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Obj. č.: 176 43 32 
 

 

 

 

Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kamery pro pozorování přírody WCT-5001. 
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! 

 

 

Vlastnosti 
 

� Digitální kamera k pozorování přírody CMOS 5 mp 
� Pozorovací úhel 90° 
� Dosah IR čidla pohybu – až do 20 m 
� Rychlost spouště: 1,1 s 
� Obrazový senzor CMOS 5 mp (rozlišení 5, 8, 12 MP) 
� Plně automatický IR filtr pro použití ve tmě -30 LED 
� Slot pro Micro SD kartu (do 32 GB) určenou k nahrávání záznamu 
� Rozlišení videa: až do 1080 (Full HD) 
� Vodotěsná podle třídy IP65 pro venkovní použití (schránka baterií) 
� Jednoduchá obsluha s přednastavením na 3 obrázky + 10 s 
� Pohotovostní režim až 3 měsíce 
� Napájení: 4, nebo 8 baterií typu AA (baterie nejsou součástí dodávky) 
� Rozměry (Š x H x V): 4,3 x 9,2 x 13 cm 
� Hmotnost: 0,55 kg 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 
 

 
 

 
 
1. Zap. / Vyp. (ON – TEST – OFF) 
2. Zdířka pro připojení AV kabelu 
3. IR LED 
4. Vstup DC  
5. Světelné čidlo 
6. IR LED 
7. Objektiv 
8. Čidlo pohybu 

9. Otvor pro upevnění 
10. LED indikátor 
11. Schránka s kladným pólem baterie 
12. Slot pro kartu Micro SD 
13. USB port 
14. Schránka se záporným pólem baterie 
15. Zap. / Vyp. 
16. Zdířka pro připojení AV kabelu  

 
 
 



Uvedení do provozu 
 

Kamera má 3 základní provozní režimy: 
1. Vypnutý stav: Přepínač Zap. / Vyp. v poloze OFF. 

Vložte do kamery 4 baterie typu AA (baterie nejsou součástí dodávky). 
Kamera podporuje Micro SD kartu do 32 GB (není součástí dodávky) 

 
2. TESTOVACÍ režim: Přepínač Zap. / Vyp. je v poloze TEST. 

Přepněte přepínač Zap. / Vyp. do polohy TEST (když kamera detekuje vloženou Micro SD kartu, 
LED kontrolka 2x zabliká; pokud Micro SD karta není vložena, zabliká 1x).  
Poté přepněte přepínač do polohy ON a kamera se zapne.  
Nepřepínejte prosím přepínač z polohy OFF přímo do polohy ON. 
Pokud jste vložili do kamery Micro SD kartu, připojte ji USB kabelem k počítači (v režimu TEST)  
a bude fungovat jako vyměnitelný externí disk. 

 
3. Zapnutý stav: Přepínač Zap. / Vyp. v poloze ON. 

V tomto režimu bude nejdříve LED indikátor cca 10 sekund blikat a poté bude kamera řízena 
automaticky detekcí pohybu. 
Kamera je přednastavena z výroby tak, aby po každém spuštění pořídila 3 snímky + 10 sekund 
videa. 
 

Režim vypnuté kamery slouží k bezpečné výměně Micro SD karty nebo baterií a používá se také, 
pokud kameru přepravujete. 
4. Přehrávání fotografií a videa na kameře 

Přepínač Zap. / Vyp. dejte do polohy TEST, připojte kameru USB kabelem k počítači  
(v testovacím režimu) a kameru můžete používat jako disk s vyměnitelným uložištěm. 

 
Silný déš ť, mlha a mrholení (ve tm ě) způsobuje, že fotografie budou bílé.  
Nejedná se o závadu kamery. 

 

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 vibracím a otřesům.  
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 součásti výrobku. 

 
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! 

 

 

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. 

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! 

 

                          
 

Záruka 
 

Na kameru pro pozorování přírody WCT-5001 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. 
 
 
 

 

 

 

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!  
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