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Uživatelská příručka 
Před tím, než začnete používat svou kameru pro mazlíčka, přečtěte si pozorně instrukce v tomto 
manuálu a uchovejte je pro budoucí potřebu. 
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• Obsah a popis EYENIMAL Pet Cam 

 Obsah balení: 

- 1x EYENIMAL Pet Cam 
- 1x USB kabel 
- Tato uživatelská příručka 

 Popis

 
• Tlačítko vypínání/zapínání 
• Čočky 
• Světelný indikátor 
• USB port pro přenos videa a dobíjení 
• Upínací klips 
• Nálepka pro osobní poznámky 
• Tlačítko reset 

Tato kamera je kompatibilní s počítači PC i Mac. 

Minimální systémové požadavky jsou následující: 

• PC: operační systém Microsoft Windows 2000 
• Mac: operační systém OSX 

 

Tlačítko vypínání/zapínání 

 Čočky 

 Světelný indikátor 

 USB port pro přenos videa a dobíjení 

 

Upínací klips 

 Nálepka pro osobní poznámky 

 Tlačítko Reset 
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• První použití kamery 

 Nabíjení baterie kamery 

          Kameru lze nabíjet pouze vypnutou. 

Baterie musí být nabíjena minimálně 8 hodin před prvním použitím. 

Pro nabíjení sejměte krytku USB konektoru (dle popisu v této příručce) a připojte vypnutou kameru 
k PC dodávaným kabelem. Následně nabíjejte alespoň 5 hodin pro plné nabití. Počítač musí být 
zapnutý, nebo ve standby režimu, aby dobíjení probíhalo. 

 ID nálepka 

Pro případy, že by váš mazlíček kameru ztratil, je k dispozici identifikační nálepka na těle zařízení, 
kam můžete napsat jména a kontakty pro případné nálezce. 

 Varování 

Majitelé mazlíčků by měli dbát běžných opatření proti zranění při používání zvířecích obojků. 
Doporučujeme, aby mazlíčci, zvláště pak kočky, používali bezpečné obojky, aby se zabránilo zranění 
nebo škrcení. Bezpečné obojky jsou vyrobeny buď z elastických materiálů, nebo v případě nylonových 
obojků jsou doplněny pružnou spojkou. 

• Kovové nebo jakékoli jiné pevné obojky byste neměli nikdy používat. 
• Pravidelně kontrolujte obojek svého mazlíčka, aby byl nastavený na správnou délku. Bude 

třeba úpravy, jak vaše zvířátko poroste. 

 Jak připojit kameru na zvířecí obojek 

Utahovací klips byl speciálně navržen pro obojky široké od 1 do 3 cm. K připojení kamery na obojek 
nasuňte kameru na řemínek obojku a ujistěte se, že je kamera bezpečně na místě. 

Obojek by měl být vždy nastavený na pohodlnou délku, zároveň by však neměl být příliš povolený. 
Správnou délku si můžete ověřit: ideální délka je, pokud pod obojek za krkem dokážete vsunout dva 
prsty. 

Po nasazení obojku mazlíčkovi upravte úhel záběru tak, aby kamera byla vodorovně se zemí. 

• Jak kameru zapnout, vypnout a jak nahrávat 

Před prvním použitím sejměte plastovou ochrannou krytku čočky. 

Abyste zapnuli kameru, podržte tlačítko umístěné na straně kamery po dobu pěti vteřin. Když se 
rozsvítí modrý indikátor a zůstane svítit, kamera je zapnuta. 

Abyste začali nahrávat, zmáčkněte stejné tlačítko krátce. Modrý indikátor začne blikat během 
nahrávání. 
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K vypnutí nahrávání opět stiskněte stejné tlačítko krátce. K vypnutí kamery podržte tlačítko po dobu 
pěti vteřin. 

V případě, že kamera nebude správně fungovat, zmáčkněte tlačítko Reset (dle popisu zařízení). 
Tlačítko Reset umožňuje obnovení do továrního nastavení. 

POZOR: pokud nebudete kameru používat delší časové období, je možné, že bude třeba ho resetovat. 

• Nahrávání záznamů 
Kapacita paměti zařízení umožňuje nepřetržité nahrávání po dobu 2,5 hodin. Videa jsou automaticky 
rozdělena do záznamů o délce 30 minut. Když je paměť plná, kamera se automaticky vypne a 
přestane nahrávat. Pokud v takovém případě chcete dále nahrávat, je třeba uvolnit paměť 
vymazáním uložených záznamů. 

• Jak prohlížet, mazat a stahovat videa 

         Před vykonáním těchto úkonů musí být kamera vypnutá! 

Připojte vypnutou kameru k počítači dodávaným kabelem. Váš počítač by měl kameru automaticky 
rozpoznat. Poté můžete záznamy prohlížet, mazat nebo přenášet instalovaným přehrávačem 
multimédií dle svých preferencí. 

