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1. Zobrazení a popis zařízení
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1. Vyměnitelná nožička s baterií
2. LED dioda
3. Ovládací tlačítko
4. Objektiv kamery

2. Podrobný návod
3.1 Zapnutí a vypnutí
1. Pro zapnutí stiskněte příslušné tlačítko. LED dioda zasvítí oranžově, modře a poté ještě
oranžově zabliká. Zařízení po zapnutí také zavibruje.
2. Nahrávání začne automaticky po spuštění.
3. Zařízení vypnete stisknutím tlačítka po dobu cca 3 sekund.
3.2 Propojení s PC a stahování dat
1. Před propojením s PC zařízení vypněte. Po propojení kabelem zapněte.
2. Po propojení je možné zobrazit složku s nahrávkami (stejně jako např. čtení dat z
USB flash disku). Nejspolehlivěji funguje čtení dat přímo z paměťové karty - po
jejím vyjmutí ze zařízení a vložení do čtečky karet.
3.4 Nabíjení
1. Odpojte nožičku s baterií a propojte ji s nabíječkou pomocí mezičlánku.
Dioda bude během nabíjení svítit oranžově a po nabití zhasne. Na mezičlánku
je napsáno „USB“ a „OUT“. Na stranu, kde je napsáno „USB“ připojte kabel,
který je napájen z PC nebo z nabíječky a na stranu „OUT“ připojte nožičku.
3.5 Nastavení času
1. Po propojení s PC vytvořte v kořenovém adresáři textový soubor pojmenovaný
„time.txt“.
2. Do souboru napište datum ve formátu „2017-10-24 17:25:00 Y“. Písmeno Y
značí, že se bude datum zobrazovat na nahrávkách. Pokud na konec napíšete N,
datum se zobrazovat nebude.
3. Soubor uložte a zařízení bezpečně odpojte od PC.
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4. Specifikace
Vyměnitelná nožička s baterií

USB konektivita

Záznam videa se zvukem

LED dioda

Až 55 minut nahrávání na jedno nabití

Hmotnost 50 g

Full HD rozlišení

Rozměry přední části 152x38mm

Slot na micro SD pam. kartu (max. 32 GB)

Rozměry nožiček 150x14mm

5. FAQ – často kladené dotazy:
„Nezobrazuje se mi nastavený čas“
Čas je nutné přenastavit po každé výměně baterie.
„Nedaří se mi brýle spárovat s PC“
Brýle mají standardní USB formát, zkuste použít jiný USB slot, případně jiné PC.

6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Minikamery se
záznamem.
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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