Fotopast Secutek SST-801A
Návod k obsluze
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Fotopast
Popruh
USB kabel

2. Popis zařízení

3. Zapojení zařízení
a) Vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení,
b) Vložte do zařízení paměťovou SD kartu,
c) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté
do polohy ON, (Zapnuto) se zařízení se zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z
polohy OFF do polohy ON),
d) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se
obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
1) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery,
videa a systému,
2) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot),
3) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY),
Doporučujeme umístit kameru do výšku 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech
nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického
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pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne
zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru,
okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografie.
TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami
teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

4. Význam tlačítek

Menu: stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení
Replay: stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání
Kamera: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro
videozáznamy
Fotoaparát: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu
pro fotografování
Shot: stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném
režimu

5. Nastavení
Nastavení kamery

Kamera
Rozlišení
Sekvence
ISO

Sub menu
16MP, 12MP, 8MP
1/3/6/9
Auto, 100, 200, 400

Zpoždění
Kamera ID

1/5/10/30 sec/min
0-0-0
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Popis
Velikost fotografie
Počet pořízených fotografii
Úroveň expozice
fotoaparátu
Čekací doba
Kamera ID
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Nastavení videa

Video
Rozlišení
Délka videa
Nahrávání audia

Sub menu
1080P, 720P, WVGA, VGA
10s, 30s, 60s, 90s
ON, OFF

Popis
Velikost videa
Časová délka videa
Zapnutí – vypnutí zvuku

Popis
pořizování obrázků, videa,
obrázků a videa,
pravidelných obrázků
Jazyk kamery

TV režim
Časový interval

Sub menu
Kamera, video,
kamera&video, časová
prodleva
Angličtina, Francouzština,
Němčina a další
NTSC, PAL
5/30/60 min

Datum/Čas

2019-10-17 16:30:00

Rok-měsíc-den hodinaminuty-sekundy

Časovač
Heslo
Formátování

ON, OFF
****
SD karta

Tovární nastavení

Návrat do výchozího
nastavení
03/09/2018

Nabídka nastavení

Nastavení
Režim

Jazyk

Verze
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TV play režim

4 možná čísla
Smazání všech položek na
SD kartě
OK
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6. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozměry zařízení
Foto rozlišení
Foto formát
Video rozlišení
Video formát
Úhel pohledu
Maximální kapacita SD karty
Napájení
Baterie
Voděodolnost

327g
135 x 90 x 76 mm
16 MP
JPG
1920x1080
AVI
120°
128GB
DC6V 1000 mA, (6V-12V)
8x AA
IP 65

7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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