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1. Zobrazení přístroje
1.1 Zobrazení a popis zařízení

1. Baterie
2. Zámek baterie
3. Port pro připojení ovladače
4. Zelená LED dioda zobrazující stav nabíjení
5. Červená LED dioda zobrazující stav nahrávání
6. Oranžová LED dioda zobrazující stav připojení k Wi-Fi
7. Modrá LED dioda zobrazující stav přístroje (Zapnuto/Vypnuto)
8. Port pro připojení kamery
9. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje + ovládání Wi-Fi připojení
10. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí nahrávání
11. Slot na SD kartu
12. Otvor na připojení napájecího kabelu
13. Tlačítko „reset“
14. USB port
15. Tlačítko „default“
16. Dotyková obrazovka
www.SPYobchod.cz

Stránka 2

2. Obsah balení

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baterie k zařízení
Nabíjecí adaptér
SD karta
USB kabel
Kabelový ovladač
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.
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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.

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. Pokud máte DVR zařízení zapnuté, vypněte
ho přidržením on/off tlačítka po dobu 3
vteřin.
2. Kameru připojte do otvoru číslo 8,
nacházejícím se na pravé straně zařízení.
3. K plné funkčnosti zařízení je nutné mít
připojenou kameru a vloženou SD kartu.

www.SPYobchod.cz

Stránka 4

6. Připojení a používání dálkového kabelového ovladače
1. Připojte ovladač do otvoru číslo 3 nacházejícím se na spodní straně zařízení.

Po připojení ovladače začne zařízení automaticky nahrávat.
Po odpojení ovladače se nahrávaní zastaví a přístroj se automaticky vypne
K zapnutí zařízení přidržte po dobu 3 vteřin posuvnou část ovladače v dolní poloze.
Zařízení následně vypnete stejným způsobem – přidržením posuvné části dole po dobu
3 vteřin.
6. Na konci ovladače naleznete LED diodu.
2.
3.
4.
5.

•

Pokud dioda svítí zeleně, znamená to, že ovladač je připojen k zařízení.

•

Pokud dioda svítí červeně, znamená to, že zařízení nahrává.

•

Pokud dioda nesvítí, znamená to, že zařízení je vypnuté.

7. Zapnutí zařízení a základní ovládání
1. Zařízení zapnete přidržením zapínacího tlačítka [9] po dobu 3 vteřin
2. Nahrávání po zapnutí zařízení spustíte kliknutím tlačítka pro nahrávání [10]. Stisknutím
znovu nahrávání ukončíte
3. Wi-Fi připojení můžete zapnout/vypnout krátkým stisknutím tlačítka [9] ve chvíli, kdy
je zařízení zapnuté.
4. Dlouhým přidržením tlačítka [9] zařízení vypnete.
5. Pokud se zařízení chová divně, můžete ho restartovat stisknutím tlačítka reset [13]
6. Pro obnovení Wi-Fi hesla na původní stiskněte tlačítko default [15] na dobu 4 vteřin
7. Pro obnovení zařízení do továrního stavu stiskněte tlačítko default [15] na dobu 10
vteřin.
8. 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.
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8. 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.

9. Zformátování SD karty
1. Pokud SD kartu nemáte vloženou v zařízení, vložte ji do zařízení, tak aby strana se
zlatými kontakty byla namířena dolu.

2. Vypněte DVR zařízení.
3. Klikněte a držte tlačítko pro ovládání nahrávání [10]
4. K tomu stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí [9] a držte ho po dobu 3 vteřin, dokud
nezačne blikat červená LED dioda.

5. Nyní můžete obě tlačítka pustit.
• Blikající červená LED dioda a svítící modrá LED dioda značí, že probíhá
formátování SD karty

• Konec formátování poznáte tak, že obě LED diody zhasnou.
Pozn. Doporučujeme SD kartu zformátovat před prvním použitím v zařízení. Nezapomeňte
však zálohovat případná data, nacházející se na SD kartě. Formátováním o ně přijdete!
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10. Nastavení data a času pomocí PC
1. Připojte zařízení k PC (viz. kapitola 7. Připojení zařízení k počítači).
2. V kořenové složce zařízení vytvořte nový textový dokument se jménem settime.txt
(Pravé kliknutí → Nový → Textový dokument).

3. Otevřete textový dokument a na první řádek vložte datum a čas ve formátu
rok.měsíc.den hodiny:minuty:vteřiny.
• Pokud je tedy 18.3.2017 a půl páté odpoledne vložíte (bez uvozovek):
„2017.03.18 16:30:00“

4. Uložte soubor, odpojte zařízení od PC a zapněte ho.
5. Čas a datum v zařízení by měl nyní odpovídat nastavení v souboru (aktuální čas
naleznete v pravém dolním rohu zařízení). Povšimněte si, že při dalším připojení soubor
v zařízení nenaleznete, jelikož se automaticky smazal. Pokud budete chtít znovu změnit
čas, musíte celý postup opakovat.
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11. Stažení fotek ze zařízení do PC
1. Pokud chcete stáhnout fotky ze zařízení do PC, existují 2 možnosti, jak to udělat.
a. Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do PC pomocí přiloženého SD adaptéru, či
USB adaptéru na paměťové karty.
b. Připojte zařízení k PC (viz. kapitola 7. Připojení zařízení k počítači). Zařízení
nyní můžete používat jako ostatní běžná zařízení.

