Studentský set EXCLUSIVE
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:




Set umožňuje oboustrannou komunikaci
Dokonalé maskování
Umožňuje přenos zvuku a obrazu
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1. Specifikace produktu
Studentský set EXCLUSIVE umožňuje vašemu rádci, aby na svém notebooku viděl
přímo do vašeho testu a díky mikrosluchátku vám může následně zcela tajně radit. Tento
set je snem každého studenta a je vhodný pro ústní i písemné zkoušky.

Funkce:


přenos obrazu z kamery ukryté v brýlích či knoflíku na vzdálenost až 130 metrů (v
ideálních podmínkách)



umožňuje skrytou nápovědu pomocí mikrosluchátka

Obsah setu:


mikrosluchátko + BT smyčka



kamera v knoflíku či brýlích



bezdrátový vysílač a přijímač



digitalizační TV karta pro příjem signálu na notebooku

2. Návod na zprovoznění knoflíkové kamery
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1. Anténa vysílače
2. Přijímač
3. Anténa přijímače
4. Knoflíková kamera
5. Kryty na knoflíkovou kameru
6. Cinchové kabely pro propojení digitalizační karty s přijímačem
7. Vysílač
2.1 Zprovoznění přijímače a vysílače

2.2 Vložení baterie


Otevřete kryt baterie, jak je ukázáno na obrázku a baterii vložte opatrně tak, aby se
dotýkaly její konektory s konektory na přijímači

2.3 Nabíjení baterií


Baterie, jak v přijímači, tak vysílači dobíjejte výhradně pomocí dodávaných 5V
adaptérů



Adaptér vždy připojte do příslušného vysílače/přijímače a následně do sítě



U přijímače začnou postupně blikat tři diody na spodku přístroje. Jakmile diody
budou svítit nepřerušovaně, přijímač je nabit. Pokud svítí pouze jedna dioda a
ostatní dvě nikoliv, baterii je třeba neprodleně nabít
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U vysílače začne blikat modrá dioda, která jakmile bude svítit nepřerušovaně,
vysílač je nabit

2.4 Instalace programu pro zobrazení videa
Pro zobrazení videa ve Vašem PC základně dodáváme na přiloženém CD program
Honestech nebo CyberLink Power Director 10. Tyto programy umožňují zobrazení obrazu
v reálném čase, jeho nahrávání či utváření screenshotu.
Návod k instalaci programu Honestech
Nainstalujte přiložené CD. Spusťte program Honestech. Zobrazí se vám okno s ovládacím
panelem. V okně uvidíte záběry z webkamery (pokud máte). Na dolní části panelu
klikněte na settings (ikona klíče) a poté vlevo nahoře na záložku video settings. V pravé
části klikněte na video capture source a vyberte možnost odpovídající digitalizační kartě.
Potvrďte OK a v okně se zobrazí záznam z kamery. Program nabízí možnost nahrávání a
fotografování. Nahrávání zahájíte kliknutím na rec, vyfocení provedete kliknutím na
ikonu fotoaparátu vedle ikony settings. Doporučujeme nejdříve zapojit digitalizační a
kartu a až poté spustit program.
Návod k instalaci programu CyberLink Power Director 10
Nainstalujte drivery (oranžové CD), poté nainstalujte vlastní program (modré CD).
Spusťte program CyberLink PowerDirector 10. Z možných modů vyberte Full Feature
Editor. Nyní se vám otevřelo okno s různými možnostmi. Vlevo nahoře klikněte na
záložku Capture a následně pod ní na obrázek TV (Capture from TV signal). V tuto chvíli
se v okně v levé části objeví obraz, který zabírá kamera.

2.5 Provoz


Nejprve namontujte jak na vysílač, tak přijímač dodávané antény a opatrně je
dotáhněte



Do vysílače zapojte pomocí konektoru jack 2,5 mm příslušnou kameru (kamera
není součástí balení bezdrátového setu)



Jakmile přístroje zapnete, automaticky navážou bezdrátové spojení



Přijímač pomocí dodávaného AV kabelu propojte s DVR, případně s monitorem
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nebo TV. Pokud se nezobrazí na displeji obraz kamery, zkontrolujte, jsou-li
přístroje zapnuty a jsou-li všechny kabely zapojeny správně


Na přijímači přesuňte do dolní polohy konektor kanálu, který chcete přijímat.



V případě, že chcete současně přijímat dva kanály, posuňte dolů dva příslušné
konektory (v takovém případě je třeba mít dva vysílače). Pro posun konektorů
použijte Přepínač kanálů (speciální pero, kterým můžete jednotlivé konektory
snadno přepínat)



Pro orientaci v nastavení jednotlivých kanálů na vysílači použijte samolepku, která
je součástí balení



A/B přepínač není třeba používat, defaultně je nastavena skupina kanálů A

Upozornění:
Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu
Vysílač nikdy neumisťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek,
případně náprsní kapsu od saka.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím
přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.


