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Fotopast HT-002AA  

Návod k obsluze 

  

  

 

  

  

  

Kontakt na dodavatele  

SHX Trading s.r.o.  

V Háji 15, Praha 7, 170 00  

Tel: 244 472 125  

 

 

https://www.spyobchod.cz/full-hd-fotopast-ht-002aa-12mp-ip54/
https://www.spyobchod.cz/full-hd-fotopast-ht-002aa-12mp-ip54/
https://www.spyobchod.cz/full-hd-fotopast-ht-002aa-12mp-ip54/
https://www.spyobchod.cz/full-hd-fotopast-ht-002aa-12mp-ip54/
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Podrobný manuál   

  

1. Obsah balení  
• CD manuál  

• USB kabel  

• AC adaptér  

• AV kabel  

• Popruh   

• Lovecká kamera  

  

2. Popis produktu  
  

1) Indikátor testu  

2) Indikátor baterie 3) 

Infračervený blesk  

4) PIR  

5) Objektiv 6) Patice  

7)  Zámek patice  

  
  
  

  
1) LCD displej 2) ON/OFF  

3) Spínač vzdálenosti  

4) Přepínač nabídky  

5) Zachycení snímků/videa  

6) Přepínač výběru  

7) Baterie  

8) SD karta  

9) USB vstup  

10) TV výstup  

  
  
  

Displej  
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3. Zapojení zařízení 
  

a) Vložte do zařízení baterie a SD kartu,  

b) Posunutím přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a 

poté do polohy ON, (Zapnuto) zařízení se zapne. (Neposouvejte vypínač 

napájení z polohy OFF do polohy ON). Po zapnutí zařízení začne blikat po dobu 

15 vteřin červená LED dioda pohybu a poté zhasne. Doba 15 vteřin je čas 

vyrovnávací paměti před automatickým zachycením fotografií nebo videí, např.  

pro zavření a zamykání spodního krytu, nebo upevnění fotoaparátu na strom,  

c) V režimu ON zařízení pořizuje snímky nebo videozáznamy automaticky podle 

výchozích nastavení, nebo předchozích vlastních nastavení. Zařízení má funkci 

nahrávání zvuku, takže zvuk bude během nahrávání videa vložen do videoklipu,  

d) V poloze Test se zařízení automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti, opět se 

zapne, zaznamená-li jakoukoli detekcí pohybu.  

  

Vyhněte se teplotním a pohybovým vlivům, které by mohly být chápány jako zvířata 

nebo lidé, například stromy vystavené přímému slunečnímu světlu po většinu dne nebo 

jakéhokoli jiného zdroje tepla. Mohou způsobit nesprávnou funkci snímání.  

  

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném 

ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto 

poškození nebude uznáno při reklamaci. 

 

4. Zobrazení snímků a video nahrávek  
  

Existují dva způsoby zobrazení nahraných obrázků nebo videí:  

a) Pomocí LCD obrazovky na zařízení,  

b) Pomocí AV kabelu na TV.  

  

Otočte přepínačem doprava pro zobrazení snímků, zobrazí se nejnovější obraz na 

obrazovce LCD na zařízení nebo na TV. Stiskněte UP pro zobrazení předchozího 

snímku a stiskněte tlačítko DOWN pro další.  
  

5. Nastavení  
  

Chcete-li zobrazit nabídku nastavení zařízení, stiskněte tlačítko MENU v režimu TEST. 

