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Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky 
Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na 
Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Poznámky

● Tento výrobek je elektronické zařízení. Pády a nárazy mohou
    kameru zničit.

● Kameru nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým
   teplotám.

● Pokud se kamera během nabíjení přehřívá, kouří se z ní, nebo z
   ní vychází kouř, okamžitě ji odpojte od nabíječky.

● Během nabíjení nedovolujte dětem dotýkat se napájecího kabelu,
   může dojít k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.

● Kameru nenabíjejte dlouho.

● Používejte kvalitní paměťovou kartu o kapacitě 8 – 128 GB třídy
   Class 10 nebo lepší.

● Před použitím paměťovou kartu naformátujte

● Kartu nevkládejte ani nevyjímejte pokud je kamera zapnutá,
   zamezíte tím poškození souborů.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Seznam dílů

1x Vodotěsné pouzdro/              Protiprachový kryt                      2x Baterie 1350 mAh                 1x USB kabel
Připevnění

1x obloukový držák       1x otočný šroub       2x poutko na                     1x držák na kolo                   1x držák J
na helmu                              360°                        zápěstí

1x ploché samolepky           1x ploché                   1x držák                    1x dlouhý šroub               1x krátký šroub
se šroubem                          samolepky

2x samolepky              1x klip na batoh                  3x rozpínací                     1x bezpečnostní        1x čistící utěrka
                                            360°                               spona                                popruh                       na objektiv

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Popis

① Tlačítko OK/spoušť ⑨ Slot mikro SD karty

② Tlačítko zapnutí/mode  Objektiv⑩

 ③ Světlo  Displej⑪

 ④ Tlačítko Wi-Fi/nahoru/  Kontrolka Wi-Fi⑫
     přetočení

 ⑤ Reproduktory  Kontrolka zapnutí⑬

 ⑥ Tlačítko dolu/rychle vpřed/  Kryt baterie⑭
     záznam

 ⑦ Mikrofon  Západka krytu baterie⑮

 ⑧ Mikro USB rozhraní

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Jak používat vodotěsné pouzdro

Otevřete vodotěsné pouzdro

● Stiskněte černé tlačítko ve směru šipky.

● Otevřete západku ve spodní části pouzdra ve směru šipky.

● Otevřete zadní kryt pouzdra.

Uzavření pouzdra

● Uzavřete zadní kryt pouzdra.

● Na zadní kryt zatlačte až zapadne na místo.

● Západku zatlačte ve směru šipky.

Instalace

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Instalace baterie a zapnutí/vypnutí

● Zatlačte na kryt baterie ve směru šipky.

● Kryt baterie se automaticky otevře.

● Vložte baterii ve směru šipky a zkontrolujte zda je vložena ve správné
   polaritě

● Po vložení baterie, krátce stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění kamery
   nebo tlačítko stiskněte dlouho pro vypnutí kamery.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Nabíjení kamery a připojení k počítači

● Pro nabíjení baterie kamery použijte mikro USB kabel připojený k nabíječce, 
   automobilovému adaptéru nebo počítači.

● Kontrolka napájení se rozsvítí a po plném nabití zhasne.

● Připojte mikro USB kabel k počítači, stiskněte tlačítko OK a zvolte režim
   webcam nebo ho stiskněte znovu a prohlížejte si SD kartu.

Přepnutí k funkci kamery
stiskem tlačítka OK.

Přepnutí do funkce úložiště 
stiskem tlačítka OK.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Instalace a formátování mikro SD karty

Poznámka: kamera podporuje pouze karty třídy Class 10 o kapacitě
8 až 128 GB. Pomalejší karty než Class 10 nemusí fungovat.

● Před vložením mikro SD karty, kameru vypněte. Otevřete postranní dvířka 
   a vložte kartu jak je zobrazeno na obrázku.

● Po správném vložení karty je nutné zapnout kameru a před prvním použití
   kartu naformátovat v menu nastavení (vymazat veškerý obsah).

Protiprachový kryt (POZNÁMKA: Kryt není 
vodotěsný)

   Krok 1              Krok 2                          Krok 3                        Krok 4

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Připevnění kamery k držáku

Kameru vložte do vodotěsného pouzdra

Připevněte vodotěsné pouzdro               Pak připevněte držák k oblouku 
k držáku připevnění helmy

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Obsluha

Provozní rozhraní

 ① Provozní režim  Expozice⑥

 ② Doba záznamu  Citlivost⑦

 ③ Záznam ve smyčce  Specifikace videa nebo fotografie⑧

 ④ Mikrofon  Nastavení bílé⑨

 ⑤ Kapacita baterie  Režim scény⑩

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Video režim                       Video                              Časosběrné
                  (kontrolka bliká)                  video

Nastavení                    Záznam zvuku                 Záznam zvuku
režimu                    je zapnut                          je vypnut

Kapacita Video ve Režim
baterie smyčce přehrávání

Není vložena Režim Časovač
karta fotografování

Sekvenční
režim

Provozní režim

Kamera pracuje ve čtyřech režimech: video režim, režim fotografování, režim 
přehrávání a režim nastavení. Stlačením tlačítka Mode zvolte režim, který 
požadujete: Video (výchozí) – Fotografie  – Přehrávání – Nastavení.

