
ŠPIONÁŽNÍ HODINKY V HODINKÁCH – 4GB 
NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
 
Popis hodinek 
A: Fotografie/Diktafon 
B: Zapnutí/vypnutí/video 
C: Mikrofon 
D: Kamera 
E: Nastavení času 
F: LED kontrolka 
G: Konektor pro propojení s USB 
 
Obsah balení 
Skrytá kamera v hodinkách, propojovací kabel USB 
 
Návod k použití 
Stisknutím tlačítka B zapnete kameru (kontrolka je modrá). Tlačítkem A fotíte (kontrolka blikne 1x 
červeně). Dalším delším stisknutím tlačítka A zapnete pouze diktafon (kontrolka bliká červeně). 
Krátkým stisknutím tlačítka B začnete nahrávat video (kontrolka bikne modře). 
 
Zapnutí a vypnutí 
Stiskněte a držte tlačítko B po dobu 2s, rozsvítí se modrá dioda. Hodinky se nacházejí v 
pohotovostním režimu. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout stačí podržet toto tlačítko po dobu 
cca 2 s. 
 
Nahrávání videa 
Video lze spustíte z pohotovostního režimu (svítí modrá dioda) jedním stiskem tlačítka B. Dioda 
několikrát zabliká a poté zhasne. Hodinky začnou nahrávat video. Pro zastavení nahrávání stiskněte 
dvakrát tlačítko B. Modrá dioda začne opět svítit a hodinky uloží nahraný záznam. 
 
Focení 
Fotky můžete dělat jedním stiskem tlačítka A, pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu. 
Dioda jednou blikne a hodinky uloží vytvořenou fotku. 
Pozn: Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru a před 
vyhotovením další fotky vždy počkejte, než blikne modrá dioda. 
 
Diktafon  
Audio můžete nahrávat pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu a stisknete dlouze 
tlačítko A. Dioda zabliká a hodinky začnou nahrávat audio. Nahrávání vypnete dvojím stiskem tlačítka 
A. Hodinky uloží nahraný záznam a přepnou se do pohotovostního módu. 
 
Nabíjení 
Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možné dobíjet při spojení s PC nebo pomocí USB 
nabíječky 
 
Úprava data a času u videa a fotek 
Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel 
nastavíte následovně : 
a) Hodinky vypněte a propojte je s PC 



b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a 
z nabízeného menu vyberte Nový 
c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“ 
d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu 
YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011.01.01 12:00:00 Y 
na konci značí, že se má datum na záznamech zobrazovat, pokud nechcete datum na záznamu 
zobrazit, napište na konec příkazu místo Y písmeno N 
e) Soubor uložte a hodinky přes bezpečné odebrání hardware odpojte 
f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum 
 
Nastavení hodinek 
Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek.  Nastavovací tlačítko 
vysuňte a nařiďte čas na hodinkách dle potřeby. 
 
Upozornění ohledně vodotěsnosti 

Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. 

Nedoporučujeme používat tyto hodinky hlouběji než 3 m pod hladinou, protože hrozí jejich zničení 

natečením vody do hodinového strojku a kamery. 

Na závěr 
a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5s se rozsvítí obě led diody, hodinky  
uloží záznam a vypnou se. Pokud chcete hodinky nadále používat pro záznamy, vymažte, příp. 
přesuňte nahrané soubory např. do jiného adresáře v PC  
b) Jestliže je slabá baterie obě diody zablikají, hodinky uloží záznam a vypnou se 
c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně 
tlačítka A a B, tím hodinky resetujete 
d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve než je přizpůsobíte k 
vodotěsnému provozu – hodinky nejsou určeny k plavání ani potápění 
e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek 
f) Pokud se hodinky nacházejí v pohotovostním módu déle jak 3 minuty bez jakékoli akce, 
automaticky se vypnou 
 
Orientační video funkcí 
http://www.youtube.com/watch?v=hUIKQt17fPo 

http://www.youtube.com/watch?v=hUIKQt17fPo