Nabídka nastavení se zobrazí na displeji LCD na fotoaparátu nebo na externím 

televizním monitoru.  
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Video nastavení  

 
  
Foto nastavení  

  

 

  
  
Systémové nastavení  
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Výchozí nastavení  

  
Nastavení  Výchozí  Možnosti  

Režim  Foto  Foto, Video, Foto&Video  

Velikost fotografii  12M  12M,8M,5M  

Zpoždění  5 vteřin  5 – 30 vteřin / 1 – 30 minut  

Multi  Single  Single, 3, 6, 9 obrázků  

ISO  200  100,200,400  

Rozlišení videa  1080P  1080P,720P,WVGA,QVGA  

Délka videa  10s  10s,30s,60s,90s  

Datum a čas    YY/MM/DD,MM/DD/YY,DD/MM/YY  

Vzdálenost   Vysoká  Vysoká, Normální, Nízká  

Jazyk  Angličtina  Angličtina, Němčina,  

Francouzština, Španělština a  

Ruština  

Heslo  OFF  ON/OFF  

TV režim  NTSC  NTSC, PAL  

Časovač  0 0 0 až 23 59 59    

  
  
Nastavení režimu zařízení  

  

Existují tři režimy zařízení: Foto, Video a Foto + Video.  Režim 

nastavíte v nastavení přes menu nastavení:  

a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,  

b) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte režim,  

c) Stisknutím pravého tlačítka vyberte Video,  

d) Stisknutím přepínače výběru uložíte aktuální nastavení.  

  

Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení nastavení a návrat.  

  

  
Formátování SD karty  

  
Po formátování SD karty zařízení odstraní všechny snímky nebo videa uložená na SD 

kartě, ujistěte se, že jste zálohovali důležitá data.  

  

a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,  
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b) Stisknutím pravého tlačítka vyberte položku nastavení systému,  

c) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte formát,  

d) Stisknutím pravého tlačítka vyberte kartu SD,  

e) Stiskněte tlačítko pro výběr a zadejte do podnabídky Enter,  

f) Stisknutím tlačítka dolů vyberte možnost OK,  

g) Stisknutím tlačítka OK zahajte formátování karty SD. Během formátování se na 

displeji zobrazí zpráva "Prosím počkejte".  

  

Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení nastavení a návrat.  

  
  
Vymazání fotografii a videonahrávek   

  
a) Stisknutím tlačítka Vpravo zobrazíte fotky a videa,  

b) Stisknutím tlačítka menu vyberte možnost smazat,  

c) Stisknutím pravého tlačítka vyberte vymazat aktuální nebo odstranit vše.  

e) Stisknutím tlačítka OK odstraníte obrázek nebo video.  

  

Vezměte prosím na vědomí, že po odstranění obrázku nebo video souboru nelze 

vymazané soubory obnovit. Chcete-li odstranit všechny snímky a videoklipy na SD 

kartě, doporučujeme formátovat SD kartu  

  
Číslování souboru  

  
Obrázky a videa jsou uloženy samostatně v předem pojmenované složce (104MEDIA). 

Soubory se ukládají jako PTDC0001.JPB (foto) nebo PTDC0001.AVI (video).   

  
  
Nastavení hesla  

  

Výchozí heslo je vypnuté. Lze jej nastavit:  

  

a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,  

b) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte heslo,  

c) Stisknutím tlačítka Nahoru vyberte možnost zapnout a poté stisknutím pravého 

tlačítka vyberte 4 čísla jako heslo,  

d) Stisknutím tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a stisknutím tlačítka MENU se 

vrátíte zpět,  

f) Na obrazovce LCD se zobrazí výzva k zadání hesla při příštím zapnutí fotoaparátu.  

.  

  
  

6. Specifikace  
  
  

Rozměry zařízení  160 x 120 x 50 mm  

Hmotnost zařízení  556g  
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Maximální kapacita SD karty  32GB  

Video rozlišení  1080P / 720P / VGA  

Formát fotografie  JPEG  

Velikost fotografie  12MP / 8MP / 5MP  

Formát videa  AVI  

Baterie   10x AA baterie  

Doba pohotovosti  cca 3 měsíce  

 PIR vzdálenost  20m  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  

7. Závěrečná ustanovení  
  

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Fotopasti.  

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

https://www.spyobchod.cz/fotopasti/
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Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.  

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání 

musí být se souhlasem této společnosti.  


