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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  

 
 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


