
        

 

Infračervená digitální kamera                    
pro pozorování přírody Fotopast  
WCM-5003 
 

 

Obj. č.: 136 97 48 
 

 

 

Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup infračervené digitální kamery WCM-5003. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 

Popis a ovládací prvky 
 
1. Spodní kryt 
2. Slot pro SD kartu 
3. USB konektor 
4. Výstupní TV konektor 
5. PIR 
6. Infračervené světlo 
7. Objektiv 
8. GSM anténa 
9. Barevný LC displej 2“ 
10. Záznam zvuku 
11. Slot pro SIM kartu 
12. Zámek 
13. Vypínač 
14. Schránka baterií 
15. Přenosné dálkové ovládání 
 
 
 
 
 

Obsluha dálkového ovládání 
Pro výběr nebo zvýraznění položky menu stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, zatímco tlačítky  
LEFT nebo RIGHT volíte určitou možnost každé položky a pro potvrzení výběru stiskněte OK. 
 
 Výběr položky (UP)  

 
 
Menu displeje – 
ukončení (MENU) 
 
Výběr možnosti 
/LEFT) 

 

 
 
Potvrzení výběru 
(OK) 
 
 
Výběr možnosti 
(RIGHT) 

 Výběr položky (DOWN)  

 
Kamera má 3 základní provozní režimy: 
 

1. Režim vypnuto (OFF):  Vypínač kamery je v poloze OFF (vpravo). 
2. Režim zapnuto (ON):  Vypínač kamery je v poloze ON (vlevo). 
3. Zkušební režim (TEST): Vypínač kamery je v poloze TEST (uprostřed). 
Režim vypnuté kamery slouží k bezpečné výměně SD karty nebo baterií,  
resp. k přenášení kamery 
 
A. K dispozici jsou 3 režimy nastavení podle Vašeho  výb ěru. 
a) Fotoaparát 
Kamera pořizuje jen fotografie. 
b) Video 
Kamera pořizuje jen video záznamy 
c) Fotoaparát a video.  
Kamera pořídí nejdříve fotografii a poté videozáznam. 
 
B. Existují dva zp ůsoby po řizování fotografií nebo videozáznamu. 
a) Manuálně pomocí dálkového ovládání 

Když je vypínač v poloze TEST a na displeji se nic nezobrazuje, pořídíte obrázek nebo 
videozáznam stisknutím OK na dálkovém ovladači. 

b) Automaticky 
Pokud posunete vypínač do polohy ON, bude LED kontrolka 15 sekund blikat a poté kamera  
pořídí fotografii nebo videozáznam, když zachytí nějaký pohyb. 

 
C. Nastavení intervalu, časova če, formátování a heslo 
a) Interval: Uplatňuje se dvěma způsoby. Jeden interval slouží pro spouštění PIR senzoru  

a druhý pro pořizování fotografií a videa. Když se kamera zapne, zachycuje pohyb nepřetržitě. 
Pokud se nastaví interval, zachycuje se pohyb v určitém intervalu.  

b) Časovač: Tímto parametrem se určuje určitý časový úsek během dne,  
ve kterém se bude moci kamera spouštět, zatímco ve zbytku dne bude vypnuta. 

c) Formátování: Uživatel může formátovat vnitřní paměť kamery a Micro SD kartu. 
d) Heslo: Tvoří jej 4 číslice. 
 
D. Pro náhled fotografií a videa na displeji kamery  vypn ěte kameru, posu ňte vypína č  

do polohy TEST a stiskn ěte pravou šipku, abyste p řešli do režimu náhledu. 
a) Fotografie 

Pro posun na následující nebo předcházející fotografii stiskněte tlačítko UP nebo DOWN  
na dálkovém ovladači. 

b) Videozáznamy 
Pro spuštění videozáznamu stiskněte levé (LEFT) tlačítko na dálkovém ovladači.  
Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání zastavíte. 
Poznámka: Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte OK.  

 
 



E. Vezměte do úvahy, že v následujících p řípadech se nejedená o závadu na kame ře: 
V případě silného deště, mlhy, mrholení a za tmy bude kamera pořizovat černobílé snímky. 

