
Návod na použitie: Digitálna fotopasca HC-300M 

 

 

Popis jednotlivých súčastí: 

 

1. Spodné dvierka 

2. Otvor pre TF pamäťovú kartu 

3. USB konektor 

4. PIR 

5. Infračervený blesk 

6. Šošovka 

7. Farebný LCD displej 2“ 

8. Mikrofón pre nahrávanie zvuku 

9. Zámok 

10. Vypínač ON/Config/OFF 

11. Zásobník na batérie 

 

 

Popis diaľkového ovládania: 

 

Zobraziť / Ukončiť     Laser 

 

        Zvoliť 

                Prehrať / Pauza      

                      Snímať / Zvoliť 

                

                                 Zvoliť      

       Späť / Uložiť 

 

 

 

 - Tlačidlo zapína/vypína laser. 

 

Mód CONFIG : 

1. Stlačením tlačidla „Shot“        na diaľkovom ovládači sa priamo urobí fotografická alebo video snímka. 

2. Stlačením tlačidla „OK“        na diaľkovom ovládači je možné prezerať fotografie alebo videá. 

3. Pomocou tlačidiel „Up“        a „Down“        na diaľkovom ovládači je možné prezerať obrázky. 

4. Pomocou tlačidla „Left“        na diaľkovom ovládači je možné spustiť video, opätovným zatlačením tlačidla 

„Left“         sa video zastaví. Návrat je možný stlačením tlačidla „OK“       . 



 

Nastavenie zariadenia HC-300M 

 

 
A. Príprava na použitie 

1. Vložte 8 x AA batérie alebo pripojte zariadenie k zdroju napätia 9V (konektor na vrchnej strane) 

2. Založte odomknutú SD/TF kartu (max. 32GB) do príslušného otvoru (2). 

 

 

B. Základné režimy zariadenia 

1. Režim OFF (VYPNUTÉ): Vypínač (10) je v polohe OFF – zariadenie je v bezpečnom režime a využíva sa 

pri výmene batérií, pamäťovej karty alebo počas transportu zariadenia. 

2. Režim ON  (ZAPNUTÉ): Vypínač (10) je v polohe ON – zariadenie je zapnuté v pracovnom režime. 

3. Režim Config (PREZERANIE): Vypínač (10) je v polohe Config – zariadenie je zapnuté v režime 

prezerania snímok. 

 

 

C. Nastavenie pracovného módu 

1. Foto – snímanie fotografií v danom čase 

2. Video – snímanie videa v danom čase 

3. Foto & Video – snímanie fotografií a následne videa v danom čase 

 

 

D. Možnosti robenia snímok 

1. Manuálne s použitím diaľkového ovládania: po prepnutí vypínača do polohy “Config“ stlačte tlačidlo 

„OK“       pre snímanie fotiek alebo videa. 

2. Automaticky: po prepnutí vypínača do polohy “ON“ LED dióda začne blikať počas 10 sekúnd. 

Následne je zariadenie pripravené pre automatické snímanie fotiek/videa pri detekcii pohybu. 

 

 

E. Nastavenia 

1. Interval – nastavenie možnosti snímania 

a. ON mode: nepretržité snímanie 

b. Set interval: snímanie počas zadaného intervalu  

2. Timer – nastavenie pracovného času zariadenia 

3. Format – možnosť formátovania SD karty užívateľom 

4. NO. – nastavenie ID kamery, 6-znakov (0-Z) 

5. Password – heslo pre prístup do systému zariadenia (4 ciferné číslo) 

 

 

F. Prezeranie snímok 

Najskôr vypnite zariadenie do režimu OFF, potom prepnite vypínač do polohy „Config“. Následne na 

diaľkovom ovládači stlačte pravú šípku „Shot“       pre vstup do prezeracieho módu: 

1. Fotografie:  Pomocou tlačidiel „Up“        a „Down“        na diaľkovom ovládači je možné prezerať 

predchádzajúce alebo nasledujúce obrázky. 

2. Videá: Pomocou tlačidla „Left“        na diaľkovom ovládači je možné spustiť video, opätovným 

zatlačením tlačidla „Left“        sa video zastaví. Návrat je možný stlačením tlačidla „OK“       . 

 

 

G. UPOZORNENIE – NIE JE CHYBOU ZARIADENIA, ak počas hustého dažďa, nočnej hmly alebo mrholenia 

budú snímky biele alebo bez motívu. 



Nastavenie MMS 

A. Vložte CD disk a otvorte MMS CONFIG softvér 

B. Zvoľte MMS v menu 

C. Zmeňte položku MMS ON/OFF na hodnotu ON 

 

 

D. Zvoľte MMS MODE stav na hodnotu Auto 

 

E. Zvoľte Vašu krajinu (Country) a mobilného operátora 

(Operator) 

 

F. Napíšte mobilné tel. číslo (Phone1), na ktoré sa budú 

posielať MMS správy 

 

G. Napíšte e-mailovú adresu (Email1), na ktorú sa budú 

posielať MMS správy 

 

H. Kliknite na tlačidlo SAVE, nastavenia sa uložia do súboru Parameter.dat do adresára pamäťovej karty. 

 

Nastavenie SMTP 

Pri voľbe SMTP režimu najskôr deaktivujte režim MMS - zmeňte položku MMS ON/OFF na hodnotu OFF. 

 

A. Vložte CD disk a otvorte MMS CONFIG softvér 

B. Zvoľte SMTP v menu 

C. Zmeňte položku SMTP ON/OFF na hodnotu OFF 

 

 

D. Zvoľte SMTP MODE stav na hodnotu Auto 

 

 

E. Zvoľte Vašu krajinu (Country) a mobilného operátora 

(Operator) 

 

F. Zvoľte typ e-mailu  ako Gmail alebo Hotmail 

 

 

 

 

G. Napíšte e-mailovú adresu (Email) a heslo (Password) 

odosielateľa 

 

 

 

H. Napíšte e-mailovú adresu (Email1), na ktorú sa budú 

posielať správy 

 

I. Kliknite na tlačidlo SAVE, nastavenia sa uložia do súboru Parameter.dat do adresára pamäťovej karty 


