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Digitální hodinky s kamerou 

EXCLUSIVE - 720p  

 

Návod k obsluze 

  

  

  

  

  

 Kontakt na dodavatele:  

SHX Trading s.r.o.  

Týmlova 8, Praha 4, 140 00  

Tel: 244 472 125 

http://www.spyobchod.cz/digitalni-hodinky-s-kamerou-exclusive-720p/
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1. Zobrazení přístroje   

1.1 Celkový pohled a popis přístroje  

  

 

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení a spuštění/zastavení nahrávání.  

2. Objektiv kamery.  

3. Slot na paměťovou kartu (v pravé části obrázku je vidět, jak kartu do zařízení vložit)  

4. Micro USB konektor  

5. Reset  

6. Tlačítko pro formátování paměťové karty + mikrofon  

7. Ukazatel stavu baterie  

8. Datum a čas  

9. R značí spuštěné nahrávání  

10. F značí chybějící paměťovou kartu nebo zaplněnou paměť  

11. LED dioda (zelená - pokud při napájení svítí, zařízení se nabíjí, když zhasne, je zařízení 

plně nabité)  

2. Rychlý start    

• Do zařízení vložte paměťovou kartu.  

• Zapněte jej dlouhým stiskem tlačítka [1].   

• Zařízení začne automaticky nahrávat.   

• Nahrávání zastavíte/spustíte krátkým stiskem tlačítka [1].  

• Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1].  
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3. Podrobný návod  

3.1 Základní ovládání - zapnutí, vypnutí a nahrávání  

1. Do zařízení je vždy nejprve nutné vložit paměťovou kartu.   

2. Přístroj zapněte tlačítkem [1] (dlouhý stisk).  

3. Zařízení začne automaticky nahrávat. Nahrávání zastavíte/spustíte krátkým stiskem 

tlačítka [1].  

4. Displej se sám zhasne po 30 sekundách bez stisku tlačítka. Nahrávání samozřejmě 

pokračuje i se zhasnutým displejem.  

5. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1].  

6. Probíhající nahrávání označuje písmeno R v levém horním rohu displeje. 7. Pokud by se 

po zapnutí zobrazovalo písmeno F (levý spodní roh), značí to chybu paměti. Tj. paměťová 

karta je plná, vadná, špatně zformátovaná nebo není vůbec vložená.  

3.2 Nastavení času  

1. Zařízení propojte s PC.  

2. V kořenovém adresáři vytvořte textový dokument s názvem „settime“ (pravý klik myší > 

nový > textový dokumet).  

3. Datum vyplňte na první řádek ve formátu „RRRR.MM.DD HH.MM.SS“ - tj.  

„rok.měsíc.den hodiny.minuty.sekundy“ - tedy např. „2016.12.24 18:25:37“.  

4. Soubor takto uložte a odpojte zařízení od PC.  

5. Textový soubor zmizí a čas je tímto nastavený.  

3.3 Napájení a stahování souborů ze zařízení  

1. Napájení je možné standardním micro USB kabelem.   

2. Stejně tak stahování pořízených nahrávek do PC – propojte vypnuté zařízení s PC. Poté 

jej zapněte a soubory bude možné stahovat stejně jako z USB flash disku.  

3. Záznamy z karty lze také samozřejmě stáhnout čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu 

ze zařízení, vložte jí do čtečky karet a tu připojte k PC.   

3.4 Zformátování paměťové karty  

1. Zařízení zapněte.  

2. Stiskněte tlačítko [6] po dobu 3 sekund.  

3. R a F na displeji začnou blikat. Poté se zařízení vypne. Tím je formát dokončený.  

3.5 Reset zařízení  

1. Pokud se zařízení chová zvláštně, je možná jej resetovat.  
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2. Stiskněte tlačítko [5]. Zařízení se tím vypne a zároveň resetuje.  

  

  

4. Specifikace  

30 fps HD video  1/4" progressive CMOS sensor  

Podpora micro SD pam. karet až do 32 GB  Úhel záběru 67°  

16 GB pam. karta v balení  Formát videa H.264  

Micro USB konektor  Rozměry 47x43x13mm  

Výdrž baterie až 80 minut  Hmotnost 40g  

  

5. FAQ – často kladené dotazy:  

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“  

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.  

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“ Zkuste 

kartu zformátovat v PC.  

„Nedaří se mi propojit kameru s počítačem“  

Zkuste použít jiný USB slot, případně kabel vypojit a poté opět zapojit.  

  

6. Závěrečná ustanovení  

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Špionážní 

minikamery.  

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.  

 

http://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/
http://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/
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Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné 

rozmnožování podléhá schválení touto společností.  

  


