Secutron UltraLife VOX
kamera v powerbance
Návod k použití

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Týmlova 8, Praha 4, 140 00
Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz
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1. Popis produktu
1.1 Celkový popis

1 – Napájecí micro USB
konektor (IN)
2 - Čočka kamery
3 – Dioda/ LED Světlo
4 – Napájecí USB konektor
(OUT)

1.2 Vnitří ústrojí zařízení

1 – AV-out
2 – Mikrofon
3 – Tlačítko pro vypnutí signalizační diody
4 – Slot pro micro SD kartu
5 – Signalizační dioda
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1.3 Dálkový ovladač

2. Použití modulu


Power banku plně nabijte přiloženým příslušenstvím (viz bod3)



Odejměte zadní kryt zařízení pomocí přiložené špachtle
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Vložte do přístroje micro SD kartu



Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko č. 1 (ON/OFF)



Modul je po spuštění v režimu VOX (zvuková detekce nahrávání)



Tento mód ukončíte stiskem tlačítka č. 3 (PIR) a modul se přepne do stand-by
– svítí zelená dioda

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém
ovladači.
Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy
při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.
Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu
tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro
ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se
nachází ve stand- by módu.
Automatická aktivace pohybem: Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí
modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli,
kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží
záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte
krátce tlačítko č.9.
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Vypnutí modulu:
Zařízení vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem č.1 (ON/OFF) .
Pozn. Pokud zařízení nevypnete ze stand-by módu kamera se opět sama zapne.

3. Nabíjení



Zařízení nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého příslušenství (micro USB
kabel) přes napájecí micro USB konektor (IN).
Doba nabíjení je cca 10 hodin.

4. Nastavení zařízení pomocí OSD menu
1.
2.
3.
4.
5.

Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
Přístroj uveďte do stand-by módu
Stiskněte tlačítko „MENU“
V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačíkem OK
V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka
nahrávek…)
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Popis indikační diody
INDIKAČNÍ DIODA

FUNKCE

Zelená

Stand-by

Červená 1x blikne

Pořízení fotografie

Červená 4x blikne

Vypínání / není nabito

Červená 3s, zelená 2s

Zapínání

Zelená 3x blikne

Spuštění kontinuálního nahrávání

Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s
svítí, červená 3x blikne

Spuštění nahrávání VOX čidlem

Červená a zelená 3x zabliká

Spuštění nahrávání při detekci pohybu

Zelená bliká ustavičně

Není vložena micro SD karta

Upozornění: Při přepnutí ze stand-by do VOICE módu, či módu detekce pohybu bude stále
svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.
Pozn. Pro vypnutí signalizační diody stiskněte vypínač, umístěný v ústrojí zařízení.

5. Přehrání nahrávek


Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již
můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat
nahrávky, přehrávat atd.

6. Nastavení data a času
Vytvořte textový soubor s názvem „time“
Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS
viz ukázka níže.
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1. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
2. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
3. Vložte kartu zpět do přístroje
Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

Pozn. Pro využívání standartních funkcí Power banky (nabíjení jiných zařízení) zapněte
power banku tlačítkem, které je umístěno na boku zařízení.

7 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 v PC.
„Video má nestandardní zvuk“
Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

8. 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
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