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1. Zobrazení přístroje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tlačítko na zapnutí/vypnutí, zapnutí/vypnutí IR
Reset: - tlačítko pro resetování
Tlačítko pro focení a nahrávání videa
Čočka kamery
Mikrofon
USB
Slot na paměťovou kartu

8. Led dioda

2. Popis funkcí a jejich použití
1. Přístroj zapnete jedním stiskem tlačítka Power. Rozsvítí se modrá a červená diody.
Přístroj zavibruje a přepne se do pohotovostního režimu. Svítí červená dioda. Přístroj
vypnete opětovným dlouhým stiskem stejného tlačítka, přístroj zavibruje, blikne
modrá dioda a vypne se;
2. Nahrávání videa spustíte delším stiskem tlačítka Camera v pohotovostním módu.
Přístroj dvakrát zavibruje, dioda zabliká a zhasne. V tomto okamžiku začne přístroj
nahrávat video (rozlišení 1280x720px, 30fps). Nahrávání videa zastavíte opětovným
stiskem stejného tlačítka, nahrávání videa se zastaví a rozsvítí se opět červená dioda.
Přístroj se nachází v pohotovostním módu;
3. Focení provádíte krátkým stiskem tlačítka Camera z pohotovostního režimu. Problikne
modrá dioda, přístroj jednou zavibruje a opět se rozsvítí dioda červená. Následně
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každým stiskem stejného tlačítka vytvoříte jednu fotku. Vytvořené fotky se uloží fotku
na SD kartu;
4. IR přisvícení zapnete stiskem tlačítka Power buď v pohotovostním módu nebo při
nahrávání videa;
5. Dobíjení přístroje provádějte připojením přístroje do USB portu vašeho počítače nebo
pomocí síťového adaptéru (není součástí balení) přímo ze zásuvky. Pro správné
naformátování baterie ponechte pro první tři nabíjecí cykly přístroj v nabíječce min 3
hodiny a následně ho nechte zcela vybít. Poté již stačí přístroj nabíjet po dobu 2,5-3
hodiny bez ohledu na fázi cyklu, ve které se právě nachází;
6. Nahraná videa, fotky příp. audia můžete upravovat, pokud vypnutý přístroj připojíte
k PC. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk. Nahraná videa doporučujeme nejprve
uložit na hard disk a teprve poté je přehrávat. Při přehrávání přímo z přístroje se video
může zasekávat. Pokud máte v PC slot pro paměťovou kartu, můžete do něj vložit
kartu z přístroje (přes příslušný adaptér) a záznamy přehrávat přímo z karty;
7. Pokud chcete přístroj použít jako web kameru, propojte ho s PC a současně stiskněte
tlačítka K2. Je možné, že váš PC bude vyžadovat stažení příslušného ovladače;
8. Nastavení času na vašich záznamech provedete následovně:
i. vypnutý přístroj propojte s PC;
ii. v kořenovém adresáři zobrazeného flash disku klikněte pravým
tlačítkem myši a vyberte nový, z následujícího menu pak Textový
dokument;
iii. dokument pojmenujte time
iv. dokument otevřete a vepiště datum a čas ve formátu: 2012.12.12
12:12:12;
v. dokument uložte;
vi. tím je čas na přístroji nastaven čas;
vii. při následujícím záznamu se již bude zobrazovat aktuální čas

3. FAQ
a. Přístroj začne natáčet video, ale nahrávání se krátce po začátku vypne – baterie je
pravděpodobně slabá, proto ji ihned dobijte;
b. Přístroj nereaguje tak, jak je uvedeno v tomto návodu – přístroj restartujte současným
stiskem obou tlačítek.
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c. Pokud nebudete přístroj déle používat, nejprve dobijte baterii;
d. V případě, že přístroj v pohotovostním módu nezaznamená 3 min. žádnou akci,
automaticky se vypne.

4. Specifikace

6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie špionážní
minikamery.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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