Digitální hodinky s kamerou SML-V10
Návod k obsluze

Kontakty na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
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1. Obsah balení
➢ Hodinky s kamerou
➢ Pásek
➢ Napájecí kabel
➢ Klip
➢ Návod v AJ

2. Popis produktu

1. Power tlačítko
2. Tlačítko voice – nahrávání diktafonu
3. Přehrání záznamů
4. Úchyt pro pásek
5. Pásek
6. Magnetický konektor pro napájecí kabel
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3. Návod k použití
Začátek
Zařízení nabijte pomocí USB napájecího kabelu přes zapnuté PC nebo pomocí 5V
adaptéru. O nabíjení Vás informuje ikonka na displeji hodinek.
Zapnutí/Vypnutí zařízení
Zařízení zapnete dlouhým stisknutím tlačítka Power (3s). Rozsvítí se displej (open) a
zařízení se vyskytuje v nahrávacím módu.
Pokud do 15s neaktivujete nahrávání, zařízení se automaticky přepne do
pohotovostního módu – zobrazuje čas.
Pro úsporu baterie se diplej cca po dalších 15s vypne.

Zařízení vypnete dlouhým stisknutím (3s) tlačítka Power.
Nahrávání videa
Nejprve zapněte hodinky dlouhým stiskem tlačítka Power. Poté stiskněte krátce opět
tlačítko Power a zařízení začne nahrávat. Stav nahrávání je signalizován na displeji. Po
cca 15ti vteřinách se přepne displej a ukazuje datum a čas, po dalších 15ti vteřinách se
displej vypne. Hodinky ovšem stále nahrávají. Pro zastavení nahrávání stiskněte dlouze
(2s) tlačítko voice. Displej se rozsvítí a zobrazuje opět datum a čas. Nyní podržte opět
dlouze tlačítko vocie a zobrazí se nahrávání. Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce
tlačítko Power. Hodinky nahrávání ukončí a záznam uloží.

SHX Trading s.r.o

3

Nahrávání audia
Nejprve zapněte hodinky dlouhým stiskem tlačítka Power – hodinky se nachází
v akčním módu. Poté stiskněte krátce tlačítko voice a zařízení začne nahrávat zvuk.
Stav nahrávání je signalizován na displeji. Po cca 15ti vteřinách se přepne displej a
ukazuje datum a čas, po dalších 15ti vteřinách se displej vypne. Hodinky ovšem stále
nahrávají.
Pro zastavení nahrávání stiskněte dlouze (2s) tlačítko voice, displej se rozsvítí a
zobrazuje opět datum a čas. Nyní podržte opět dlouze tlačítko voice a zobrazí se
nahrávání. Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko voice. Hodinky nahrávání
ukončí a záznam uloží.
Přehrávání video záznamů
Nejprve zapněte hodinky dlouhým stiskem tlačítka Power – hodinky se nachází
v akčním módu. Poté stiskněte krátce tlačítko přehrávání – nacházíte se v seznamu
nahrávek. V seznamu se pohybujete krátkým stisknutím tlačítka přehrávání. Pro
přehrání vybraného záznamu stiskněte dlouze (2s) tlačítko přehrávání. Pro zastavení
přehrávání stiskněte krátce tlačítko přehrávání.
Propojení s PC
Hodinky nejprve vypněte a poté propojte hodinky s PC pomocí USB kabelu. Po několika
sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.
Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný
disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.
Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody
externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.
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1,2 – soubor pro nastavení data a času
3 – nastavení parametrů nahrávání
4 – složka s video záznamy
5 – audionahrávky

4. Nastavení
Nastavení parametrů nahrávání
1) Připojte hodinky k PC
2) Otevřete soubor Setting
3) Změňte partametry a soubor uložte
4) Nahrajte zkušební nahrávku

1 – Rozlišení
0 – 1080P
1 – 720P
2 - 640P
2 – Přepis záznamu
0 - vypnuto
1 – zapnuto
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3 – Detekce pohybu
0 – vypnuto
1 – Zapnuto
4 – Čas na videu
0 – vypnuto
1- Zapnuto
5 – Délka záznamu v intervalu 1-15
Nastavení data a času
1) Připojte hodinky k PC
2) Otevřete soubor TIME
3) Změňte partametry a soubor uložte
4) Nahrajte zkušební nahrávku
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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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