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Skrytá kamera v knoflíku HY-908 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele: 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3 – Praha 4, 14100 
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1. Obsah balení 

• Kamera 

• USB kabel 

• Náhradní knoflíky 

• Návod v Aj 

 

 

 

 

2. Zobrazení přístroje 

 

 

 

 

 

 

1 – Kamera 

2 – Přepínač módu (foto/video) 

3 - Tlačítko Power 

4 – Signalizační dioda 

5 – Reset 

6 – mini USB konektor 
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2. Rychlý start   

Nabíjení 

Knoflík má vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně: 

a) Propojením knoflíku s PC. Do konektoru připojte dodávaný USB kabel, který dále 

připojte do PC. 

b) Baterii v knoflíku můžete nabíjet také přes 5V USB adaptér přímo ze zásuvky. 

Během nabíjení bliká oranžová dioda. Plné nabití je signalizováno nepřetržitým 

rozsvícením této diody. 

 

Nahrávání Videa 

1. Přepínačem módu zvolte video mód. 

2. Podržte dlouze tlačítko Power. Rozsvítí se modrá a oranžová dioda a poté 

zabliká modrá. Nyní kamera nahrává videozáznam. 

3. Pro ukončení nahrávání stiskněte krátce tlačítko Power. Rozsvítí se oranžová 

dioda a kamera je v pohotovostním stavu. 

4. Opětovné nahrávání aktivujete krátkým stiskem tlačítka Power 

z pohotovostního módu. 

5. Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka Power.  

 

Focení 

1. Přepínačem módu zvolte foto mód. 

2. Podržte dlouze tlačítko Power. Rozsvítí se modrá a oranžová dioda a poté se 

rozsvítí oranžová dioda. Nyní se kamera vyskytuje v pohotovostním módu. 

3. Pro pořízení fotografie stiskněte v pohotovostním módu krátce tlačítko Power. 

Oranžová dioda blikne a vytvoří se fotografie. Kamera se poté přepne opět 

do pohotovostního módu. 

4. Každým dalším stisknutím tlačítka Power vytvoříte vždy jednu fotografii. 

5. Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka Power.  

 

Pozn : Během focení se snažte knoflík držet bez třesení v ruce, pro maximální 

kvalitu záběru. 
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Propojení přístroje s PC 

Přiložený kabel propojte s přístrojem a následně s PC. Po několika sekundách PC 

indikuje knoflík jako vyměnitelný disk. 

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač knoflík jako nový vyměnitelný 

disk, odpojte ho a připojte znovu, případně přes jiný USB port. 

Zásadně nepropojujte knoflík s PC během nahrávání videa. 

Jakmile PC identifikuje přístroj jako vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody 

externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání. 

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard 

disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může 

se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat. 

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku! 

 

Nastavení času 

Knoflík disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro 

tento účel nastavíte následovně: 

a) Knoflík vypněte a propojte je s PC 

b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku naleznete textový dokument “time“ 

d) Soubor otevřete a aktualizujte datum a čas. 

YYYY.MM.DD HH:MM:SS ( mezi dnem a hodinou musí být mezera ), 

například 2011.01.01 12:00:00 

e) Soubor uložte a knoflík přes bezpečné odebrání hardware odpojte 

f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum 
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3. FAQ 

a) Jestliže je slabá baterie, knoflík uloží záznam a vypne se 

b) Jestliže knoflík přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, 

stiskněte tlačítko reset 

d) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti knoflíku 

e) Pokud není přístroj nacházející se v pohotovostním režimu více, jak 5 min 

používán automaticky se vypne. 
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3. 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. 

. 

 