DŮLEŽITÉ: V některých případech není kamera rozpoznána při prvním připojení. V takové situaci 
postup opakujte. Ujistěte se, že je kamera správně vypnuta. 

• Sdílejte svá videa 

Sdílejte oblíbená videa své kočky nebo psa s tisíci lidí po celém světě. Nahrávejte videa na naši 
oficiální facebookovou stránku: www.facebook.com/eyenimal nebo nám pošlete odkaz na video na 
adresu contact@eyenimal.com a my ho přidáme na naše webové stránky. 

         Práva a soukromí: 

On-line publikace obrázků a videí bez předchozího písemného souhlasu lidí na nich se objevujících 
a identifikovatelných je přísně zakázáno. Vydavatel obrázků nebo videí přebírá plnou odpovědnost 
za jakékoli stížnosti, které se mohou vyskytnout. 

• Upozornění při použití 

 Tato kamera je vybavena obalem umožňujícím použití ve vlhkém prostředí. Přesto kamera 
není určena k potápění do vody nebo jiných tekutin. Ponoření navíc může znamenat i jistá 
rizika pro uživatele. 

          Jakákoli poškození způsobená ponořením nejsou předmětem záruky. 

 Kameru neotevírejte ani nerozebírejte, jinak přijdete o záruku. 
 Kameru nevyhazujte spolu s běžným odpadem. 

http://www.facebook.com/eyenimal
mailto:contact@eyenimal.com
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 Držte kameru mimo dosah dětí, dospělý dohled je silně doporučován. 
 Nedoporučujeme kameru používat v teplotách pod bodem mrazu. Výdrž baterie bude lehce 

snížena v nízkých teplotách. 

• Údržba 

Vyhněte se čištění zařízení těkavými látkami, jako jsou čisticí prostředky. Místo nich používejte jemný 
hadřík a neutrální detergent. Neomývejte proudem vody z kohoutku. Pro čištění čočky použijte suchý 
hadřík k tomuto účelu určený. 

• Řešení potíží 

V případě výskytu komplikací si prvně přečtěte tuto příručku, zda je produkt používán správně. 
Nezapomeňte zkontrolovat i baterii. 

V případě problémů zkuste kameru resetovat podržením resetovacího tlačítka po dobu 5 sekund, 
čímž obnovíte tovární nastavení. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého distributora nebo webové stránky péče o zákazníky 
www.eyenimal.com . 

V závislosti na případu je možné, že budete muset produkt předat k reklamaci na servisní středisko. 

• Technické parametry 

 4 GB vestavěné Flash paměti 
 Nahrávání hlasu s vestavěným mikrofonem 
 Výdrž baterie 2,5 hodin 
 Přenosy dat a nabíjení baterie USB připojením 
 Hmotnost: 35 g 
 Rozměry: výška x délka x hloubka: 60 x 45 x 15 mm 
 Rozlišení nahrávaného videa: 680 x 480 pixelů 
 Kompatibilní s Microsoft Windows 2000, XP, 7, Vista, Mac OS 10.x a Linuxem 
 Formát nahrávání: AVI 
 Nahrávání videa při 29 snímcích za sekundu 
 Provozní teplota mezi 0oC a 40oC 

• Záruka 

FELIS INNOV se zaručují za produkt a jeho defekty po dobu jednoho roku od zakoupení. Všechny 
poplatky za poštovné a balné jsou odpovědností kupujícího. 

• Podmínky záruky 

1. Záruka nabývá platnosti pouze v případě doložení nákupního dokladu. Záruka se vztahuje 
pouze na původního kupujícího. 

http://www.eyenimal.com/
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2. Záruka nepokrývá následující případy: 
• Nabíjení baterie 
• Přímé nebo nepřímé potíže vzniklé při vracení distributorovi nebo FELIS INNOV 
• Poškození produktu způsobené: 

 Nesprávným použitím 
 Poškrábáním 
 Neautorizovanými opravami 

• Ztrátu či odcizení 
3. V případě, že bude uznáno poškození produktu, FELIS INNOV buď kameru opraví, nebo 

nahradí. 
4. Proti FELIS INNOV nemůže být vzneseno žádné obvinění týkající se nesprávného použití nebo 

zničení. 
5. FELIS INNOV si nárokuje právo upravovat charakteristiku produktu v souladu s novými 

nařízeními. 
6. Informace v této příručce jsou subjektem změn bez předchozího upozornění. 
7. Fotografie a kresby nejsou smluvní. 

• Jak naložit s výrobkem po ukončení jeho životního cyklu 

Piktogram , který najdete na produktu, znamená, že zařízení nesmí být vyhozeno společně 
s komunitním odpadem. 

Je třeba zařízení přinést do sběrného dvora nebo zpět distributorovi. 