Nejdříve je nutné do počítače nainstalovat program podporující digitalizační TV
kartu k zobrazení obrazu z knoflíkové kamery. Instalace programu je detailně
popsaná v bodě 2.1.



Poté uchopte vysílač (černá krabička) a našroubujte na něj anténu a připojte kameru.
Vysílač se zapíná boční páčkou ON/OFF, v poloze ON svítí zelená dioda. Nabíjí se
zhruba 2-3 hodiny pomocí přiloženého adaptéru. Poté vydrží cca 2 hodiny
kontinuálně vysílat. Kamera se dá točením knoflíku zaostřit.



Dále vezměte přijímač (béžová krabička), našroubujte na něj anténu a připojte ho do
zásuvky, vysílač musí být během provozu zapojen, při zapojení svítí červená dioda.



Poté digitalizační kartu zasuňte do USB slotu v počítači. Do vyčnívajících kabelů
připojte barvu na barvu cinchové konektory a zapojte je stejným způsobem do
přijímače.



Takto je set propojen. Zásadní je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, pokud
jsou příliš daleko od sebe, přijímač nezachytí vyslaný signál. V zástavbě se tato
vzdálenost pohybuje okolo 40-50 m, avšak vždy záleží na konkrétních podmínkách.
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3. Návod na zprovoznění mikrosluchátka
3.1 Popis přístroje
TE-54 je poslední model bluetooth smyčky, pomocí které můžete komunikovat např.
s neviditelným sluchátkem, a to až do vzdálenosti 40cm od hodinek. Velmi snadno také
můžete přehrávat hudbu pomocí mobilního telefonu a hlasitost ovládat pomocí hodinek.
Pozn: hodinky neplní funkci hodinek, hodinový strojek nefunguje.

3.2 Princip
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3.3 Začínáme

a) Aktivace Bluetooth párovacího módu
1) Je-li smyčka vypnuta, stiskněte a držte Ovládací tlačítko po dobu 6-10 s dokud
nebude indikátor likat modře a červeně.
2) V případě, že je smyčka zapnuta, podržte ovládací tlačítko tak dlouho, než indikátor
zhasne, poté postupujte dle bodu 1.

b) Párování s mobilním telefonem
1) Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte vyhledat nová zařízení.
2) Vyberte “T-Loop” a dejte připojit.
3) V případě, že bude požadováno heslo, vložte “0000" a stiskněte “OK”.
* Po úspěšném připojení začne indikátor svítit modře.
Pozn: Jestliže se vám nepodaří smyčku zapnout nabijte ji, minimálně po dobu 3 hodin.

3.4 Nasazení Bluetooth smyčky



Smyčku je nejlépe umístit na krk, jak je uvedeno na obrázku.



Smyčku můžete také umístit do kapsy saka nebo kalhot, v případě že budete při
jejím užívání sedět.
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3.5 Vyzkoušejte si funkčnost smyčky


Poté, co budete mít smyčku propojenu s mobilním telefonem a umístěnu kolem
krku, se ujistěte, že ze sluchátka dobře slyšíte
Např. při poslechu hudby, případně upravte hlasitost nastavením na smyčce nebo
telefonu.



Nyní již můžete přijmout hovor z jakéhokoliv telefonu a slyšet a hovořit:

3.6 Baterie a její dobíjení
Pro dlouhou životnost akumulátoru, vždy vypínejte smyčku, pokud ji nebudete delší dobu
používat.
Vypnutí –Stiskněte a podržte Ovládací tlačítko dokud indikátor úplně nezhasne
Zapnutí —Stiskněte a držte Ovládací tlačítko, dokud se nerozsvítí indikátor modře. Pokud
již máte smyčku spárovánu s mobilním telefonem a funkce Bluetooth je na mobilu
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zapnuta, smyčka se připojí automaticky.
Smyčka je napájena 320 mAh lithiovou baterií. Plného výkonu baterie dosáhnete pouze,
pokud na začátku používání smyčky ji necháte 3x zcela nabít a vybít. Následně je
životnost baterie stovky cyklů, nicméně se opotřebovává.
K nabíjení používejte výhradně originální USB kabel a adaptér. Plně nabitou smyčku
nenechávejte v nabíječce. Takové nabíjení může zkrátit životnost baterie.

Upozornění:
Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu
Vysílač nikdy neumisťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek,
případně náprsní kapsu od saka.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím
přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Skrytá komunikace.
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 podpora@spyshops.cz
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