Klíčenka se skrytou Full HD 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. Zprovoznění klíčenky
•

Produkt nejprve nabijte pomocí dodávaného kabelu přímo z PC a to po dobu
min. 4 hodiny

Pozn: Pro správné naformátování baterie doporučujeme před zahájením používání
produkt třikrát nabít/vybít. V tomto případě nabíjejte baterii minimálně po dobu 6
hodin, nejlépe přes noc, poté produkt zapněte (např. nahrávání videa) a nechte úplně
vybít.
•

Zpřístupněte konektor pro nabíjení a slot pro vložení SD karty následovně:
o Nejprve jemným tlakem odsuňte kryt na opačné straně z pohledu tlačítek
o Kryt opatrně zatlačte směrem nahoru, a tímto postupem ho vyndejte

•

Provedenou operací zpřístupníte konektor, který je skryt pod klíčem

•
•
•

Nyní již můžete připojit kabel, či vložit mikro SD kartu
Po nabití přístroje a vložení SD karty opět zasuňte kryt
Micro SD kartu zasuňte opatrně do slotu pro SD kartu, konektory směrem ke
straně s tlačítky až na úroveň, kdy karta zacvakne. Kartu vkládejte při vypnuté
klíčence.
Klíčenka je nyní připravena k použití

•
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2. Popis ovládacích tlačítek a dalších prvků klíčenky

•
•
•

Tlačítko otevírání kufru
Tlačítko otevření dveří
Tlačítko uzamčení vozu
přisvícení

-

(1) ON/OFF
(2) Zapnutí nahrávání videa, focení
(3) Aktivace detekce pohybu, zapnutí IR

2.1 Zapnutí/vypnutí
•
•
•
•

Stiskněte dlouze tlačítko 1
Zabliká modrá dioda, a poté se rozsvítí dioda červená
Klíčenka se nyní nachází v pohotovostním módu
Klíčenku vypnete, pokud v pohotovostním módu dlouze stisknete tlačítko 1.
Led dioda zabliká modře a klíčenka se vypne

2.2 Nahrávání videa
•
•
•
•
•
•
•

Pokud máte v klíčence vloženu SD kartu, můžete na ni nahrávat videa se
zvukem
Nejprve klíčenku zapněte dle bodu 2.1
Stiskněte po dobu 2-3s tlačítko 2
Červená dioda párkrát zabliká a klíčenka začne nahrávat video
Nahrávaný záznam klíčenka ukládá každé 3 minuty z důvodu zamezení ztráty
dat
Nahrávání zastavíte stiskem tlačítka 1.
Klíčenka uloží nahrané video na vloženou mikro SD kartu a přepne se do
pohotovostního módu. Svítí červená dioda.
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2.3 Focení
•
•
•
•

Fotit můžete, pokud máte v klíčence vloženou SD kartu
Klíčenku zapněte podle bodu 2.1
Jednu fotku vytvoříte jedním krátkým stiskem tlačítka 2
Led dioda jednou blikne a uloží příslušnou fotku

2.4 Nahrávání detekcí pohybu
•
•
•
•
•
•

Klíčenku uveďte do pohotovostního módu dle bodu 2.1
Následně dlouhým stiskem tlačítka 3 po dobu 2-3s aktivujte detekci pohybu
Led dioda pětkrát blikne modře a systém je připraven na nahrávání pomocí
detekce pohybu
Pokud se následně před čočkou kamery objeví pohyb, čidlo spustí nahrávání
Videa budou opět ukládána každé tři minuty
Mód detekce pohybu zrušíte jedním stiskem tlačítka 1, klíčenka se přepne do
pohotovostního módu

Pozn: Při aktivaci detekce pohybu (zachycení pohybu) jednou blikne modrá dioda.

2.5 Mód nočního vidění
•
•
•

Tento mód můžete aktivovat, pokud je aktivní nahrávání videa
Mód aktivujte jedním krátkým stiskem tlačítka 3
Vypnutí nočního módu proveďte opět jedním stiskem tlačítka 3

Pozn: Při aktivním módu nočního vidění slabě svítí IR dioda v přední části klíčenky
(nachází se vedle čočky kamerky)

