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Rychlý průvodce  

1) Do zadní části zařízení vložte AA baterii a nastavte čas. 

2) Do zařízení vložte, micro SD kartu a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF - 

rozbliká se barevná dioda. Po stlačení tlačítka ON se kamera zapne do 

pohotovostního režimu. 

3) Zaznamená-li kamera pohyb, nahraje automaticky 3 minutový videozáznam. Po 

skončení nahrávání se rozbliká 3x modrá světelná dioda. 

4) Po vložení SD karty do zařízení se automaticky na kartu nahraje textový soubor 

s názvem „TIME“, v tomto textovém souboru lze provést nastavení kamery. 

5)  Vložte SD kartu do PC, otevřete textový soubor a s názvem „TIME“ a nastavte 

kameru (viz. stránka č. 3). 

6) Nahrané videozáznamy můžete sledovat ve svém PC pomocí SD karty nebo pomocí 

USB kabelu. 

 

Podrobný manuál 

 

1. Obsah balení  

 Hodiny s kamerou 

 USB kabel 

 Napájecí adaptér 

 Uživatelský manuál 

 Háček na zavěšení hodin 

 Dálkové ovládání  

 Adaptér na micro SD kartu 
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2. Popis produktu 

1) Kamera 

2) Pohybový senzor 

3) Nastavení času 

4) Baterie 

5) Reset 

6) Vstup pro micro SD kartu 

7) USB vstup 

8) ON/OFF 

9) Světelný indikátor 

 

 

3. Začínáme  

Do zadní části hodin vložte AA baterii a nastavte čas. 

TIP: Chcete-li používat pouze kameru bez použití hodin, můžete zařízení nabít pomocí 

síťového adaptéru. Při připojení k síťovému adaptéru bude dioda svítit zeleně, po úplném 

nabití začne svítit červeně. 

 

4. Zapojení kamery  

 
1) Do vstupu pro micro SD kartu, vložte kartu. 

2) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF, rozbliká se světelná dioda. 

3) Když pohybový senzor zaznamená pohyb, rozbliká se světelná dioda a kamera 

automaticky nahraje 3 minutové video. Po skončení nahrávání se 3x rozbliká 

modrá světelná dioda. 

Nebude-li zaznamenán žádný pohyb, bude kamera v pohotovostním režimu. 

TIP: Před vložením SD karty do zařízení je potřeba jí zformátovat v PC. Pro kvalitní 

nahrávku, doporučujeme použít SD kartu třídy 10 (Class 10).  
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5. Nastavení kamery  
 

Po vložení karty do zařízení a následném zapnutí se automaticky na kartu vytvoří 

textový soubor s názvem „TIME“. Pro případné úpravy, je potřeba kartu vyjmout ze 

zařízení a vložit jí do PC. Vložte SD kartu do PC a vyhledejte textový soubor s názvem 

„TIME„. V tomto souboru můžete provést následující nastavení: 

    

Název Původní nastavení Možnosti nastavení 

Rozlišení = 0 0 = 1080P / 1 = 720P  
2 = 480P 

Nahrávání zvuku = 1 0 = vypnuto / 1 = zapnuto 

Smyčkové nahrávání = 1 0 = vypnuto / 1 = zapnuto 

Délka nahrávacího času = 1 0 = 1min / 1 = 3 min 
2 = 5 min / 3 = 10 min 

Rychlost pohybu  = 2 0 = nejvyšší / 1 = vysoká 
2= střední / 3 = nízká 

4 = nejnižší 

Zobrazení datumu a času = 1 0 = vypnuto / 1 =zapnuto 

Datum a čas N2017/01/01 - 00:00:00 Y = změna / N = beze změny 

 

TIP: Při úpravách vždy dodržujte původní formát dokumentu. Po úpravách soubor uložte, 

vložte SD kartu zpět do zařízení a zapněte jej pomocí tlačítka ON/OFF, tímto krokem se 

dokončí vámi provedené nastavení. 

 

6. FAG – často kladené otázky  

 

„Po zapnutí zařízení kamera nereaguje“ 

Žádná reakce může být způsobena slabou baterii, doporučujeme baterií nabít nebo 

vyměnit. 

 

„Modrá dioda bliká, ale kamera nenahrává“ 

Tahle porucha může být způsobena dvěma příčinami: 

a) Zařízení nepodporuje váš typ SD karty, doporučujeme použít SD kartu třídy 10. 

b) Baterie je vybitá, doporučujeme baterií nabít nebo vyměnit. 
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 „Jak si můžu pořízené video přehrát?“ 

Video si můžete přehrát pomocí přiloženého USB kabelu, který připojíte ke svému PC, nebo 

pomocí SD karty, kterou vložíte do svého PC. 

 

7. Specifikace 

Rozlišení videa 1920*10080 

Snímkování 30 fps 

WDR funkce Ano 

Úhel kamery 90° 

Video formát AVI 

Maximální kapacita SD karty 64 GB 

Podporovaný operační systém pro PC Windows 2000, XP, Vista 32 

Velikost nahrávky 1 hod = cca 6,5 GB 

Doporučená rychlost paměťové karty Class 10 

Podporovaný program pro přehrání videa Media player/Kmplayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Skryté mini kamery. 

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 

na našem e-mailu: info@spyobchod.cz 

https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/hodiny-s-kamerou/
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/hodiny-s-kamerou/
mailto:info@spyobchod.cz

