
BUDÍK SE SKRYTOU KAMEROU – NÁVOD K POUŽITÍ 

Základní funkce: 
- 5 funkčních kláves: HR, MIN, SET, LIGHT a TALK/SNOOZE 
- 3,5 místný velký LCD displej pro zobrazení času s nastavení 12/24 hodinového 
režimu 
- Vícenásobný zvukový budík s volbou 5 různých zvuků, včetně kukačky 
- Budík může být opakován v 10ti minutovém intervalu 
- Volitelný hodinový signál 
- Vzestupně zesilující zvuk budíku a maximální délce zvonění 1 minuta  
 
Nastavení: 
- Stiskněte tlačítko SET, čas na displeji začne blikat a nyní tlačítky HR a MIN 
nastavte správný čas. 
- Stiskněte opět tlačítko SET a můžete nastavit stejným postupem čas budíku 
pomocí tlačítek HR a MIN. 
- Opět stiskněte tlačítko SET a rozblikají se symboly pro nastavení zvukového 
alarmu. 
- Tlačítkem HR nastavujete režim jednodenní budík, nebo hodinový signál v době 
od 7:00 do 21:00 
- Tlačítkem MIN zapnete, nebo vypnete budík 
- Dalším stiskem tlačítka SET se vrátíte ke zobrazení času a ukončíte tím 
nastavování. Upozornění: pokud v době nastavování neučiníte žádný stisk tlačítka 
po dobu 9 sekund, displej se vrátí do standardního zobrazení času. 
- Tlačítko LIGHT slouží k podsvícení displeje po dobu cca 8 sekund  
- Tlačítko TALK/SNOOZE slouží k zastavení (umlčení) budíku, nebo k přehrání 
aktuálního času anglickým jazykem. 
- V době zobrazení času můžete tlačítkem HR přepínat režim zobrazení času ve 
12ti, nebo 24 hodinovém režimu, jinak anglicky značeno AM/PM. 
- V době zobrazení času můžete tlačítkem MIN zvolit zvuk budíku. Máte na výběr 
obyčejné pípání, kukačku, nebo jednu z pěti melodií. 
 
Nastavení digitální skryté kamery a záznamu: 
Po odklopení pravého bočního krytu tahem dozadu objevíte skrytý slot pro 
TransFlahs (microSD) paměťovou kartu, Mini USB konektor a malý přepínač pro 
zapnutí, nebo vypnutí rekordéru kamery. 
Dálkový ovladač obsahuje několik 
ovládacích prvků: 
1. Zapnutí a vypnutí funkce záznamu 
2. Pořízení fotografie 
3. Aktivace záznamu při pohybu v obraze 
4. Aktivace videozáznamu se zvukem 
5. Aktivace pouze zvukového záznamu 
Tlačítko 1. slouží pro povolení ovládání 
rekordéru dálkovým ovladačem. Pokud chcete 
kameru a záznam používat, stiskněte jej a 
rozsvítí se modrá kontrolka. 
Stiskem tlačítka 2. uložíte aktuální záběr kamery 
jako fotografii 
Stiskem tlačítka 3. aktivujete funkci záznamu obrazu i zvuku až při pohybu před 
kamerou, pokud se před kamerou nic nehýbe, záznam nebude probíhat. Tuto 
funkci vypnete opět tlačítkem 3. 
Stiskem tlačítka 4. aktivujete permanentní video záznam včetně zvuku. Vypnutí 
permanentního záznamu opšt tlačítkem 4. 
Stiskem tlačítka 5. aktivujete permanentní záznam zvuku. Tato funkce může 
posloužit jako diktafon. Záznam zvuku zastavíte opět stiskem tlačítka 5. 
Každá akce rekordéru je indikována malou modrou LED diodou. 
Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat záznamy, 
vypněte jej stiskem tlačítkem 1. ušetříte tak energii vestavěného akumulátoru a 
prodloužíte jeho životnost. Úplné vypnutí rekordéru lze provést skrytým 
přepínačem pod pravým bočním krytem hodin. 
 
Připojení k počítači: 
Připojte přiložený USB kabel k hodinám a až poté připojte k počítači. Po propojení 
zapněte rekordér a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 1. U operačních 
sytémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač  a 
rekordér se bude chovat jako klasická čtečka paměťových karet a budete mít 
přístup k uloženým datům, nebo pořízeným záznamům. Po ukončení kopírování 
dat, nejdříve odpojte rekordér v operačním systému kliknutím na příslušnou 
ikonu na ovládací liště, až poté vypněte rekordér a odpojte USB kabel. V opačném 
případě můžete přijít o uložená data, nebo poškodit paměťovou kartu microSD. 
Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí 
každého operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player. 
 
Nabíjení: 
Nabíjení probíhá v době připojení hodin k počítači pomocí USB kabelu, nebo také 
můžete nabíjet 
přiloženým síťovým adaptérem. 
Nabíjení trvá cca 4 hodiny a je automaticky ukončeno po plném nabití 
akumulátoru. 
 
 

Nastavení data a času pro videozáznam: 
Nastavení času provedete tak, že připojíte hodiny k počítači, zapnete rekordér 
přepínačem pod bočním krytem a tlačítkem č.1 na dálkovém ovladači a po 
úspěšném spojení spustíte z přiloženého 
CD ve složce „English User´s Manual“ soubor WriteTime(update time 
software).exe Tímto se automaticky nastaví čas a datum v rekordéru. 
Může se stát, že po totálním vybití integrovaného akumulátoru a jeho opětovném 
nabití nebude čas a datum správný a budete muset tuto aktualizaci provést 
znovu. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Sledujte prosím národní a mezinárodní zákony a přepisy, nezneužívejte tento 
produkt v nelegálních příležitostech, jinak můžete být jako uživatel postihován 
porušením daných zákonů. Používejte produkt v domácích, ne extrémních 
teplotách a prostředí s extrémní vlhkostí, produkt není vodě odolný, ani 
vodotěsný. Objektiv nevystavujte extrémním světelným zdrojům, jinak může dojít 
k poškození obrazového čipu. Produkt je velmi kvalitní, ale vyvarujte se pádům, 
silným otřesům, silnému megnetickému vlnění, nebo před silným elektrickým 
polem. 
 
Technické parametry: 
Kamera - 2 Megapixel CMOS 
Rozlišení - VGA 640x480 
Formát Videa - AVI 30fps 
Úhel záběru kamery - 72 stupňů 
Formát fotografie - JPEG 1600x1200 pixel 
Minimální osvětlení - 1 LUX 
Kapacita akumulátoru - 2200mA 
Max záznam na 1 nabití - cca 12 hodin 
Max dosah dálkového ovl. - 18 metrů 
Zvukový záběr - cca 40m2 
Spotřeba při provozu - 130mA / 3,7V 
Skladovací teplota - -20 až 80 stupňů 
Provozní teplota - -10 až 60 stupňů 
Provozní vlhkost - 15 až 85% RH 
Typ paměťových karet - Trans Flash – microSD 
Kapacita paměťové karty - maximálně 32GB (není součástí baleni) 
Přehrávací software - Media player nebo KM player 
Komunikační rozhraní - USB 1.1 / 2.0 
Operační systém - Win 2000/XP/Vista/7 
Využití paměti, kapacita - 1GB cca 40 minut video 
Nabíjecí čas - cca 4 hodiny 


