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 Čtečka SD karet U30 se skrytou kamerou 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 

V Háji 15, Praha 7, 170 00 

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz  

https://www.spionazni-technika.cz/p/ctecka-sd-karet-u30-se-skrytou-kamerou
https://www.spionazni-technika.cz/p/ctecka-sd-karet-u30-se-skrytou-kamerou


  
www.spionazni-technika.cz 2 

 

1. Popis přístroje  

 

 
 

1- Slot pro micro SD kartu 

2- Ovládací tlačítko (OT) 

3- Signalizační LED dioda 

4- USB port 

 

 

2. Začátek 

 

• Vložte do slotu přístroje micro SD kartu  

• Přístroj zapněte jedním stiskem tlačítka OT (ovládací tlačítko) po dobu cca 2 

vteřin. Modrá dioda se rozsvítí a přístroj je připraven v pohotovostním módu.   

• Přístroj vypnete opětovným dlouhým stiskem stejného tlačítka po dobu dvou 

vteřin. 

 

 

 

3. Nahrání Videa  

 

• Nahrávání videa aktivujete krátkým stiskem tlačítka OT v pohotovostním módu.  

• Po stisknutí tlačítka začne blikat modrá dioda a přístroj zahájí nahrávání videa.  

• Nahrávání videa zastavíte opětovným krátkým stiskem tlačítka OT. Poté se 

nachází opět v pohotovostním módu. 

• Zařízení umožňuje nahrávání při zapojení do USB PC. V tu chvíli lze nahrávat 

nepřetržitě až do naplnění kapacity micro SD karty. 
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4. Vytvoření fotografie 

 

• Pro vytvoření fotografie stiskněte 2x rychle tlačítko OT. Dioda 1x blikne a 

fotografie se uloží na micro SD kartu.   

• Zařízení se poté nachází v pohotovostním módu. 

 

 

5. Připojení k PC 

 

• Přístroj vypněte 

• Odstraňte kryt a propojte přístroj přes USB s PC. 

• Přístroj se zobrazí jako Vyměnitelný disk 

• Nyní můžete použít všechny běžné funkce externího disku, tedy otevírání 

souborů, jejich přesun, mazání, kopírování apod. 

• V případě, že váš PC neidentifikuje připojenou klíčenku ani po 30s, připojení 

opakujte nebo použijte jiný USB konektor 

 

 

 

6. Nabíjení 

 

• Přístroj nabíjejte přímo z PC přes USB. 

• Během nabíjení pomalu bliká modrá dioda. 

• Pokud je baterie nabitá, dioda svítí. 

• Při odpojování od PC používejte VŽDY funkci bezpečného odebrání hardware. 

 

 

 

7. Specifikace 

Rozlišení: 1280*960 Video se zvukem 

Úhel záběru  65 stupňů Video formát: AVI 

Výdrž nahrávání z baterie: 60 minut Možnost nahrávání při nabíjení: ANO 
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8. FAQ – často kladené dotazy: 

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“ 

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

nepodporuje. 

„Při zasunutí kamery do PC se mi nezobrazí jako vyměnitelný disk“ 

Ujistěte se, že je kamera vypnutá a nenahrává, případně zkontrolujte přítomnost SD 

karty. 

„Jak poznám, zda-li kamera nahrává při zapojení do PC“ 

Kameru je nutné zapojit do PC při aktivovaném nahrávání, nezobrazí se v tu chvíli 

jako vyměnitelný disk, a dioda skrytá pod víčkem bude blikat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.  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 


