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Power banka s kamerou a detekcí 

pohybu  

 

Návod k obsluze 

  

  

  

 
  

  

  

Kontakt na dodavatele:  

SHX Trading s.r.o.  

Týmlova 8, Praha 4, 140 00  

Tel: 244 472 125 
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1. Popis  

  

  

  

1. Signalizační dioda 1 2. 

Signalizační dioda 2 3. 

Signalizační dioda 3  

4. Signalizační dioda 4  

5. Slot pro micro SD kartu  

6. Tlačítko power  

7. Konektor napájení OUT  

8. Konektor napájení IN  

  

  

  

2. Ovládání  
  

Nabíjení vestavěné baterie:  

  

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte přes 

napájecí konektor IN pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 4-5 

hodin. Během nabíjení bliká signalizační dioda 1. Plné nabití je signalizováno 

rozsvícením signalizačních diod 1 a 2.  

  

  Vložení micro SD karty:   

Do slotu pro micro SD kartu vložte kartu s kapacitou paměti 4-32Gb.   

  

Zapnutí a vypnutí:  

Tlačítko power stiskněte a podržte cca 3 sekundy. Jakmile se rozsvítí signalizační 

dioda 3 a 4 tlačítko uvolněte. Poté zhasne dioda 3 a svítí pouze dioda 4, která značí 

pohotovostní režim.    
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Pro vypnutí power banky podržte tlačítko power cca 6s.  

  

Nahrávání videa:  

Video začnete nahrávat krátkým stisknutím tlačítka power z pohotovostního módu. 

Signalizační dioda 4 zhasne a dioda 3 dvakrát zabliká. Power banka poté začne 

nahrávat video. (během nahrávání nesvítí žádné dioda)  

Pro dosažení co nejkvalitnějšího záznamu se snažte zajistit co nejlepší 

světelné podmínky  Pokud chcete nahrávání videa zastavit, stiskněte opět 

krátce tlačítko power.  

Signalizační dioda 3 dvakrát zabliká a poté se rozsvítí dioda 4, která značí 

pohotovostní režim.  

  

Nahrávání s detekcí pohybu  

V pohotovostním módu (svítí signalizační dioda 4) podržte cca 3s tlačítko power. Poté 

začne blikat signalizační dioda, která značí mód detekce pohybu.   

Poté dioda zhasne. Kamera se nyní nacházejí ve stavu detekce pohybu. Video začne 

nahrávat, pouze když se před kamerou vyskytne pohyb. Pokud pohyb ustane, power 

banka uloží nahrávku a vyčkává na další pohyb.   

Pro ukončení nahrávání a detekce pohybu stiskněte krátce tlačítko power. Dioda 3se 

rozsvítí a videonahrávka se uloží na kartu. Po uložení nahrávky se power banka 

automaticky přepne do pohotovostního módu.   

  

Focení   

Pro vytvoření fotografie stiskněte 2x rychle tlačítko power. Zařízení vytvoří snímek a 

přepne se automaticky zpět do pohotovostního módu.  

  

Připojení přístroje k PC:  

  

Přistroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení přístroje k PC se po 

chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.   
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Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, 

přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci 

bezpečného odebrání hardware.   

Záznamy přehrávejte vždy přímo z hard disku vašeho PC, tzn. nejdříve si je z paměti 

power banky stáhněte do adresáře.    

Videa z karty můžete přehrávat také tak, že kartu nejprve vložíte do adaptéru a 

následně zasunete do PC.  

Pozn: Pokud se ani po cca 30s po připojení přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, 

zkuste ho připojit znovu, případně použijte jiný USB konektor.  

  

Nastavení času:  

  

a. Nejprve přístroj vypněte  

b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC  

c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

  

   

d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým 

tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z 

následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „timeset“  

e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 

2015.07.19 12:25:00 Y  

f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

  

  

Nastavení rozlišení videa:  

  

a. Nejprve přístroj vypněte  

b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC  

c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  
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d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým 

tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z 

následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „vsize“  

e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj následující znaky pro nastavení 

rozlišení.  

• Pokud chcete záznamy v rozlišení 1920x1080 napište do 

poznámkového bloku číslici 2.  

  

• Pokud chcete záznamy v rozlišení 1280x720  napište do 

poznámkového bloku číslici 1.  

  

• Pokud chcete záznamy v rozlišení 640x480  napište do 

poznámkového bloku číslici 0.  

  

f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

  

  

Nastavení rozlišení fotografie:  

  

g. Nejprve přístroj vypněte  

h. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC  

i. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

  

   

j. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým 

tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z 

následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „psize“  

k. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj následující znaky pro nastavení 

rozlišení.  
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• Pokud chcete fotografie v rozlišení 4032x3024 napište do 

poznámkového bloku číslici 0.  

  

• Pokud chcete fotografie v rozlišení 2650x1920  napište do 

poznámkového bloku číslici 1.  

  

• Pokud chcete fotografie v rozlišení 2048x1536  napište do 

poznámkového bloku číslici 2.  

  

• Pokud chcete fotografie v rozlišení 1280x960  napište do 

poznámkového bloku číslici 3.  

l.Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

  

  

Použití jako „Power banka“  

Power banka s kamerou lze použít i jako klasický přídavný zdroj.  
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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.  


