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IR Hodinky KC-30 se skrytou Full HD kamerou  
  

Návod k obsluze 

  

  

 

  

  

  

Kontakt na dodavatele  

SHX Trading s.r.o.  

V Háji 15, Praha 7, 170 00  

Tel: 244 472 125  
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Podrobný manuál   

1. Obsah balení  
• Uživatelský manuál  

• Hodinky   

• USB kabel  

2. Popis produktu  

 
  

3. LED diody - vysvětlivky  
  

Modrá dioda svítí: indikuje pohotovostní stav videa  

Zelená dioda svítí: indikuje pohotovostní stav hlasového záznamu  

Zelená a modrá dioda svítí zároveň: indikuje pohotovostní stav fotoaparátu  

Červená dioda svítí: zařízení se nabíjí  

Zelená dioda pomalu bliká: indikuje nedostatek energie Modrá 

dioda bliká 5S a poté zhasne: paměťová karta je plná  
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4. Ovládání zařízení   
  
Pořízení video záznamu  

1) Dlouze podržte tlačítko ON/OFF,  

2) Rozsvítí se modrá dioda,  

3) Stiskněte tlačítko ON/OFF, zařízení začne nahrávat (3x blikne modrá dioda),  

4) Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení nahrávání a uložení souboru.  

  

Pořízení hlasových záznamu    

1) Stisknetě krátce tlačítko přepínač režimu,  

2) Rozsvítí se zelená dioda,  
3) Krátkým stisknutím ON/OFF zahájíte nahrávání (3x blikne zelená dioda), 4) 

Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení nahrávání a uložení souboru.  
  
Pořízení fotografií  

1) Stisknetě krátce tlačítko přepínač režimu,  

2) Rozsvítí se zelená a modrá dioda,  
3) Krátkým stisknutím ON/OFF pořídíte fotografii (modrá a zelená dioda zabliká),  
4) Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF pro ukončení pořizování fotografií a uložení 

souboru.  
  
Detekce pohybu  

1) Stisknetě dlouze tlačítko přepínač režimu,  

2) Zelená a modrá dioda 3x zabliká,  

3) Zapne se detekce pohybu. Při zaznamenání pohybu pořídí 60s video nahrávku,  

4) Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF uložíte a ukončíte detekci. Zařízení se 

přepne do pohotovostního režimu videa.  

  

  

  

  

  

   

5. Nastavení data a času, časového vodoznaku a rozlišení videa   
  

Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC a otevřete soubor Time.txt . Zde můžete 

provádět následujicí změny:  

  

2019.01.01. 01:01:01 – akutální datum a čas  

Y - zobrazení času vodoznaku souboru  

N - bez zobrazení vodoznaku  

1 – 1080P – 1920 x 1080  

2 – 720P – 1280 x 720  

3 – VGA – 640 x 480  
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6. Restart  
  
Je-li zapotřebí zařízení restartovat stikněte zároveň tlačíka ON/OFF a přepínač režimů.  

 

7. Specifikace  
  

Rozměry zařízení  4,5x25cm  

Hmotnost zařízení  72g  

Rozlišení videa  1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480  

Video formát  AVI  

Rozlišení fotografie  4032 x 2912  

Foto formát  JPG  

Snímkování  30fps  

Maximální kapacita SD karty  64GB  

Podporovaný operační systém PC  Win 7, 2000, 2003, vista, xp/ Mac  

  
  
  
  

 
  

8. 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.  


