Propiska s FULL HD mini kamerou
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
e-mail: podpora@spionazni-technika.cz
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1. Popis funkcí a jejich použití
Začátek
•

•

Propisku zapnete tím, že dlouze (cca 2 vteřiny) podržíte vrchní tlačítko. Po
zapnutí se rozsvítí červená dioda, která cca po dvou vteřinách zabliká a
zhasne. Po zhasnutí červené diody propiska automaticky začne nahrávat
video.
Chcete-li změnit mód propisky, tak je nejprve nutné ukončit nahrávání
videa (krátkým zmáčknutím vrchního tlačítka) a propiska musí být tedy ve
stand-by módu (svítí červená dioda). Nyní můžete přepínat módy.

Nahrávání videa
•
•
•

Pro nahrávání stiskněte krátce vrchní tlačítko ze stand-by módu. Červená
dioda 3x zabliká, zhasne a poté začne natáčet video.
Pro zastavení nahrávání krátce stiskněte vrchní tlačítko. Tím se video uloží
a rozsvítí se červená dioda. Nyní je pero ve Video stand-by módu.
Chcete-li začít nahrávat další video, tak opět krátce stiskněte vrchní
tlačítko.

Focení
•
•
•

Pro focení je nutné přepnout pero do Foto módu což uděláte tím, že ze
stand-by módu 2x rychle a krátce stisknete vrchní tlačítko. Nyní svítí svítí
modrá dioda.
Pro pořízení fotografie jednou krátce zmáčkněte vrchní tlačítko. Červená
dioda blikne a fotografie je pořízena. Poté se opět rozsvítí modrá dioda a
pero je připraveno na pořízení další další fotografii.
Pro přeskočení zpět do video módu opět 2x rychle a krátce stiskněte vrchní
tlačítko

Vypnutí pera
•

Pro vypnutí pera stiskněte a přidržte vrchní tlačítko cca 2-3 vteřiny

Nastavení času:
a. Nejprve přístroj vypněte
b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
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d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým
tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z
následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time“
e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu:

2012-07-19 12:25:00 Y1 (rok,měsíc,den,čas, nastavení
rozlišení)
Y1 – 1080p
Y2 – 720p
Y3 – 720p60

f.

Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pozn. Po úplném vybití propisky je nutné opět nastavit parametry (čas, rozlišení..)

Přehrávání souborů
1) Propisku vypněte a připojte ji do PC
2) Propiska se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk. Pokud se tak nestane
ani po cca 30s akci opakujte, příp. připojte propisku do jiného USB portu
3) Jakmile PC identifikuje propisku jako vyměnitelný disk, práce se soubory je
shodná jako na jakémkoliv jiném Flash disku. Soubory tak můžete mazat,
kopírovat, přesouvat, měnit názvy, apod.
Pozn:: Před přehrávání videa doporučujeme zkopírovat soubory na hard disk
vašeho PC, při přehrávání videa přímo z propisky se záznam může sekat.

2. Upozornění
•
•
•

Vždy před vypojením pera z počítače dejte nejprve BEZPEČNĚ ODEBRAT
HARDWARE. Pokud to neuděláte hrozí poškození propisky
Pro správné naformátování baterie propisku nejprve třikrát nabijte a
následně úplně vybijte. Poté je již možné nabíjet ji kdykoliv
Po úplném vybití propisky je nutné opět nastavit parametry (čas, rozlišení..)

www.spionazni-technika.cz

3

3. Specifikace

Rozlišení videa
Formát fotek
Úhel záběru
Světelnost
Video formát
Komprese
Podpora SD karet
USB
Napájení
Kapacita baterie
Výdrž při nahrávání
Rozměry
Váha

1920x1080px/30fps, 1280x720px/60fps
JPG 2048x1536 px
65°
1 LUX
MOV
H.264
Vestavěná paměť max 32GB
2.0
DC 5V/500mA
380mAh
Max 60 min
155 x průměr 15 mm
50 g

4. 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 na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz
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