Zápisník se skrytou kamerou Lawmate PV-NB10W
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00
Tel: 244 472 125

SHX trading s.r.o

1

Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
USB kabel
Deník s DVR zařízením
Náhradní stránky

2. Popis produktu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Objektiv
Reset
WI-FI ON/OFF
Nahrávací mód Video/Audio
ON/OFF
LED displej ON/OFF
Červená LED dioda – nahrávání

8) Oranžová LED dioda – P2P
9) Modrá LED dioda – nahrávání a
zapnutí zařízení
10) Výchozí nastavení
11) Mikrofon
12) Slot na SD kartu
13) USB vstup

3. Vložení náhradních stránek
a)
b)
c)

Otevřete deník podle obrázku (A),
Přidejte stránky z mezery pořadače podle obrázku (B),
Pokud chcete tyto stránky odstranit, odtrhněte je.
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4. Nabíjení zařízení

Připojte USB k zařízení a druhý konec připojte ke zdroji napájení USB nebo jej připojte
k power bance. Power banka pak pracuje jako přídavná baterie. Během nabíjení blikají
tři modré LED diody. Po dokončení nabíjení tyto LED diody budou stabilně svítit.

5. LED vysvětlivky
Modré diody svítí
Modré diody blikají
Červená dioda svítí
Červená dioda bliká
Oranžová dioda svítí
Oranžová dioda bliká

Zařízení je nabito
Zařízení se nabíjí
Zařízení nahrává
Pauza v nahrávání/SD karta je
plná/Pohotovostní režim
Zařízení hledá P2P
P2P je připojeno

6. Ovládání zařízení
LED displej
Pro kontrolu kapacity baterie a stavu zařízení zapněte LED displej stisknutím tlačítka
(6). Stiskněte znovu pro vypnutí.
Zapnutí
Chcete-li zařízení zapnout, vložte paměťovou kartu a zapněte zařízení pomocí tlačítka
ON/OFF. Červená LED dioda bude v pohotovostním režimu blikat.
Režim záznamu
Nahrávání videa
Přepněte na Video a červená LED svítí trvale.
Záznam zvuku
Přepněte na Audio a červená LED svítí trvale.
Zastavení záznamu
Chcete-li zastavit záznam a vrátit se do pohotovostního režimu, přepněte na střed a
červená LED dioda bude blikat.
Funkce Wi-Fi
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Chcete-li vytvořit připojení Wi-Fi, přepněte do polohy Zapnuto a postupujte podle
pokynů v Rychlém průvodci PV Cam Viewer. Oranžová dioda LED svítí trvale, když je
připojena k síti Wi-Fi.
Vypnutí
Chcete-li zařízení vypnout, přepněte do polohy Vypnuto a poté stisknutím vypněte
displej LED.
Reset
Pokud zařízení pracuje neobvykle, resetujte stisknutím tlačítka.
Výchozí nastavení
Chcete-li obnovit heslo Wi-Fi a SSID, zapněte zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko (10)
po dobu alespoň 3 sekund a poté jej pusťte. Červená a oranžová LED se rozsvítí a
potom zhasne.
Chcete-li obnovit všechna výchozí nastavení, zapněte zařízení, stiskněte a podržte
tlačítko (10) po dobu nejméně 10 sekund a poté jej pusťte. Červená a oranžová LED se
rozsvítí a potom zhasne.

7. Nastavení data a času v PC
1) Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu Windows. Zvolte
poznámkový blok a vytvořit soubor * .txt. Potom poklepejte na textový soubor,
2) Předpokládejme, že aktuální čas je 11. dubna 2018 15:00. Zadejte tedy
informace o datu a čase v tomto formátu 2018.04.11 15:00:00 Poznámka: Mezi
datem a hodinou musí být mezera, čas musí být 24hodinový,
3) Název souboru uložte jako settime.txt do kořenového adresáře paměťové karty,
4) Vložte paměťovou kartu do slotu a zapněte zařízení,
5) Nastavení je nyní dokončeno

8. Stažení souborů do PC
Ke stažení video / foto souborů použijte čtečku paměťových karet nebo připojte zařízení
pomocí USB kabelu k PC. Zařízení musí být zapnuté a musí být vložená paměťová
karta. Počítač bude rozpoznán jako externí disk pro uživatele ke stažení videozáznamů
a fotografií.
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9. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu stáhněte přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma
aplikaci „PVCam Viewer“,
b) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s
názvem „PV-….“, zadejte heslo: „88888888“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu
zobrazí symbol připojené WI-FI,
c) Otevřete staženou aplikaci „PVCam Viewer“. Pro vyhledání a připojení kamery
vyberte v hlavním menu „Device Management“ a stiskněte ikonu „plus“. Následně
naskenujte QR kód a stiskněte „Save“ – kamera se připojí k aplikaci.

10.

Aplikace

a) „Video Files“ – zpětné přehrávání video nahrávek a pořízených fotografii. Pro
zpětné zhlédnutí vybrané video nahrávky nebo fotografie, přesuňte soubor ze
složky „Recording“ do složky „Backup files“ (přetáhněte po souboru prstem do
leva). Otevřete složku „Backup files“ a stiskněte na libovolný soubor, ten se
automaticky přehraje.
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b) „Recorder Settings“ – zde můžete:
• sledovat živý přenos,
• pořizovat fotografie,
• ovládat zvuk (vypnout / zapnout),
• vybrat si režim (normální režim – kamera nahrává neustále / režim pohybu
– kamera se zapne, zaznamená-li pohyb. V pohybovém režimu pod tlačítkem
„SETUP“ můžete dále nastavit délku nahrávky a úroveň pohybu).

c) „Program Setting“
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11.

Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Nabíjení
Baterie
Životnost baterie

Rozlišení videa
Formát video nahrávek
Foto formát
Snímkování
Podporovaný systém pro telefon
Maximální kapacita SD karty
Úhel záběru

12.

244x130x25 mm
306 g
DC 5V
DC 3.7V / 1400mA
Video: cca 150-210 min
Audio: cca 900 min
1920x1080
MOV
JPG
30FPS
IOS, Android
32GB
66°

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
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.
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