Video režim

● Stiskem tlačítka OK ve video režimu spustíte záznam. Na displeji se zobrazí 
ikona záznamu, která během natáčení bliká. Záznam zastavíte a uložíte 
opětovným stiskem tlačítka OK.

● Wi-Fi zapnete stiskem tlačítka Wi-Fi a můžete se přes síť připojit k 
mobilnímu telefonu.

● Stiskem tlačítka Záznam zapnete nebo vypnete mikrofon. Pokud je mikrofon 
zapnut, na displeji se zobrazí ikona     a bude zaznamenáván zvuk při 
nahrávání videa. Pokud je mikrofon vypnut       , zaznamenané video bude bez 
zvuku.  V nastavení můžete zvolit rozlišení, expozici, režim scény, nebo 
režimy záznamu jako jsou záznam ve smyčce a zpožděné nahrávání.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Režim fotografování 

● Stiskem tlačítka OK v režimu fotografování vytvoříte fotografii. 

● V režimu nastavení můžete zvolit rozlišení, expozici, režim scény nebo 
přepnout mezi sekvenčním snímání nebo časosběrným fotografováním.

Režim přehrávání

● V režimu přehrávání stlačením tlačítka Nahoru/Dolu můžete procházet 
soubory.

● Tlačítkem OK spustíte nebo zastavíte přehrávání videí.

● Při přehrávání videí, tlačítkem Nahoru/Dolu rychle převinete video vpřed 
nebo vzad.

● V režimu nastavení můžete vybrat smazání dnešních souborů, nebo 
smazání veškerého obsahu na SD kartě. 

Režim nastavení
V režimu nastavení stiskem tlačítka Nahoru/Dolu můžete vybrat režim.

      Poznámka: Pro vstup do menu stiskněte tlačítko OK, pro opuštění menu
      stiskněte tlačítko Mode. V režimu nastavení můžete smazat soubory z
      SD karty.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Nastavení
  

    Rozlišení videa

 

      Rozlišení fotografií

     Časová smyčka

   Nahrávání ve smyčce

     Stabilizace

     Úhel objektivu

    Časovač

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto/zapnuto

Široký/Střední/Úzký

Jeden

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Sekvence

Mikrofon

Kompenzace 
expozice

ISO

Nastavení bílé

Scéna

Otočení

Frekvence

Jazyk

Datum / čas

Časová značka

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Anglicky/Francouzsky/Španělsky/Italsky/
Rusky

Osobní/Scenérie/Pod vodou/Za mlhy

Denní světlo/Pod mrakem/Žárovka/Zářivka

3/5/10/15 fotografií

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Wi-Fi SSID

Spořič obrazovky

Auto vypnutí

Smazat

Formát

Výchozí nastavení

Verze

SSID: apeman Heslo:12345678

Vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Smazat aktuální soubor? Ano Ne

Smazat všechny soubory? Ano Ne OK

Formátovat SD kartu, všechna data budou 
smazána OK Zrušit

Reset všech nastavení OK Zrušit

Model: APEMAN/A100   Verze: V2.1.0.1-A

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Průvodce aplikací

Stažení aplikace

● Vyhledejte a stáhněte aplikaci YUTUPRO (App Store pro iOS, Google Play 
Store pro Android) do vašeho chytrého zařízení.

Připojení Wi-Fi

● Po zapnutí kamery krátce stiskněte tlačítko Wi-Fi, na displeji se zobrazí 
„Zapínání Wi-Fi ...“

● Počkejte 3 sekundy, na displeji se zobrazí přihlašovací jméno a heslo s 
blikající Wi-Fi kontrolkou.

● Nyní můžete připojit váš smartphone k síti Wi-Fi a ovládat kameru pomocí 
YUTUPRO.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Úvod k ovládání aplikace

Úvodní obrazovka

①  Nastavení

  ② Obnovení

  ③ Připojená zařízení (kliknutím se dostanete do zařízení)

  ④ Lokální album (sdílejte a ukládejte soubory do vašich zařízení)

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.



 ⑤ Kapacita paměťové karty
 ⑥ Nastavení (pro specifikaci videa a fotografií a provozní nastavení)
 ⑦ Specifikace videa a fotografií
 ⑧ Displej
 ⑨ Místní soubory
 ⑩ Spoušť
 ⑪ Výběr režimu (přepíná video, fotografie, vícenásobné snímání).

Úvodní 
obrazovka

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí byt bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány,
kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman 
pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko 
dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.
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