Skrytá kamera ve smartphonu LawMate PV-900EVO3
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Smartphone LawMate PV-900EVO3
Sluchátka
USB kabel

2. Popis zařízení

1. Čočka kamery
2. Tlačítko RESET
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi
4. Zamykací tlačítko
5. Přepínač rychlého nahrávání
6. Tlačítko výchozího nastavení
7. Oranžová dioda - WiFi
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8. Červená dioda - Nahrávání
9. Modrá dioda – Zařízení zapnuto
10. Nabíjecí konektor
11. Zelená dioda – Nabíjení
12. Mikrofon
13. Obrazovka
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3. Rychlý start
1) Pro zapnutí zařízení podržte cca 3s tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi (3). Zařízení
zavibruje a rozsvítí se modrá dioda.
2) Po zapnutí zařízení se zobrazí hlavní nabídka.
3) Pro rychlé nahrávání přepněte přepínač rychlého nahrávání (5) – lze vyvolat i při
zhasnutém displeji – zařízení začne nepřetržitě nahrávat. Pro výběr nahrávacích
módů stiskněte v hlavní nabídce ikonu nastavení módů
a vyberte režim
nahrávání. (Normal – kontinuální nahrávání, Motion Detection – Nahrávání detekce
pohybu)
4) Zobrazí se náhled živého zobrazení. V případě vyvolání nahrávání pomocí hlavní
nabídky spustíte nahrávání stiskem tlačítka „REC“. Pro zastavení nahrávání
stiskněte tlačítko „STOP“
5) Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka zapnutí / vypnutí / WiFi (3)

4. Zamknutí zařízení
Zařízení lze zamknout 2 způsoby:
a) Zamčení zařízení pomocí zamykací obrazovky

Pro zamčení zařízení pomocí zamykací obrazovky stiskněte krátce zamykací
tlačítko (4). Zobrazí se zamykací obrazovka s číselnou klávesnicí (viz. obrázek).
Zařízení se uzamkne. Pro odemknutí zařízení podržte zamykací tlačítko (4) po
dobu 3s.
b) Zamčení displeje proti dotyku

Pro zamčení displeje proti dotyku podržte zamykací tlačítko (4) po dobu 3s. Na
displeji se objeví ikona zámku (viz. obrázek) Displej se uzamkne. Pro odemknutí
displeje opět podržte zamykací tlačítko po dobu 3s.
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5. Popis Hlavní nabídky
Do nastavení kamery se dostanete po zapnutí zařízení nebo stiskem tlačítka „ESC“
z obrazovky živého náhledu.
Nastavení módů
Normal / Detekce
pohybu
Prohlížeč záznamů

Délka videozáznamu
3 / 5 / 10 min
Povolit / zakázat led
diody

Nastavení rozlišení

Zapnout / vypnout

1080p / 720p / WVGA

vibrace

Nastavení snímkování

Nastavení jazyku

60 / 30 / 25 FPS

zařízení

Zapnout / vypnou
zobrazování datumu a

Reset zařízení

času na videozáznamu
Nahrávání audia
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Formátování paměti
zařízení

Podsvícení displeje

Povolit / zakázat

Vypnout / 1 / 3 / 5 min

uzamčení heslem

Další stránka

Nastavení hesla

Nastavení data a času

Aktualizace softwaru

Formát datumu

Informace o zařízení
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6. Popis obrazovky živého náhledu

7. Přehrávání záznamů
Pro zpětné přehrávání záznamů zvolte v menu hlavní nabídky ikonu prohlížeče
záznamů, vyberte složku se záznamy a klinutím na záznam jej přehrajete.
TIP: Pro přehrávání se zvukem si připojte přibalená sluchátka
Záznamy je též možné přehrávat přímo v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého
kabelu. Zařízení se bude chovat jako klasický flash disk.
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8. WiFi
Pro zapnutí WiFi zařízení stiskněte krátce tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi.
Oranžová dioda začne blikat – to znamená, že zařízení je připraveno pro
připojení. Po připojení mobilního telefonu k zařízení bude dioda nepřetržitě svítit.

9. Připojení zařízení k aplikaci
1. Stáhněte si aplikaci PV Cam WiFi (1.1) z GooglePlay nebo AppStore.

2. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začína PV- a heslo je
88888888).
3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.

4. Po stisknutí položky „Device Management“ v aplikaci uvidíte aktivní zařízení.

9.1 Podmenu aplikace
a) Video Files - možnost chránit, stáhnout ze zařízení a následně přehrávat
pořízené záznamy
b) Recorder Setting - nastavení nahrávání, přepínání mezi klasickým módem a
módem detekce pohybu
c) Program Setting - podrobná nastavení zařízení
d) Device Management – Přehled a výběr aktivního zařízení
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9.2 Video Files
1. V podmenu Video Files je možné prohlížet pořízené záznamy (Recording = video, Photograph
= fotografie, Backup files = stažené soubory, které je možné přehrávat a prohlížet). Je ale
nutné je nejprve stáhnout do telefonu. Tuto volbu zobrazíte tahem zprava doleva na daném
souboru. Tím se zobrazí možnost stáhnutí a zamknutí (zamknutý záznam nelze smazat a
nepřepíše se nahráváním ve smyčce).

2. Ikonou zámečku se záznam zamkne, možnosti „Backup files“ se stáhne do telefonu a možností
„Delete“ je také možné záznam smazat.
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9.3 Recorder Setting
1. Lze přepínat mezi módy Normal a Motion - tj. Normal = klasický mód, kdy zařízení nahrává
neustále a Motion mód = mód detekce pohybu - zařízení začne nahrávat jen při detekování pohybu

2. Je možné zde nahrávání také pozastavovat, znovu spouštět [tlačítko REC] a pořizovat fotografie
[tlačítko CAP]. Pro pořízení fotografie je nutné pozastavit nahrávání.

3. Pod položkou SETUP v pravém horním rohu se nachází možnost zapnout nebo vypnout
nahrávání ve smyčce [Over write].

9.4 Program Setting
V tomto podmenu je možné další nastavení zařízení.
1. Time Date Display - zap./vyp. zobrazení data a času v záznamech
2. Synchronize the time - možnost synchronizovat čas se zařízením,
případně jej ručně nastavit
3. MIC - zapnutí/vypnutí mikrofonu
4. Movie Size - nastavení rozlišení videa
5. Frame Rate Select - nastavení FPS (počet snímků za sekundu)
6. SSID visible – zapnutí/vypnutí vlastního WIFI zařízení - aby nešlo
nalézt ostatními - např. při hledání WIFI sítě telefonem
7. Modify equipment wifi Password - změna hesla WIFI zařízení
(standardně 88888888)
8. Format SD Card - zformátování vložené SD karty
9. Storage info - informace o úložišti
10. Firmware Upgrade - zobrazuje verzi firmwaru
11. Load Setup Defaults - obnovení továrního nastavení
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10.

Závěrečná ustanovení

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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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