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1. Zobrazení přístroje  

 

1.1 Celkový pohled  

 

  

 

 

 

1. LED dioda 

2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

3. Slot na micro SD kartu 

4. Mód 1 

5. Mód 2  

6. Mód 3 – možný libovolně upravit uživatelem přes PC software 

7. Čočka kamery 

8. Mikrofon 

9. Mini USB konektor 

 

1.2 Obsah balení 

• kamera 

• mini USB kabel 

 

 

 

2. Rychlý start   

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu. 

2. Zvolte požadovaný mód. 

3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] kameru zapněte. Blikající zelená dioda značí 

nahrávání. 

4. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [2] (držte jej, dokud 

oranžově svítící dioda nezhasne). 
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3. Podrobný návod 

 

3.1 Základní ovládání 

1. Paměťovou kartu vložte před zapnutím.  

2. Před zapnutím také vyberte požadovaný mód. 

3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] se zařízení vypíná a zapíná. 

 

 

3.2 Nabíjení 

1. Napájení je možné pomocí mini USB kabelu. 

2. Je možné přes PC i adaptér. 

 

 

3.3 Popis módů 

1. Mód 1 a 2 se liší v následujících parametrech – mód 1 má nastaveno nižší 

rozlišení (640x360 oproti HD), jednotlivé nahrávky (kamera záznam 

rozděluje) jsou delší (20 minut oproti 15) a nahrává ve smyčce.  

2. Jiná nastavení se u těchto 2 módů shodují – nastavena je vysoká kvalita, 

vysoké FPS, zobrazení času na nahrávce, záznam zvuku a záznam na 

základě detekce (pohybu/hluku/vibrace) je vypnutý. Stejně jako automatické 

vypnutí zařízení. 

3. Nastavení třetího - tj. vlastního módu se provádí přes software (k dispozici 

pro PC i Mac) – viz samostatný návod.  

 

 

3.4 Dioda 

  

3.4.1 Bez připojeného adaptéru 

1. Pokud zeleně svítí, zařízení se zapíná. Ve chvíli, kdy začne zeleně blikat, 

kamera nahrává. 

2. Pokud střídavě problikává zeleně a červeně, značí to slabou baterii a 

probíhající nahrávání. 

3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu. 

  

 



  
www.spionazni-technika.cz 4 

 

3.4.2 S připojeným adaptérem 

1. Oranžově svítící dioda značí napájení. Ve chvíli, kdy začne svítit zeleně, je 

zařízení plně nabito. 

2. Blikající zelená dioda značí plně nabité zařízení, které nahrává. Pokud 

střídavě problikává zeleně a oranžově, značí to napájení se současným 

nahráváním. 

3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu. 

  

 

3.4.3 Při propojení kamery s PC 

1. Svítící oranžová dioda značí nabíjení. 

2. Svítící zelená dioda značí plně nabité zařízení. 

 

 

4. Specifikace 

HD rozlišení Software pro PC i Mac pro snadné 

nastavení 

Detekce pohybu 3 módy nahrávání 

Detekce vibrací v okolí Baterie 1200mAh 3.7V 

Detekce hlasu (hluku) v okolí Podpora až 64 GB micro SD karet 

Výdrž až 10 hodin nahrávání Rozměry v mm 88x43x19 (hmotnost 58g) 

 

 

 

5. Doporučení a FAQ 

 

5.1 Doporučení 

• Pokud kamera zobrazuje rok 2026, nebude čas zobrazen na záznamech, i 

když je tato funkce aktivována. Nastavte čas přes PC software a 

nahrávky s tímto datem odstraňte z karty. 
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5.2 FAQ 

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“ 

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 4 – 64 GB, jinou výrobek 

nepodporuje. 

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

Zkuste kartu zformátovat v PC. 

„Video má nestandardní zvuk“ 

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii. 

„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“ 

Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít 

jiný USB vstup. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

6. 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 


