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Power banka se skrytou Full HD 
kamerou Secutek SEG-P800 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na dodavatele: 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3 

Praha 4   140 00 

 

Tel.: 244 472 125 
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Popis produktu 

 

 

1.    Světelná kontrolka 1 

2.    Světelná kontrolka 2 

3.    Světelná kontrolka 3 

4.    Světelná kontrolka 4 

5.    Tlačítko „zapnout“ 

6.    Napájecí kabel 

7.    Manuál v angl. jazyce 

8.    Výstup 2A 

9.    Výstup 1A 

10.   Vstup 

11.   Mikrofon 

12.   Kamera 

13.   Slot na paměťovou kartu 

14.   Tlačítko Reset 
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Návod k použití  

 

Než začnete zařízení používat, je nutné do něj nejprve vložit paměťovou kartu. To 

učiníte tak, že vyjmete ochranný kryt ze zadní strany power banky. Tím se vám 

zpřístupní prostor, kam je možné vložit kartu (13), a rovněž tlačítko „reset“ (14). Další 

funkce zařízení jsou popsané níže. 

 

1. Zapnutí – Stiskněte a podržte tlačítko „zapnutí“ (5) po dobu zhruba tří vteřin, 

dokud se nerozsvítí světelná kontrolka č. 3 a 4. Až se zhasne kontrolka č. 3 a jen 

č. 4 zůstane rozsvícené, kamera je vstoupí do „Operačního módu“. Pokud se 

zařízením nebude provedena žádná operace po dobu dvou minut, kamera se 

sama vypne. 

2. Nahrávání videa – V „operačním módu“ kamery stiskněte (krátce) tlačítko 

„zapnout“ (5). Světelná kontrolka č. 3 poté dvakrát zabliká a kontrolka č. 4 pak 

zhasne.  

3. Uložení videa – Stiskněte tlačítko „zapnutí“. Světelná kontrolka č. 3 dvakrát 

blikne a kontrolka č. 4 se opět rozsvítí.  

4. Mód s detektorem pohybu – V „operačním módu“ stiskněte tlačítko „zapnutí“ a 

držte po dobu tří vteřin a poté pusťte. Světelná kontrolka č. 3 bude blikat po dobu 

patnácti vteřin, poté zhasne a rozsvítí se kontrolka č. 4. Pokud zařízení detekuje 

jakýkoliv pohyb, jednou krátce blikne kontrolka č. 3 a začne se nahrávat video. 

V případě, že nebude detekován žádný pohyb, zařízení nahrávat nezačne.  

5. Uložení videa v módu s detektorem pohybu – Pokud je zařízení v módu 

s detektorem pohybu, stiskněte tlačítko „zapnutí“. Video bude uloženo a rozsvítí 

se světelná kontrolka č. 4, což signalizuje, že zařízení opět vstoupilo do 

„operačního módu“. 

6. Focení – V „operačním módu“ klikněte dvakrát za sebou na tlačítko „zapnutí“. 

V tu chvíli zařízení vytvoří foto a kontrolka č. 3 jednou blikne.   

7. Vypnutí – V „operačním módu“ zmáčkněte a držte tlačítko „zapnutí“ po dobu šesti 

vteřin. Kontrolka č. 4 poté čtyřikrát blikne a následně zhasne.  

8. Reset – V případě zadání špatného příkazu, nebo pokud zařízení nereaguje nebo 

jakéhokoliv jiného důvodu si vezměte párátko (nebo jiný předmět podobného 

tvaru) a stiskněte pomocí něj tlačítko „reset“. 
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9. Nabíjení – K nabíjení zařízení využijte USB kabel přiložený v balení (nebo USB 

kabel stejných paramentů). Jakmile bude kabel zapojen, rozsvítí se kontrolka č. 1 

a poté bude blikat. Po nabití přestane kontrolka č. 1 blikat a spolu s kontrolkou č. 

2 se obě rozsvítí. 

10. Uložistě a přehrávání – Pomocí USB kabelu připojíte zařízení k vašemu PC. 

Takto lze prohlížet pořízené fotky, přehrávat videa a vše kopírovat, či mazat.  

11.  Formátování paměťové karty – Pokud nemáte přístup k paměťové kartě, 

zkuste ji naformátovat. Dejte však pozor, formátováním z ní smažete veškerá 

data. 

12. Nastavení času ve videích – V případě změny data a času ve vodoznaku u videí 

postupujte dle následujících pokynů: 

a. Připojte zařízení přes USB k vašemu PC, otevřete okno výměnný disk a 

vytvořte v něm (kořenovém adresáři) textový dokument (.txt), který 

pojmenujte „timeset.txt“. 

b. Otevřete vámi vytvořený dokument (timeset.txt) a vložte čas, který chcete 

zobrazit ve videích. Nastavení by mělo být v tomto formátu „2016.01.01 

12:00:00 Y(N)“, což znamená 12:00:00, leden, prvního, rok 2016. „Y“ 

znamená, že videa mají ve vodoznaku čas, N zase že video bude 

nahráno bez času. 

13.  Nastavení rozlišení u videí – Kamera může být nastavena na tři druhy formátů, 

v nichž bude video nahráno, a to 1920*1080, 1280*720 a 720*480. Prvně vytvořte 

(v kořenovém adresáři disku) textový dokument s názvem „vsize.txt“. Když to něj 

napíšete „2“, video bude na staveno na formát 720*480, když „1“, video bude mít 

formát 1280*1080, pokud „0“, video bude v 1920*1080. Uložte. Poté odpojte 

zařízení od PC a zařízení restartujte. Rozlišení videa bude tímto nastaveno. 

14. Nastavení rozlišení fotek – Tato kamera může mít nastaveny čtyři druhy formátů 

rozlišení pro fotky, 4032*3024, 2650*1920, 2048*1536, 1280*960. Pokud si 

chcete vybrat, který formát zvolíte, vytvořte textový soubor s názvem „psize.txt“. 

Pokud je obsah tohoto souboru „0“, formát fotek bude 4032*3024, pokud „1“ bude 

fotka 2650*1920, pokud „2“ bude 2048*1536 a s „3“ to bude 1280*960. Uložte. 

Poté odpojte zařízení od PC a zařízení restartujte. Rozlišení fotek bude tímto 

nastaveno. 
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Specifikace 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 jiná forma 

šíření musí být se souhlasem této společnosti. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí 

výše uvedených údajů. 

 

 

 

 

Formát videa MOV 

Kódování videa H.264/AVC1 

Rozlišení videa 1920*1080 

 1280*720 

 720*480 

Rozlišení fotek 4032*3024 

 2304*1536 

 1920*1080 

 1280*720 

Formát fotografie JPG 

Podporované systémy Windows XP/2003/Vista, win 7 

Nabíjené napětí DC-5V 

Rozhraní a médium uložiště USB, Micro USB 

Maximální paměť karty 128 GB 

Typ baterie Vysokokapacitní polymer-lithiová 4200Ah 


