± 5 g (bez batérií) 

 

Technické špecifikácie 


