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Špionážní brýle s Wi-Fi kamerou 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3 , Praha 4 

Tel: 244 472 125  

https://www.spyobchod.cz/spionazni-bryle-s-wi-fi-kamerou/
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Rychlý průvodce 

1) Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu a plně zařízení nabijte, 
2) Vložte do zařízení SD kartu, 
3) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF, 
4) Pro připojení zařízení k mobilní aplikaci, pokračujte pomocí návodu k aplikaci 

HDSmartIPC, který naleznete na naších webových stránkách, u zařízení 

v přiložených souborech, 
5) Pro připojení zařízení pomocí IP adresy, pokračujte na stránku č.3. 

 

Podrobný manuál 

1. Obsah balení  

• Uživatelský manuál 

• USB kabel 

• CD 

• Adaptér na micro SD kartu 

• Špionážní brýle s Wi-Fi kamerou  

• Ochranný vak na brýle 

 

2. Popis produktu  

 

 

 

 

 

 

1) Kamera  

2) Vstup na micro SD kartu 

3) Světelný indikátor 

4) ON/OFF 

5) Mikrofon 

6) USB vstup 

7) Reset 
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3. Nabíjení baterie 

Připojte přiložený USB kabel do USB portu viz. č. 6, druhý konec USB kabelu připojte 
do zdroje napájení  

 a) Svítí-li zelená LED dioda – kamera se nabíjí,  

b) Zhasne-li LED dioda – kamera je plně nabitá.  
 

 
4. Vložení SD karty  

 
Vložte micro SD kartu do vstupu pro SD karty viz. č. 2. Kartu vždy vkládejte textem k 
sobě, při vložení opačným směrem může dojít k jejímu poškození.  
 

5. Ovládání zařízení  

a) Zapnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF – rozsvítí se červená dioda, cca po 30 
vteřinách začne kamera automaticky nahrávat – začne blikat červená dioda, 

b) Vypnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF, 

c) Restart: stiskněte krátce tlačítko restart. 

 

6. Připojení zařízení k mobilní aplikaci „HDSmartIPC“ 

a) Nabijte plně zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, 

b) Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF, 

c) Dále pokračujte pomocí návodu k aplikaci HDSmartIPC, který naleznete na 
naších webových stránkách u zařízení v přiložených souborech. 

 

 

 

7. FAQ – často kladené otázky 

 

„Zapomněl jsem své heslo, co mám dělat?“ 
Zapněte zařízení a vyčkejte 2 minuty, poté stiskněte tlačítko restartu a držte 5 
sekund, dokud nezhasne LED dioda. Tímto krokem se obnoví tovární nastavení. 
Zařízení se restartuje a bude opět připravené k použití za 2 minuty. 
 
„Nemůžu najít WI-FI signál zařízení“ 
1. Stiskněte tlačítko reset po dobu 5 vteřin a vyčkejte 2 minuty 
2. Vypněte fotoaparát pomocí tlačítka ON/OFF a znovu zapněte 
3. Vypněte na svém telefon vysílaní WI-FI signálu po dobu pár vteřin a znovu 
zapněte 
 
„Obraz při živém přenosu je rozmazaný“ 
Pro hladký obraz doporučujeme zvolit nižší kvalitu rozlišení. 
 
„Jak nahraji video na SD kartu?“ 
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a) Vložte SD kartu do zařízení (Před vložením je potřeba kartu zformátovat v PC) 
b) V aplikaci na svém telefonu zvolte ikonu „videozáznamu“ (viz. manuál pro aplikaci 
Pro iCam) 
c) V aplikaci po dlouhém stisknutí ozubeného kolečka vyberte „Device Settings“ 
poté 
„SD Card Record Config“ a zde provedete nastavení své SD karty. 

 

 

8. Specifikace  

 

Rozlišení videa 1920x1080 

Snímkování 25fps 

Maximální kapacita SD karty 128GB 

Doporučená rychlost SD karty Class 10 

Úhel kamery 90° 

Podporovaný operační systém pro PC Windows 7,8/Mac OS X 

Podporovaný operační systém pro 
telefon 

Android/IOS 

Podporovaný program pro přehrání 
videa 

VLCPlayer/SMPlayer 

Kapacita baterie 220mA 

Doba nabíjení 1-2h 

Doba výdrže cca 40 min 

Kapacita nahrávání cca 1 min / 18 MB 

Rozměry 3x3x15 

Hmotnost 0,16 KG  

 

 

 

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní 

minikamery 

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/
https://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/

