
  Flash disk se skrytou kamerou U-848

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

Tel: 244 472 125

SHX Trading s.r.o 1



1. Obsah balení  
 Uživatelský manuál

 USB disk

2. Popis zařízení  

1 – Tlačítko ON/OFF
2 – Tlačítko VIDEO
3 – Tlačítko FOTO
4 – Indikační LED
5 – Objektiv kamery

3. Ovládání zařízení  

Před použitím je zapotřebí zařízení nabít. Sundejte ochranný kryt a připojte zařízení k
portu USB počítače, nebo nabíječky. Modrá LED se rozsvítí. Nabíjejte aspoň tři hodiny. 

3.1 Zapnutí/Vypnutí zařízení:
Stiskněte dlouze tlačítko „ON/OFF“, rozsvítí se modrá LED. Po asi 2s blikne a zařízení
je v pohotovostního režimu. Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko „ON/OFF“, modrá LED
dioda 4x rychle zabliká a zařízení se vypne.

3.2 Nahrávání videa:
Je-li  zařízení  v pohotovostním  režimu krátce  stiskněte  tlačítko  „VIDEO“  modrá  LED
dioda  2x  blikne  a  zhasne.  Zařízení  začne  nahrávat  videosoubory  po  5  minutách.
Chcete-li  ukončit  nahrávání  krátce stiskněte tlačítko  „VIDEO“. Nahrávání se ukončí,
soubor(y) uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED dioda svítí).

3.3 Detekce pohybu:
Je-li  zařízení  v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko  „VIDEO“  modrá LED
dioda 5x zabliká a poté zhasne. Zařízení je nyní v režimu detekce pohybu.  Jakmile
zařízení zaznamená pohyb modrá LED dioda 1x blikne a zařízení pořídí 1minutovou
video nahrávku. Pro ukončení režimu stiskněte krátce tlačítko  „VIDEO“, nahrávky se
uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.
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3.4 Pořízení fotografii:
Je-li  zařízení  v pohotovostním režimu, stiskněte krátce tlačítko  „FOTO“,  modrá LED
dioda 1x blikne a zařízení pořídí fotografii, poté se opět zařízení vrátí do pohotovostního
režimu a modrá LED se rozsvítí.

3.5 Zvukový záznam:
Je-li  zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte dlouze tlačítko „FOTO“,  modrá LED
dioda 3x zabliká a zařízení začne pořizovat zvukovou nahrávku. Zvuková nahrávka má
délku 5 minut. Poté se začne nahrávat nová. Opětovným stisknutím záznam zastavíte,
nahrávka(y) se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá LED se
rozsvítí).

3.6 Webkamera:
Je-li zařízení připojeno do USB portu počítače, stiskněte krátce tlačítko „ON/OFF“  a
zařízení se nastaví jako webová kamera. 

4. Nastavení data a času  

Po připojení k PC uvidíte k kořenovém adresáři zařízení soubor  TIME.BAT. Dvojitým
kliknutím  myši  tento  soubor  spustíte  (případně  musíte  vypnout  antivirový  program).
Program  v kořenovém adresáři vytvoří další soubor s názvem time.txt. Tento soubor
otevřete  textovým  editorem  a  upravte  zde  uložené  datum  a  čas  do  formátu:
RRRR.MM.DD HH:MM:SS  (RRRR-rok,  MM-měsíc,  DD-den,  HH-hodina,  MM-minuta,
SS-sekunda). Např.: 2021.01.30 14:21:00. Nastavení uložte. 

Poznámka  1:  Datum  a  čas  nastavte  dopředu  na  dobu,  kdy  budete  začínat  s
nahráváním.  Zařízení  začne  odpočítávat  čas  od  nastavené  hodnoty  až  v  okamžiku
odpojení zařízení od PC (dojde k automatickému vypnutí) a jeho opětovném zapnutí. 

Poznámka 2:  Při  každém připojení  zařízení  k  PC  je  nutno  čas  stejným postupem
nastavit znovu. 

5. Nabíjení   

Pro nabití zařízení připojte zařízení k PC, nebo k USB nabíječce. Rozsvítí se modrá
LED. Pro úplné nabití je potřeba asi 3-4 hodiny. 

6. Zpětné přehrávání  

Nahrané  soubory  si  prohlédnete  po  připojení  disku  k  PC.  Zobrazí  se  jako  další
disketová jednotka a nahrávky najdete v adresáři \DCIM\100DSCIM. 
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7. Parametry  

Kapacita 32 GB

Fotografie .jpg, 4032x3024px

Video .avi, 1920x1080px, 30 FPS 

Audio .wav, PCM, 128 kbps

Pracovní teplota 0°C - 40°C

Kapacita vnitřní dobíjecí baterie 300 mAh

Podporované operační systémy Windows ME/2000/XP/Vista a vyšší

Mac OS 10.4 a vyšší

Linux

Konektivita USB 2.0

8. Závěrečná ustanovení  

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

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.
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