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Budík se skrytou Full HD kamerou MW-C001PIR  

  

Návod k obsluze 

  

 

  

  

Kontakt na dodavatele  

SHX Trading s.r.o.  

V Háji 15, Praha 7, 170 00  

Tel: 244 472 125 

 

https://www.spyobchod.cz/budik-se-skrytou-full-hd-kamerou-mw-c001pir/
https://www.spyobchod.cz/budik-se-skrytou-full-hd-kamerou-mw-c001pir/
https://www.spyobchod.cz/budik-se-skrytou-full-hd-kamerou-mw-c001pir/
https://www.spyobchod.cz/budik-se-skrytou-full-hd-kamerou-mw-c001pir/
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Rychlý průvodce  

  

Podrobný manuál   

1. Obsah balení  
• Budík se skrytou Full HD kamerou MW-C001PIR  

• Uživatelský manuál  

• USB kabel  

  

2. Popis produktu  

 

  
SET  Nastavení funkcí  

UP  Nastavení datumu, času a alarmu  

DOWN  Nastavení datumu, času a alarmu  

V/S  Ovládání obrazovky ON/OFF  

RST  Restart   
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3. Zapojení zařízení  
  

Otevřete zadní kryt zařízení, vložte do zařízení baterie, popř. připojte zařízení pomocí 

mikro USB kabelu a vložte do zařízení SD kartu (před 1 použítím je zapotřebí SD 

kartu naformátovat).  

  

Detekce pohybu – pořízení video nahrávky:  

Přepínač č. 3, posuňte do polohy „V“ (video), přepínač č. 2 posuňte do polohy „VGA“ 

(640X480) nebo „FHD“ (1920X1080) podle volby rozlišení a poté posuňte přepínač č. 

1 do polohy „MD“ (LED číslo 2 zabliká 6x modře a poté vypne). Zařízení začne 

automaticky nahrávat, v módu detekci pohybu.  

  

Detekce pohybu – pořízení fotografie:  

Přepínač č. 3, posuňte do polohy „P“ (foto) a poté posuňte přepínač č.1 do polohy 

„MD“ (LED číslo 2 zabliká 6x modře a poté vypne). Fotoaparát začne automaticky 

pořizovat fotografie každou vteřinu. Posunutím přepínače č. 1 do polohy „OFF“ se 

fotoaparát vypne.  

  

  

4. Nastavení zařízení  
  
Pro nastavení stiskněte dlouze tlačítko SET.  

a) Stisknutím tlačítka UP/DOWN vyberte aktuální rok,  

b) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální 

měsíc,  

c) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální 

den,  

d) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální 

čas,  

e) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte 

zobrazení časového formátu 12h nebo 24h,  

f) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte 

zobrazení aktuální teploty °C nebo F,  

g) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální 

měsíc,  

h) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka DOWN zkontrolujete aktuální 

nastavení alarmu budíku,  

  

Nastavení alarmu  

Pro nastavení alarmu stiskněte krátce 1x tlačítko DOWN a poté stiskněte tlačítko  

SET. Stisknutím tlačítek UP/DOWN pro zapnutí/vypnutí alarmu. Stisknutím tlačítka 

SET nastavíte čas,   

  

TIP: Hodiny se automaticky zobrazí při detekci zvuku.  
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5. Připojení k PC  
  

Připojte zařízení pomocí USB k PC a přesuňte přepínač č.1 do polohy „OFF“. 

Zařízení bude rozpoznáno jako vyměnitelná jednotka disku. Pokud zařízení není PC 

rozpoznáno, vyměňte baterie a znovu zařízení připojte k PC.  

  

  

6. Restart zařízení  
  
Pro restart zařízení přesuňte přepínač č.2 do polohy „OFF“ a poté stiskněte dlouze 

tlačítko RST.  

  

7. Specifikace  
  

Rozměry zařízení  14,5x7,7x4,8cm  

Hmotnost zařízení (s bateriemi)  2,7kg  

Video rozlišení   1920x1080 – 640x480  

Video formát  AVI  

Foto rozlišení   1920x1080  

Foto formát  JPG  

Podporovaný operační systém PC  Windows /7/8/10  MAC OS  

Podporovaný program pro zpětné 

přehrání videa  

VLC Player / Windows Media player/KM  

Player  

Pozorovací úhel  65°  

Maximální kapacita SD karty  64GB  

Baterie  2 x 2,000mAh lithium ion batteries type  

18650   
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8. Závěrečná ustanovení  
  

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní 

minikamery.  

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.  

https://www.spionazni-technika.cz/spionazni-hodiny-a-budiky
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/

