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1. Zobrazení přístroje
1.1 Zobrazení a popis zařízení

1.
2.
3.
4.

Tlačítko power / tlačítko pro aktivaci WiFi
Tlačítko REC - zapnutí a vypnutí nahrávání
Slot pro paměťovou kartu
Led diody
Zelená LED dioda zobrazující stav nabíjení
Červená LED dioda zobrazující stav nahrávání
Oranžová LED dioda zobrazující stav připojení k Wi-Fi
Modrá LED dioda zobrazující stav přístroje (Zapnuto/Vypnuto)

5. Port pro připojení kamery
6. Konektor pro přijímač dálkového ovladače
7. Tlačítko „default“
8. USB port
9. Tlačítko „reset“
10. Napájecí konektor
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2. Obsah balení

1.
2.
3.
4.
5.

Baterie k zařízení
Nabíjecí adaptér
SD karta
USB kabel
Pouzdro na zařízení

3. Vložení a vyjmutí baterie
• Zařízení je vybaveno vyměnitelnou baterií. Pokud chcete zajistit delší výdrž zařízení,
doporučujeme zakoupit náhradní baterii.
1. Pokud chcete vyjmout baterii ze zařízení,
odemkněte baterii posunutím zámku baterie na
levou stranu. Poté na baterii lehce zatlačte ve
směru červené šipky. Tímto pohybem vysunete
baterii.

2. Pokud chcete baterii do zařízení vložit, přiložte zlehka baterii k zařízení a zatlačte na
baterii ve směru červené šipky. Nezapomeňte nakonec uzamknout baterii posunutím
zámku na pravou stranu.
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4. Nabíjení zařízení
1. Vložte baterii do přístroje.
2. Napájecí adaptér zapojený k přívodu energie připojte k zařízení.
3. Přístroj se automaticky začne nabíjet. Při probíhajícím nabíjení
můžete nahrávat.
4. Probíhající napájení poznáte podle diody zobrazující stav nabíjení.
• Svícení zelené LED diody značí probíhají nabíjení
• Zhasnutí zelené LED diody značí, že přístroj je nabitý.

5. Připojení kamery k zařízení

1. Kameru připojujte pouze, když je zařízení ve vypnutém stavu.
2. Kameru připojte do portu 5, nacházejícím se na pravé straně zařízení.

6. Zformátování SD karty
Kartu lze naformátovat dvěma způsoby.
1 – Kartu vložte do PC přes čtečku a naformátujte ji
2 – Vložte kartu do zařízení a naformátujte ji pomocí aplikace PV Cam Viewer.
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7. Zapnutí zařízení a základní ovládání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vložte do zařízení paměťovou kartu.
Připojte kameru k DVR.
Zařízení zapnete podržením tlačítka power (1) po dobu 2s.
Nahrávání se spustí automaticky po cca 40s od zapnutí zařízení. Krátkým stisknutím
tlačítka 2 nahrávání ukončíte. Pro opětovné nahrávání stiskněte krátce tlačítko 2.
Pokud se zařízení chová nestandardně, můžete ho restartovat stisknutím tlačítka reset
(9).
Pro obnovení Wi-Fi hesla na původní podržte tlačítko default (7) po dobu čtyř vteřin.
Pro obnovení zařízení do továrního stavu podržte tlačítko default (7) po dobu deseti
vteřin.
Zařízení vypnete podržením tlačítka power (1) po dobu pěti vteřin.
Stav zařízení Vám ukazují LED diody
• Pokud svítí modrá dioda – zařízení je zapnuto
• Pokud svítí červená dioda – zařízení nahrává
• Pokud bliká oranžová dioda – zařízení hledá Wi-Fi připojení
• Pokud svítí oranžová dioda – zařízená je připojeno přes Wi-Fi

Pozn. Zařízení se automaticky vypne, v případě, že paměťová karta je plná.

8. Připojení kamery přes WiFi
• Wi-Fi připojení můžete zapnout/vypnout krátkým stisknutím tlačítka power (1) ve
chvíli, kdy je zařízení zapnuté.
•

WiFi vypnete opětovným krátkým stisknutím tlačítka power (1).

• Detailní nastavení zařízení pro práci s Wi-Fi naleznete v návodu na mobilní aplikaci (v
tomto návodu je také popis např. nastavení času aj.).

Připojení zařízení k počítači
1. Pokud máte zařízení zapnuté, vypněte ho.
2. Po připojení zařízení k počítači použijte USB kabel. Z jedné strany ho vložte do USB
portu na PC a z druhé strany kabel připojte k zařízení.
3. Nyní zapněte zařízení a vyčkejte, než se na obrazovce objeví nápis „USB Connect“.
4. Ze zařízení můžete stahovat soubory, jako z jiného běžného USB zařízení.
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9. Specifikace

10. FAQ – často kladené dotazy:
„Na kartu se nenahrává žádný záznam“
Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.
„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat.
„Nedaří se mi propojit zařízení s počítačem“
Zkuste použít jiný USB slot, případně kabel vypojit a poté opět zapojit.
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11. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Přenosné DVR
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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