 
F. Přenos obrazu prost řednictvím 2G, GSM, MMS, GPRS 
Příprava 
1. Operátor mobilní sítě 2G, GSM 
2. Formát Micro SD karty 2GB+ 
3. Počítač (Vista, Windows 7, Windows 8) 
4. Jedna SIM karta (bez zadaného PIN kódu) 
5. Sim karta musí umožňovat odesílání obrázků v síti pomocí 2G, GSM, GPRS, MMS. 
6. Zdroj 6 V (4 nebo 8 baterií AA nebo 6 V napájecí zdroj) 
7. Program MMSCONFIG na CD 
8. Uživatel musí požádat poskytovatele sítě o přenos dat 2G MMS (APN + účet + heslo, MMC + IP  

+ PORT) nebo tyto informace na webových stránkách poskytovatele. 
9. Uživatel musí požádat poskytovatele sítě o data 2G GPRS pro nastavení SMTP  

(APN + účet + heslo). 
10. Informace o serveru odesílané pošty (server + port + email + heslo).  
 
Kroky p ři nastavení MMS 
1. Vložte do kamery Mikro SD kartu, SIM kartu, baterie a přišroubujte anténu. Poté přepněte  

kameru do režimu TEST a zkontrolujte, jestli se na displeji objeví signalizace síly signálu a „SIM“. 
Poté připojte kameru pomocí přiloženého USB kabelu k počítači. 

Do počítače vložte CD, otevřete ho a dvakrát klikněte na . 

2. V Menu vyberte  nebo , přejděte k MMS  

a vyberte  
3. Vložte nastavení GPRS a Serveru 
4. Vyplňte položky nastavení „Phone Setting“ – PHONE 1 a Email Setting – EMAIL 1 
5. Přejděte na SMTP a vyberte SMTP ON nebo OFF., 
6. Klikněte na tlačítko SAVE a jako parameter.dat na SD kartu. 
7. Odpojte od kamery USB kabel. 

8. V menu kamery přejděte na  a zkontrolujte, zda je nastavení stejné  
jako výše. 

9. Přepněte kameru do režimu zapnuto (ON). 
Kroky p ři nastavení GPRS 
1. Vložte do kamery Mikro SD kartu, SIM kartu, baterie a přišroubujte anténu. Poté přepněte kameru 

do režimu TEST a zkontrolujte, jestli se na displeji objeví signalizace síly signálu a „SIM“.  
Poté připojte kameru pomocí přiloženého USB kabelu k počítači. 

2. V Menu vyberte  nebo , přejděte k SMTP  

a vyberte . 
3. Vložte nastavení GPRS (APN, Account, Password). 
4. Vyplňte položky nastavení následující tabulky a nastavení emailu (Email Setting – EMAIL 1) 

 

  
 

5. Přejděte k MMS a vyberte  
6. Klikněte na tlačítko SAVE a jako parameter.dat na SD kartu. 
7. Odpojte od kamery USB kabel. 

10. V menu kamery přejděte na  a zkontrolujte,  
zda je nastavení stejné jako výše. 

11. Přepněte kameru do režimu zapnuto (ON). 
 
G. Seznam p říkazů SMS 

Dříve než se použijí tyto SMS příkazy, musí se MMS/SMTP nastavit na režim „ON“. 
1. *500* = pořídit snímek (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). SIM v kameře odešle 

zachycenou fotografii, když obdrží příkaz *500*. 
2. *505* = pořídit snímek a odeslat fotografii na mobil, z něhož přišel příkaz. Bez ohledu na to zda  

je kamera v režimu MMS nebo SMTP, odešle SIM v kameře pořízený snímek na vložené ID 
mobilu a/nebo na email, když obdrží příkaz *505*. 
Pokud je kamera v režimu MMS, odešle se obrázek ve formě MMS na mobil, z něhož přišel 
příkaz.  

3. *520* = zkontroluj kvalitu obrazu a stav baterií (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). 
4. *530* = zapni senzor (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). Když obdrží příkaz *530*, SIM 

odešle „Start OK“. 
5. *531* = přepni senzor do režimu spánku (lze použít jak v režimu MMS, tak SMTP). Když obdrží 

příkaz *531*, SIM odešle „Stop OK“. 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do fotopasti. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

 
 

Záruka 
 

Na fotopast Denver®, model WCM-5003 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                          VAL/9/2015 

 