12. Pohyb v zařízení a základní nastavení
Pozn. Zařízení je dotykové, položky vybírání pomocí dotknutí se dané položky na dotykové
obrazovce.
1. Vložte SD kartu a zapněte zařízení pomocí stisknutí zapínacího tlačítka po dobu 3
vteřin.
2. Nyní se nacházíte v hlavním menu zařízení. Zde se nachází 3 položky. Video Files, kde
můžete prohlížet své videa, Recorder Setting, kde můžete zvolit způsob nahrávání a
Program Setting, kde můžete měnit různá nastavení zařízení.

12.1 Prohlížení videí
1. V hlavním menu rozklikněte položku Video Files.
2. Nyní vidíte seznam Vámi nahraných záznamů. Po kliknutí na záznam se Vámi zvolená
nahrávka spustí.

12.2 Nastavení nahrávání
1. V hlavním menu rozklikněte položku Recorder Setting.
2. Nyní máte na výběr 2 možnosti. Kliknutím na položku Normal zvolíte obyčejný způsob
nahrávání. Kliknutím na položku Motion Detection bude zařízení nahrávat pouze
v případě, že zaznamená pohyb.
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12.3 Nastavení zařízení
• V hlavním menu rozklikněte položku Program Setting.
• První položka v menu „Language“ je nastavení jazyku. Zde bohužel nenajdete češtinu.
Můžete si vybrat mezi angličtinou, japonštinou a čínštinou.
• Druhá položka v menu „Movie Size“ Vám umožní vybrat kvalitu, ve které bude
zařízení natáčet. 1080P – Full HD, 720P – HD, WVGA – 480P. Pozor, větší číslo také
odpovídá větší velikosti záznamu.
• Třetí položka v menu „Frame Rate“ umožňuje zvolit počet snímků za vteřinu. 30FPS –
30 snímků za sekundu, 60FPS – 60 snímků za sekundu. Stejně jako u minulého
nastavení, větší počet snímků zapříčiní větší velikost záznamů.
• Čtvrtá položka v menu „Time Date Display“ Vám umožňuje zvolit, zdali chcete na
nahrávkách v rohu zobrazovat aktuální čas a datum, nebo zdali tuto informaci
zobrazovat nechcete. On – bude zobrazováno, Off – nebude zobrazováno.
• Pátá položka v menu „Time Date Setting“ Vám umožňuje nastavit aktuální čas a
datum. Mezi jednotlivými položkami se pohybujete šipkami doprava a doleva. Hodnoty
měníte šipkami nahoru a dolu. Vše nakonec potvrdíte tlačítkem OK.
• Šestá položka menu „MIC“ je pro zapnutí (On) /vypnutí (Off) mikrofonu.
• V sedmé položce „Storage Info“ můžete zjistit informace o volném a celkovém místě
na paměťové kartě.

• Osmá položka „Backlight Out Duration“ umožňuje nastavit čas, za jak dlouho se
vypne obrazovka. Možností Off můžete zakázat vypínání obrazovky. To se však může
negativně projevit na výdrži baterie.

• Devátá položka „Login Password“ Vám umožňuje zapnout (ON), či vypnout (OFF)
heslo, které je nutné zadat při zapnutí zařízení.

• Heslo nastavíte v desáté položce menu – „Login Management“. Vámi vybrané heslo
musím mít minimálně 8 znaků. Poté co zadáte heslo, klikněte OK, zopakujte Vámi
vybrané heslo a znovu stiskněte OK. Pokud jste v minulé položce zapnuli vyžadování
hesla, budete muset heslo zadat při každém zapnutí zařízení.
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• Jedenáctá položka v menu „Touch Panel Calibration“ umožňuje zkalibrovat dotykový
displej. Pokud se Vám zdá, že displej špatně reaguje na vaše dotyky, můžete ho
zkalibrovat. Po kliknutí na položku se Vám na displeji objeví křížek. Dotkněte se
uprostřed křížku a následně všech dalších zobrazených. Po několika dotknutí se Váš
displej překalibruje.
• Dvanáctá položka v menu „Format SD Card“ umožňuje formátovat SD kartu. Výběr
potvrdíte následným kliknutím „OK“
• Třináctá položka v menu „Firmware Upgrade“ umožňuje případnou aktualizaci
systému. Soubor pro aktualizaci musíte nejdříve nahrát do zařízení. Poté klikněte
tlačítko Upgrade a OK
• Poslední – čtrnáctá položka v menu „Setup Defaults“ umožňuje restartovat veškerá
nastavení, která jste v zařízení změnili. Výběr potvrdíte kliknutím na Yes.

13. Specifikace

14. 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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15. 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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