
 

 
 

 Uživatelská příručka- česky  

 
 



 

JDEME NA TO 

 
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. S PetTec Snoop Cube 

máte přehled o tom, co dělá Váš miláček. 

 
 
 
 
 

 

PŘED POUŽITÍM SNOOP CUBE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A 

UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU. 

 
Neotevírejte ani neupravujte PetTec Snoop Cube. Zařízení 

nevyžaduje údržbu ani servis. V případě chyby kontaktujte náš 

zákaznický servis. 

K zajištění správného používání zařízení doporučujeme používat 

pouze originální díly. K instalaci používejte pouze dodané montážní 

díly. 

Chraňte kameru před vnějšími vlivy, abyste zajistili dlouhodobou 

správnou funkci zařízení. Zařízení nesmí být vystaveno působení 

barev nebo tapet při provádění renovačních prací. 

 
Právní upozornění 

 

PetTec Snoop Cube je určen pro vnitřní provoz. Zákony země, ve 

které se nacházíte, mohou omezovat monitorování prostorů, které se 

nachází mimo Váš dům, byt, nebo pozemek.  

Prosíme, informujte se o místních zákonech.  Chcete-li chránit 

soukromí ostatních, připojte kameru tak, aby nemohla snímat žádná 

veřejná místa, ulice, nebo pozemek Vašeho souseda. 

Také doporučujeme, abyste informovali příbuzné, návštěvy a 

zaměstnance v domě o kameře a její funkci.  

Vezměte prosím na vědomí, že PetTec Snoop Cube vás přes aplikaci 

automaticky neinformuje případě nouze nebo v případě vloupání. V 

případě potřeby musíte vždy provést tísňové volání. Společnost 

Ströer Products GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za chybějící a 

nesprávná oznámení nebo nahrávky. 
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Důležitá bezpečnostní upozornění 



PŘEHLED PRODUKTU DŮLEŽITÉ POKYNY K OBSLUZE 

 

 
Trvale modrá LED - spojení s Wi-Fi funguje perfektně 

Blikající modrá LED - připraven k ručnímu připojení k Wi-Fi 

Rychle blikající modrá LED - je vytvářeno ruční připojení k Wi-

Fi 

 

 
 

Vstup pro Micro-USB kabel 

Konektor napájí kameru. V případě potřeby lze použít běžné 

kabely Micro USB s jinou délkou. 

 
Mikrofon / Reproduktor 

Kombinace vestavěného mikrofonu a reproduktoru umožňuje 

obousměrnou komunikaci. 

 

 
Obsah: 

PetTerSnoopCube  

Micro USB 

kabel Zástrčka 

DržákŠroubyLep

ící plocha 

 

Slot pro kartu Micro SD 

Lze použít karty micro SD s velikostí až 128 GB. 
 

 

 
Tlačítko RESET 

Tlačítko Reset musí být stisknuto úzkým předmětem po 

dobu přibližně 5 sekund, aby se kamera vrátila na tovární 

nastavení. 

 
Chcete-li aktivovat ruční nastavení Wi-Fi, musíte stisknout 

tlačítko Reset úzkým předmětem po dobu asi 1 sekundy. 
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Žádná LED - kamera je vypnutá 

 

 

 
Stavová LED • 

 

 

 

 

Stavová kontrolka LED 

 

Širokoúhlý objektiv 

Kryt nastavení naklápění 

Kryt kamery 

Podstavec pro otáčení 

 

Stále svítící červená LED - žádné připojení k internetu 

Červená blikající LED - připravena k připojení k Wi-Fi  

Červená rychle  blikající LED - Probíhá připojení k Wi-Fi 

 

 

Mikrofon 

Reproduktor 

Přípojka Micro-USB 

 Stavová kontrolka 

LED 

Slot pro paměťovou kartu Micro 

SD 

 

Tlačítko RESET 

Obsah balení: 
PetTec Snoop Cube 
Kabel Micro USB 
Zástrčka 
Držák 
Šrouby 

Lepicí plocha 



  UVEDENÍ DO PROVOZU 

 
Připojte fotoaparát pomocí kabelu micro USB k síťové 

zástrčce. Síťová zástrčka musí být připojena k elektrické 

zásuvce. 

Přibližně po minutě vydá kamera signál a LED bliká červeně. 

Kamera signalizuje, že je připravena k připojení k síti Wi-Fi. 

Stáhněte si aplikaci „PetTec Snoop Cube “  z obchodu Apple App 

Store nebo Google Play Store a nainstalujte ji do smartphonu. 

Nyní postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste úspěšně 

dokončili uvedení kamery do provozu. 

Musí být také k dispozici router WIFI s připojením k internetu a 

příslušným heslem. Váš smartphone musí být během párování 

připojen ke stejné WIFI síti, ve které chcete provozovat 

kameru. 

Stabilní WI-FI připojení je nutné pro správnou funkci zařízení. 
 

