Náramek SML-D5 s audio a video záznamem
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00
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1. Obsah balení
•

Náramek s kamerou

•

Uživatelský manuál V AJ

•

Napájecí/datový kabel

2. Popis zařízení

1. Displej

4. Tlačítko fotoaparátu / zapnutí/vypnutí

2. Napájecí konektor micro USB

5. Mikrofon

3. Tlačítko kamery / audia

6. Kamera
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3. Ovládání zařízení
Režim zapnutí:
V režimu zapnutí bude displej náramku vypadat následovně:

V tomto režimu je možné pořizovat videonahrávky, fotografie nebo zvukové stopy.
Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení vypnete. Zařízení se přepne do
režimu vypnutí.
Režim vypnutí:
V režimu vypnutí bude displej náramku vypadat následovně:

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení zapnete. Zařízení se přepne do
režimu zapnutí.
Nahrávání videa:
V režimu zapnutí krátce stiskněte tlačítko „Kamery“, v levém horním rohu displeje se
zobrazí ikona kroužku – zařízení začne nahrávat videosoubory se zvukem. Chcete-li
ukončit nahrávání, opět krátce stiskněte tlačítko „Kamery“ nahrávání se ukončí a
zařízení uloží záznam.
Pořízení fotografii:
V režimu zapnutí krátce stiskněte tlačítko „Fotoaparátu“, v levém horním rohu displeje
se blikne ikona fotoaparátu – zařízení pořídí a uloží snímek.
Zvukový záznam:
V režimu zapnutí dlouze stiskněte tlačítko „Kamery“, v levém horním rohu displeje se
zobrazí ikona trojúhelníku – zařízení začne nahrávat zvuk. Chcete-li ukončit nahrávání,
krátce stiskněte tlačítko „Kamery“ nahrávání se ukončí a zařízení uloží záznam.
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4. Nastavení data a času
Připojte zařízení k PC a v kořenové složce vyhledejte soubor TIME.txt.(V případě, že
daný soubor neexistuje, vytvořte jej)
Do souboru TIME.txt vepište aktuální datum a čas ve formátu YYYY-MM-DD,HH:mm:ss
(např. 2020-05-01,13:59:59)

Uložte soubor a odpojte zařízení od PC. Při dalším spuštění bude datum a čas zařízení
aktualizován

5. Zpětné přehrávání
Zapojte USB konektor kabelu do PC a druhý konec připojte k zařízení. Po několika
sekundách PC indikuje zařízení jako vyměnitelný disk.
Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný
disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.
Jakmile PC identifikuje zařízení 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!
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6. 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 jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
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