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Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 
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Podrobný manuál  

1. Obsah balení 

• Uživatelský manuál 

• Inspekční kamera TV90Pro 

 

2. Popis zařízení 
 
 

 
 

 

3. Zapojení zařízení 
 

a) Vložte do zařízení 4x baterie typu AA a micro SD kartu,  
b) Odviňte si požadovanou délku trubice (celá délka trubice je 45cm), 
c) Stisknutím a přidržením tlačítka POWER/ PAUSE po dobu alespoň 3 sekund 

zapnete jednotku a rozsvítíte LCD displej, 

d) Nasměrujte konec trubice zakončený kamerou na cíl, protlačte trubici skrz otvory 

nebo ohněte trubici kolem předmětů, pokud je to nutné, 

e) Nyní může sledovat přenos na displeji a pořizovat fotografie nebo videosoubory. 

 
 

4. Ovládací panel 
 
1. Tlačítko POWER / PAUSE   , Dlouhým stisknutím zapnete / vypnete zařízení. 
Krátkým stisknutím zastavíte obraz ve stavu foto nebo pozastavíte video, je-li zařízení 
ve stavu přehrávání videa 
2. Tlačítko FOTO / VIDEO  . Krátkým stisknutím pořídíte snímek / zahájíte záznam 
videa. Dlouhým stisknutím změníte stav z fotografie na video nebo z videa na fotografii 
3. Tlačítko MENU / OK  . Krátkým stisknutím vstoupíte do menu, poté stiskněte 
znovu pro potvrzení výběru 
4. Tlačítko DELETE  . Zvyšuje / snižuje jas LED světel na hlavě kamery 
5. Tlačítko NAHORU  . Tlačítko zoom pro zvětšení video rámečku 
6. Tlačítko DOLŮ  . Překlopí obraz / video o 180 stupňů 
7. Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SVĚTLA   
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5. Menu 

 
Do menu vstoupíte tlačítkem MENU/OK. V Menu se pohybujete tlačítka DOLŮ a 
NAHORŮ. Výběr potvrdíte tlačítkem MENU/ OK. 
 
Nahrávání videa – recording mode 

V režimu záznamu v reálném čase stiskněte tlačítko  pro zahájení nahrávání, na 

displeji se zobrazí ikona . Pro zastavení nahrávání stiskněte opět tlačítko . 
 
Fotografování – camera mode 

V režimu fotoaparátu v reálném čase stiskněte tlačítko  pro pořízení fotografie, na 

displeji se zobrazí ikona .  
 
Poznámka: V režimu záznamu musí být nainstalována micro SD karta, jinak se zobrazí 
výzva „ nebyla nalezena žádná SD karta!“   
 
Přehrávání videí / obrázků – playback - pictures 

Stisknutím tlačítka   nebo   vyberte požadované video / obrázek a můžete si jej 
zpětně přehrát. 
 
Smazat videa / obrázky – playback - videos 
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadované video / obrázek a poté stisknutím tlačítka   

   vymažte jedno nebo všechna videa / obrázky. 
 
Nastavení data / času – setting – date, time 

V režimu nastavení stiskněte tlačítko   nebo   a vyberte Datum / Čas. Stisknutím 

tlačítka   zahajte nastavení. Stisknutím tlačítka   nebo   snížíte nebo zvýšíte 

čísla, poté stiskněte tlačítko   pro potvrzení. 
 
Nastavení jazyka – setting - language 

V režimu nastavení jazyka stiskněte tlačítko  pro přepnutí jazyka a ukončete výběr 
jazyka. Každé stisknutí přepne jeden jazyk. Podporované jazyky: angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, čínština a ruština. 
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6. Řešení problémů  
 

 

 
Zařízení nelze zapnout 

1. Baterie nebyly vloženy. 
2. Baterie nejsou vloženy správně. 
3. Baterie jsou vybité. 

 
Obrázek je příliš tmavý nebo světlý 

1. Upravte jas LED podle inspekční 
prostředí. 
2. Zapněte / vypněte světlo jako pomocné 
zařízení v případě potřeby 

 
Nelze načíst SD kartu 

1. Ujistěte se, že karta Micro SD je správně 
vložena a není větší než 32G. 
2. Restartujte zařízení 
 

Video obraz tak není 
plynulý nebo nezaznamenává 

správně 
 

K přenosu použijte kartu Micro SD 
rychlost 6 MB / s nebo vyšší. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. 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. 

 


