
MINI HD KAMERA – NÁVOD K POUŽITÍ 
POPIS KAMERY 

 

 

NABITÍ 

Při prvním použití nejprve nabijte. Postup nabíjení je následující: 

a) připojte mini USB kabel do zařízení a připojte k PC, b) nabíjení 

USB nabíječkou – připojte mini USB kabel do zařízení a připojte k 

nabíječce. Při nabíjení bude jasné modré led světýlko blikat. Při 

dokončení nabíjení blikat přestane. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je zařízení napájené z baterie a baterie je 

už slabá, zařízení vstoupí do režimu ochrany a není možné jej 

zapnout – je potřeba zařízení nabít. 

 

ON/OFF – ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

Vložte Micro SD kartu do zařízení.  

Zapnutí: Stiskněte tlačítko Napájení (on/off) na 3 sekundy, modrá 

kontrolka začne jasně svítit.  

Vypnutí: Podržte tlačítko (on/off) na 3 sekundy a kontrolka zhasne. 

 

VIDEO 

V normálním režimu, stiskněte tlačítko videa/kamery po dobu tří 

sekund, modré světýlko začne blikat, zařízení spustí nahrávání, 

nahrávání ukončíte jedním stisknutím. 

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že Micro SD karta byla vložená, pokud 

ne, zařízení se automaticky vypne po 15 sekundách. Uložení 

souboru vyžaduje urřitou dobu, takže po skončení 

nahrávání/focení ihned nemačkejte tlačítko on/off, aby se soubor 

uložil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCENÍ 

V normálním režimu -zapnuté, stiskněte MODE na krátkou dobu, 

led jednou blikne, je v režimu focení. Opakovaným stisknutím 

opakujete fotografování. Fotoaparát má rozlišení 1280x1024 

DETEKCE POHYBU 

V normálním režimu stiskněte tlačítko POWER /MODE na krátkou 

dobu, modrá kontrolka začne jasně, potom slabě svítit ,kamera se 

přepne do režimu detekce pohybu. Při pohybu objektu, modrá 

kontrolka jednou blikne a zhasne - v zápětí začne nahrávat. Pokud 

se objekt přestane 

Pohybovat, kamera se automaticky zastaví po 60 sekundách, ale 

detekce pohybu je připravená pro další nahrávání pohybu. 

NABÍJENÍ V REŽIMU VIDEO 

Zapněte nahrávání v režimu video, připojte napájecí kabel a 

nabíjejte po dobu nahrávání. 

 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 

Vložte Micro SD kartu, připojte k počítači, najděte text s názvem 

TIME.TXT v kořenovým adresáři. Otevřte TIME.TXT, napište 

synchronní datum a čas v tvaru /05.01.2011 23:59:59/ a uložte 

změny do souboru. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 

Kamera uloží soubor a automaticky vypne v následujcích 

případech: a) Při natáčení videa v případě vybití baterie, soubor 

bude uložený automaticky a kamera sa vypne. B) Při plném místě 

na SD kartě kontrolka zhasne, okamžitě uloží soubor a kamera se 

vypne. C) Bez obsluhy po více než 45 sekundách se kamera 

vypne. 

PŘIPOJENÍ K PC 

Je možné připojit k PC při vypnutém režimu, pohotovostní režim 

nebo videorežime, při kterých může být kamera použitá jako USB 

disk, na kterým můžete kopírovat, vybrat a vložit, smazat soubor. 

Při připojení přes USB port jako přenosný disk kameru detekuje 

PC až po několika sekundách. 

 

PC KAMERA 

Připojte zařízení k počítači přes USB, kamera se přihlásí, v tomto 

okamžiku je možné přepnout do režimu PC kamery. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Nepoužívejte zařízení nelegálně. Prosím použijte zařízení za 

normálních teplot a vyhněte se použití extrémních teplot. 

Používejte v běžné atmosférické vlhkosti. Vyhněte se příliš 

prašnému prostředí a mechanickému poškození. 

 

 

 


