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Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3, Praha 4 -14100 



  
SHX trading s.r.o 2 

 

Podrobný manuál  

1. Obsah balení 

 

• Uživatelský manuál 

• Hodinky  

• USB kabel 

 

2. Popis produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Čidlo IR přísvitu 

2 – Krytka a konektor mini USB 

3 – Kamera 

4 – Tlačítko ON/OF 

5 – Signalizační dioda (zelená + červená) 

6 – Kolečko pro nastavení hodinkového strojku 

7 – Signalizační dioda modrá 

8 – Přepínač módu 

9 – IR přísvit 
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3. Led diody – vysvětlivky  

 
Modrá dioda svítí: indikuje pohotovostní stav videa  

 

Zelená dioda svítí: indikuje pohotovostní stav hlasového záznamu  

 

Zelená a modrá dioda svítí zároveň: indikuje pohotovostní stav fotoaparátu  

 

Červená dioda svítí: zařízení se nabíjí  

 

 

4. Nabíjení zařízení 

 
Kamerový modul má integrovanou baterii, kterou je nutné po vybití opětovně nabít 

přiloženým USB kabelem. 

 

Postup:  

1 – Odšroubujte krytku mini USB konektoru 

2 – Připojte mini USB kabel k hodinkám a druhý konec do PC či napájecího 

adaptéru (5V) 

3 – Během nabíjení svítí červená dioda. 

 

Pozn. Hodinkový strojek je napájen separovanou baterii tzv. hodinkovou.  

 

 

5. Zapnutí a vypnutí zařízení 

 
1) Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF, rozsvítí se zelená a modrá LED dioda. 

Jakmile zhasne zelená LED dioda, zařízení je připraveno k použití, 

2) Vypnutí zařízení provedete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF. 

3) Pokud jsou hodinky v pohotovostním stavu bez jakékoliv reakce, dojde po 60s 

k automatickému vypnutí zařízení. 
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6. Ovládání zařízení 

 

Pořízení video záznamu  

1) Zapněte zařízení dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF,  

Rozsvítí se zelená a modrá LED dioda. Jakmile zhasne zelená LED dioda, 

zařízení je v pohotovostním stavu (svítí modrá dioda)  

2) Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF, modrá dioda 3x zabliká a zařízení začne 

nahrávat.  

3) Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu krátce tlačítko ON/OFF. Záznam se 

uloží a rozsvítí se opět modrá dioda, která značí pohotovostní mód kamery. 

 

Pořízení hlasových záznamu  

1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda 

2) V pohotovostním módu stiskněte krátce 1x tlačítko přepínač režimu - rozsvítí se 

zelená dioda,  

3) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zahájíte nahrávání (3x blikne zelená dioda),  

4) Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu krátce tlačítko ON/OFF. Záznam se 

uloží a rozsvítí se zelená dioda, která značí pohotovostní mód diktafonu. 

 

Pořízení fotografií  

1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda 

2) Stiskněte 2x krátce tlačítko přepínač režimu,  

3) Rozsvítí se zelená a modrá dioda 

4) Krátkým stisknutím ON/OFF pořídíte fotografii (modrá a zelená dioda blikla),  

 

 

Detekce pohybu  

1) Zapněte zařízení – svítí modrá dioda 

2) Stiskněte dlouze tlačítko přepínač režimu,  

3) Zelená a modrá dioda 3x zabliká,  

4) Zapne se detekce pohybu. Při zaznamenání pohybu pořídí 60s video nahrávku,  

5) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF uložíte a ukončíte detekci. Zařízení se 

přepne do pohotovostního režimu.  
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7. Nastavení data, času, časového vodoznaku a rozlišení videa 

 

Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC a otevřete soubor Time.txt . Zde můžete 

provádět následujicí změny:  

2019.01.01. 01:01:01 – akutální datum a čas  

Y - zobrazení času vodoznaku souboru  

N - bez zobrazení vodoznaku  

1 – 1080P – 1920 x 1080  

2 – 720P – 1280 x 720  

3 – VGA – 640 x 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Restart 

 

Zařízení restartujte společným stisknutím tlačítek ON/OFF a přepínačem režimů. 

 

9. Propojení s PC  

  

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru konektoru a propojte s 

kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC 

indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.  
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Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný 

disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.  

  

Zásadně nepropojujte hodinky s PC během nahrávání Videa.  

  

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody 

externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.  

 Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk 

počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se 

vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.  

 Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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. 


