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Profesionální klíčenka s HD kamerou  

 

Návod k obsluze 

   

  

  

  

  

Hlavní výhody produktu:  

• Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů  

• Podpora mikro SD karet až po 32GB  

http://www.spyshops.cz/profesionalni-klicenka-s-kamerou/
http://www.spyshops.cz/profesionalni-klicenka-s-kamerou/
http://www.spyshops.cz/profesionalni-klicenka-s-kamerou/
http://www.spyshops.cz/profesionalni-klicenka-s-kamerou/
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• Doba nahrávání videa až 90 minut  

1. Specifikace produktu  

  

1. 5MP Kamera  

2. Mikrofon  

3. Tlačítko ON/REC  

4. Tlačítko OFF  

5. Tlačítko pro fotografování  

6. Tlačítko Reset  

7. Kryt USB konektoru a slotu pro mikro SD kartu  

8. Slot pro mikro SD kartu  

9. LED diody  

10. LED dioda napájení  

11. USB port  

12. Přepínač vibrace  

13. Přepínač rozlišení   

2. Obsah balení   
  

• Profesionální klíčenka  

• USB kabel  

• Mikro SD karta 8GB  
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3. Nabíjení baterie  

  

• Nejprve odpojte tahem spodní kryt přístroje a přístroj propojte pomocí USB kabelu s 

PC (kabel nejprve připojte do klíčenky, a teprve poté do PC)  

• Zelená dioda začne svítit  

• Zelená dioda zhasne, jakmile bude přístroj plně nabit  

  
  

4. Propojení s PC  
  

• Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC  

• Přístroj musí být ve vypnutém stavu  

• Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk (pokud je vložena SD karta)  

• Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak na 

běžném flash disku (kopírování, mazání, apod.)  

• Mikro SD kartu můžete také vycvaknout, vložit do adaptéru a poté do PC, následně 

již můžete opětovně s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk.   

5. Nastavení času  
  

• Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas  

• Čas na záznamu nastavíte následovně o Přístroj s vloženou SD kartou vypněte a 

pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a 

poté do PC  

o Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (3) o Jakmile se zobrazí jako vyměnitelný 

disk, klikněte do kořenového adresáře  

(nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte 

Nový a z následujícího menu Textový dokument  

o Dokument pojmenujte settime  
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o Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas 

následujícím způsobem: 2013.07.06 12:00:00  

o Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) o Přes bezpečné 

odebrání hardware přístroj odpojte od PC o Při následujícím zapnutí přístroje 

bude datum aktualizováno o Po úspěšné aktualizaci data není soubor time na 

vyměnitelném disku viditelný  

  

6. Obsluha přístroje  
  

• Před prvním použitím nejprve zformátujte mikro SD kartu, kterou budete v přístroji 

používat. Formátování provedete následovně: o Vložte SD kartu do přístroje a 

zapněte ho tlačítkem 3 o Podržte tlačítko 4, a současně stiskněte tlačítko 5  

o Následně povolte obě tlačítka najednou. Rozsvítí se současně červená a 

modrá diody a přístroj zavibruje. o Jakmile je karta zformátována, obě diody 

zhasnou.  

• Základní funkce přístroje můžete ovládat následovně:  

o Zapnutí – stiskněte jednou tlačítko 3, rozsvítí se modrá dioda o Přepínače na 

spodku přístroje použijte pro vibrace (12) a nastavení rozlišení (13) o 

Nahrávání videa – pokud je přístroj zapnut, opětovně stiskněte tlačítko 3, 

rozsvítí se červená dioda  

o Vypnutí nahrávání videa – opětovně stiskněte tlačítko 3, červená dioda zhasne 

o Focení – Pokud je přístroj zapnut, jednou stiskněte tlačítko 5, červená dioda 

vždy jednou blikne  

o Vypnutí – jednou stiskněte tlačítko 4, modrá dioda zhasne   

  

  

  

  

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce Klíčenky s kamerou.  

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.  

http://www.spyshops.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/klicenky-s-kamerou/
http://www.spyshops.cz/spionazni-minikamery/minikamery-se-zaznamem/klicenky-s-kamerou/

