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1. Popis produktu 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tlačítko ON/OFF 

B. Fotografie 

C. Diktafon 

D. Osvětlení 

E. Mikrofon 
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2. Návod k použití 

 

ON/OFF – Dlouhým stisknutím tlačítka  A (ON/OFF) zapnete zařízení. Rozsvítí se modrá dioda, 

která třikrát zabliká a zařízení začne nahrávat.  

Pro vypnutí zařízení stiskněte opět tlačítko A (ON/OFF). Zařízení uloží záznam a vypne se. 

Vypnutí je signalizováno zablikáním červené diody. 

 

Fotografie – Nejprve zapněte hodinky. Pro přepnutí hodinek do módu fotografie stiskněte 

krátce tlačítko B  (svítí červená dioda). Pro pořízení tlačítka stiskněte opět krátce tlačítko B. 

Červená dioda blikne a vytvoří se fotografie. 

 

Diktafon – Nejprve zapněte hodinky. Pro přepnutí hodinek do módu diktafonu stiskněte krátce 

tlačítko C. (svítí červená dioda). Červená dioda zabliká a hodinky začnou nahrávat audio. Pro 

ukončení nahrávání a vypnutí  zařízení stiskněte tlačítko A (ON/OFF). Zařízení uloží záznam a 

vypne se. 

 

Světlo – Stisknutím tlačítka D rozsvítíte světelnou diodu. Poté si můžete dalším kliknutím zvolit 

typ osvětlení  – silné světlo / slabé světlo / blikání / vypnuto.  

 

Nabíjení – Připojte hodinky pomocí USB kabelu k zapnutému PC či napájecímu USB adaptéru 

(pokud ho vlastníte). Hodinky se začnou automaticky nabíjet, v průběhu nabíjení svítí červená 

dioda. Jakmile je zařízení nabité červená dioda zhasne.  

 

Nabíjení – Připojte hodinky pomocí USB kabelu k zapnutému PC či napájecímu USB adaptéru 

(pokud ho vlastníte). Hodinky se začnou automaticky nabíjet, v průběhu nabíjení svítí červená 

dioda. Jakmile je zařízení nabité červená dioda zhasne.  

 

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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Nastavení času - Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. 

Čas pro tento účel nastavíte následovně : 

a) Hodinky vypněte a propojte je s PC 

b) V kořenovém adresáři otevřete soubor „time“ a přepište datum a čas na aktuální hodnoty 

(2019/01/01 00:00:00) 

c) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte hodinky od PC 

d) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


