Čtečka SD karet se skrytou kamerou
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel.: 244 472 125
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1. Popis přístroje

12345-

Slot pro micro SD kartu
Čočka kamery
Ovládací tlačítko (OT)
Signalizační LED dioda
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. Nastavení času
•

V kořenové složce paměťové karty vytvořte soubor TIME.txt a do něho vložte
datum a čas ve formátu RRRR-MM-dd HH:MM:SS
tzn. např. 2017-06 12,23:59:59

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.

SHX Trading s.r.o.

3

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.
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