 

 
 

 

 

  
 

Aplikace PetTec Snoop Cube  

MOŽNOSTI MONTÁŽE* 

 
Instalace pomocí nástěnného držáku 

Vyvrtejte dva otvory a vložte hmoždinky vhodné pro Vaši zeď (dostupné 
samostatně). 
Přišroubujte držák ke zdi za pomoci přiložených šroubů. 

 
 
 
 
 
 

Montáž s lepicí plochou. 

Berte prosím na vědomí, že povrch, který má být přilepen k 

držáku, musí být bez nečistot. 

Umístěte kulatou lepicí plochu na kulatou montážní plochu. 

Dbejte prosím také na upevňovací povrch (zeď, strop atd.). V 

nejlepším případě by měl být tento povrch bez nečistot a zcela 

plochý. 

 
 
 

 
* Alternativně můžete samozřejmě kameru jednoduše položit. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 

 
Požadavky 

 
 
 

Paměťové 
médium 

 
 

 
Video & Audio 

 

 

 
Senzor 

obrazu 

 

 

 

Audio 

 

Detekce 

pohybu a 

hluku 

 

 

 

Kamera 

 

 
• High-speed-Internet 

• WI-FI připojení 

• Frekvence 2,4 GHz 

• Napájení 

• Podporuje karty Micro-SD s pamětí až      
128 GB 

•      Kartu Micro-SD je potřeba zakoupit 

samostatně. Třída 10, nebo novější. 

• Rozlišení: 1080p HD 30fps 

• Formát: H.265 

• Zorné pole: 120° 

• Zorné pole s funkcí otáčení a naklápění: 
350° 

 
 

• Noční vidění: až 10 m 

 
• CMOS 

 
 

• Reproduktor 

 

3 dostupné možnosti nastavení 

• Detekce hluku: 
 

 

• Okamžitý E-mail alarm a 

Push notifikace 

• Rozměry- 6,35 cm x 6,35 cm x 5,70 cm 

• Hmotnost: 180g 

 
Rádiový signál: 

Radiový přenosový signál může být nepříznivě ovlivněn vnějšími 

vlivy, např. Elektrické motory, vadná elektrická zařízení. Dosah 

signálu rádiového přenosu je uvnitř budov menší, než ve volném 

prostoru. Struktura budovy také ovlivňuje dosah rádia zařízení. 

Zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory, mohou 

mít také negativní vliv na rádiový signál zařízení. Přenosový výkon 

může být snížen faktory životního prostředí, jako je vlhkost vzduchu.  

 
Ochrana životního prostředí 

Berte prosím na vědomí, že nepoužitelné elektrické a 

elektronické přístroje a baterie musí být recyklovány odděleně od 

sebe a způsobem šetrným k životnímu prostředí (Evropská 

směrnice o starých elektrických a elektronických zařízeních). K 

recyklaci elektrických spotřebičů a baterií používejte systémy 

zpětného a sběru specifické pro danou zemi. Likvidace baterií 

spolu s  domácím odpadem je zakázána. 
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Požadavky  

• Vysokorychlostní internet 

• WI-FI připojení 

• Frekvence 2,4 GHz 

• Napájení 
 
Paměťové médium 

• Podporuje karty Micro-SD s pamětí až 128 GB 

• Kartu Micro-SD je potřeba zakoupit samostatně. Třída 

10, nebo novější.  

Video & Audio  

• Rozlišení: 1080p HD 30fps 

• Formát: H.265 

• Zorné pole: 120° 

• Zorné pole s funkcí otáčení a naklápění: 350° 
Senzor obrazu 

• Noční vidění: až 10 m 

• CMOS 
 
Audio 

• Reproduktor 
 

Detekce pohybu a hluku 

• Rozpoznání pohybu: 3 možnosti nastavení 

• Rozpoznání hluku: 3 možnosti nastavení 

• Okamžité E-mail alarmy a oznámení Push 

 
Rozměry a hmotnost: 

• Rozměry: 6,35cm x 6,35cm x 5,70com 
Kamera 

• Váha: 180g 



 
  

Název 

zařízení 

Živé vysílání 

Přenosová 

rychlost 

Detekce pohybu 

Nastavení 

objektivu 

Pořízení 

snímku 

Nahrání videa 

 
Nastavení 

Rozlišení 

Režim zobrazení na 

celou obrazovku 

Sdílení obrázků 

Mikrofon 

Zvuk: vyp./zap. 

 

 

   



 

 

 

 

Nahrávání videa 

Pořízení 

fotografie 

Mikrofon 

Nastavení rozlišení 

Zvuk zap./vyp. 

Ukončit režim celé 

obrazovky 
 

APLIKACE: REŽIM CELÉ OBRAZOVKY 



 

APLIKACE: REŽIM ZPĚTNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ 

Název 

zařízení 

Přehrát 

Pořízení videa 

Pořízení 

fotografie 

Přehrání nahrávky 

Časová linie: Výběr času 

pořízení nahrávky 

Přehled časů pořízení 

nahrávek 

Zvuk zap./vyp. 
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