
USB SKRYTÁ KAMERA – NÁVOD K POUŽITÍ 
 

POPIS KAMERY 

 

PROPOJENÍ K PC A NABÍJENÍ 

Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu. Při každém 

připojení k PC probíhá automatické dobíjení. Při procesu dobíjení 

svítí modrá LED kontrolka a do ní bliká červená. Doba nabíjení 

trvá 3 hodiny. Po 3 hodinách kameru odpojte od počítače. Jakmile 

je nabíjení dokončeno, červená kontrolka přestane blikat a 

zůstane svítit modrá.  

Při připojení k počítači kamera funguje jako klasický vyměnitelný 

disk.  

 

REŽIM VIDEO 

Krok 1: Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená dioda a 

kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním 

režimu. 

Krok 2: Stiskněte dlouze tlačítko K2. Mini kamera 2x zavibruje, 

LED kontrolka 3x zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo zahájeno 

nahrávání videa. Ukončení nahrávání provedete krátkým stiskem 

tlačítka K2. Mini kamera zavibruje, rozsvítí se červená LED a 

přístroj se uvede do pohotovostního režimu. 

 

REŽIM AUTOMATICKÉ DETEKCE POHYBU 

Krok 1: Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená dioda a 

kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním 

režimu. 

Krok 2: Stiskněte a podržte na cca 2 sekundy tlačítko K3. LED 

celkem 4x červeno-modře zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo 

zahájení natáčení videa s detekcí pohybu. Každé spuštění 

nahrávání v tomto režimu je signalizováním jedním bliknutím 

modré LED diody. Ukončení nahrávání provedete stisknutím K3. 

Červená kontrolka se opět rozsvítí a zůstane svítit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIM FOTO 

Krok 1: Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená dioda a 

kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním 

režimu. 

Krok 2: Krátce stiskněte tlačítko K2. Červená LED dioda 1x blikne 

a mini kamera 1x zavibruje. V tuto chvíli byla pořízena fotografie. 

 

REŽIM AUDIO 

Krok 1: Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená dioda a 

kamera dlouze zavibruje. Mini kamera je nyní v pohotovostním 

režimu. 

Krok 2: Krátce stiskněte tlačítko K1. Modrá LED dioda 3x blikne a 

zhasne., mini kamera 1x zavibruje. Tímto bylo zahájené nahrávání 

audio záznamu. Ukončení záznamu provedete opětovným 

krátkým stisknutím tlačítka K1, rozsvítí se červená LED kontrolka 

a mini kamerka dlouze zavibruje. Červená LED kontrolka zůstane 

svítit , mini kamera je opět v pohotovostním stavu. 

 

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. 

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. 

 

 

 