2.6 Klíčenka jako flash disk
•
•
•
•
•
•

Pokud je vložena mikro SD karta, můžete klíčenku použít jako běžný flash disk
Klíčenku vypněte
Odstraňte kryt konektoru podle postupu uvedeného v článku 1 a klíčenku
propojte pomocí dodávaného USB kabelu a vaším PC
Klíčenka se zobrazí jako Vyměnitelný disk
Nyní můžete použít všechny běžné funkce externího disku, tedy otevírání
souborů, jejich přesun, mazání, kopírování apod.
V případě, že váš PC neidentifikuje připojenou klíčenku ani po 30s, připojení
opakujte nebo použijte jiný USB konektor
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Pozn: Nepřehrávejte videa přímo z klíčenky, vzhledem k velkým datovým tokům,
které nejsou kabel a USB konektor schopny pojmout, bude docházet k sekání videa.
Nahrané soubory si nejprve uložte na váš hard disk, a teprve poté je přehrávejte.
Pokud máte váš PC vybaven čtečkou paměťových karet, můžete kartu vyjmout z
klíčenky a data spravovat prostřednictvím této čtečky.

2.7 Nabíjení
•
•
•
•

Klíčenku nabíjejte přes dodávaný kabel z PC
Během nabíjení bliká červená dioda, pokud je baterie klíčenky nabita, dioda
svítí nepřerušovaně
Při nabíjení pomocí USB kabelu z PC nejprve připojte kabel do mini USB v
klíčence, a teprve poté připojte kabel do USB konektoru ve vašem PC
Při odpojování kabelu od PC používejte VŽDY funkci bezpečného odebrání
hardware

Pozn: Doporučujeme ponechat klíčenku v nabíječce ještě 30-60 min poté, co dioda
začne nepřerušovaně svítit.

2.8 Nastavení času v klíčence
Klíčenka má vestavěný časový modul, tzn., že umožňuje umístit na nahraná videa,
příp. fotky záznam data a času.
•
•
•

•
•
•
•
•

Vypnutou klíčenku nejprve připojte k PC
Klíčenka se zobrazí jako Vyměnitelný disk
Pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru v kořenovém adresáři
(nejvyšší adresář na Vyměnitelném disku) a ze zobrazeného menu vyberte
Nový a následně Textový dokument
Vytvořený textový soubor pojmenujte „time“
Soubor time otevřete a vepište do něj datum a čas v následujícím formátu:
2013.04.09 12:00:00
Soubor zavřete, např. kliknutím na křížek v pravém horním rohu obrazovky, a
poté klikněte na tlačítko Uložit
Přes bezpečné odebrání hardware klíčenku odpojte od PC
Na následujícím záznamu již bude datum aktualizováno
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3. Specifikace klíčenky
Formát videa
Kódování
Rozlišení videa
Snímkování
Formát fotek
Kapacita Li-on baterie
Výdrž baterie
Napájení
Kapacita mikro SD karty
Rozměry
Váha

AVI
M-JPEG
1920x1080px
30 fps
JPG 2560x1920
450 mAh
60 min
DV-5V
Max 16GB
70x35x15 mm
65g

4. Pár tipů na závěr
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Pokud je karta plná zablikají střídavě červená a modrá led diody, klíčenka
uloží záznam a vypne se
V případě, že je v klíčence slabá baterie, červená led dioda rychle bliká, poté
zabliká modře a klíčenka se vypne
Pokud klíčenka přestane reagovat na vaše pokyny, resetujte ji stiskem tlačítka
reset po dobu několika sekund. Tlačítko reset se nachází na pravém boku
klíčenky, vedle stříbrného pásku
V případě, že klíčenka přestane nahrávat video, doporučujeme zformátovat
paměťovou kartu
V případě, že nebudete klíčenku delší dobu používat, nejprve dobijte baterii.
Baterie při správném naformátování vydrží 150-200 cyklů s tím, že její
kapacita by neměla klesnout pod 75% kapacity původní
Klíčenka není vodotěsná, chraňte ji proto před stykem s kapalinami
Klíčenku nepoužívejte v prašném či velmi vlhkém prostředí, stejně jako v
mrazu nebo extrémně vysokých teplotách (>40C)
Pro dosažení co nejlepší kvality záběrů klíčenku používejte při dobrých
světelných podmínkách, během natáčení se snažte klíčenkou pohybovat co
nejméně, zajistíte tím lepší stabilitu záběrů
Pro čištění klíčenky použijte suchý hadřík, nepoužívejte žádné chemické
prostředky
V případě likvidace produktu ho nevhazujte do ohně ani do běžného odpadu,
použijte sběrnu elektro-spotřebičů
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5. 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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