
MINI HD KAMERA – NÁVOD K POUŽITÍ 

 

POPIS ČÁSTÍ 

1. Indikátor (5): Modré světlo znamená foto režim; červené světlo znamená 

režim nahrávání videa. 

2. Zdířka pro paměťovou kartu (8): je určena pro Micro SD karty. Vkládejte 

je prosím ve správném směru. 

3. Tlačítko (1): Stisknutím tlačítka přístroj zapnete, dalším stiskem začnete 

nahrávat a dalším stopnete nahrávání. 

4. USB (7): USB zde slouží k přenosu dat a k dobíjení baterky. 

5. Mikrofon a kamera: Kamera (2) slouží ke snímání obrazu (video); 

Mikrofon (3) slouží k záznamu zvuku. 

6. Reset (4): Pokud přístroj přestane odpovídat, použijte proto vhodnou 

nekovovou věc ke stisknutí tlačítka reset. 

7. Tlačítko (3): Stisknutím tlačítka přístroj zapnete, dalším stiskem začnete 

nahrávat a dalším stopnete nahrávání. 

 

ON/OFF – ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

Stiskněte tlačítko (1) pro zapnutí zařízení. Začne inicializace. Potom se 

automaticky zapne pohotovostní mód. Během toho se rozsvítí červená 

kontrolka. Přístroj je nyní v módu nahrávání videa. Pro vypnutí a uložení 

aktuálního dokumentu podržte tlačítko po dobu 4 sekund. Že je přístroj 

vypnutý poznáte tak, že nesvítí žádná kontrolka. 

Poznámka: Nemačkejte tlačítko během inicializace. Přístroj tak přestane 

odpovídat. 

 

ZMĚNA REŽIMŮ 

Při různých způsobech stisknutí tlačítka se spustí různé módy. Metody 

jsou následující: 

1. Video mód (normální): Ve video módu jsou dva stavy: když červená 

kontrolka svítí tak je přístroj v pohotovostním režimu. Když červená 

kontrolka bliká, tak přístroj už nahrává video. Pokud je aktuální mód 

fotografie, stiskněte tlačítko dokud nezhasne modré světlo a nerozsvítí se 

červené. 

2. Video mód (nahrávání pomocí aktivace pohybem): Kontrolka módu 

detekce pohybu svítí červeně. Pro vstup do tohoto módu stiskněte tlačítko 

na 2 vteřiny a přístroj zapne správný mód. To poznáte tak, že kontrolka 

začne blikat střídavě červeně a modře. Pokud kamera zaznamená pohyb 

na scéně, začne okamžitě nahrávat a červená kontrolka začne pomalu 

blikat. 

 

REŽIM VIDEO - KLASICKÝ 

Když máte nastartovaný video mód, přístroj je připravený k nahrávání. To 

poznáte podle červené kontrolky. Nyní stiskněte tlačítko(1) krátce pro start 

natáčení videa. Červené světlo začne pomalu blikat. Když červená 

kontrolka bliká, stiskněte krátce tlačítko k zastavení nahrávání a uložení 

videa. Poté sekontrolka vrátí do stavu ON; Pro jistotu kvůli velikosti 

souborů systém automaticky uloží soubor po každých 30ti minutách a pak 

pokračuje v nahrávání. 

Poznámka: Ujistěte se, že svítí adekvátní kontrolka a že kamera není 

blokována jinými předměty. Držte kameru ve stabilní poloze. Natáčený 

objekt by měl být dál než 50cm od kamery. Pro jistotu kvalitního zvuky je 

dobré neblokovat mikrofon. 

REŽIM VIDEO – POHYBOVÉ ČIDLO 

Režim zapínání kamery pomocí pohybu znamená, že kamera je v 

pohotovostním režim režimu, a ve chvíli, kdy se v místech které zabírá,  

 

začne něco hýbat, kamera začne automaticky nahrávat. Záleží také na 

nastavení tohoto režimu. Tento režim má tři hodnoty: Spouštěcí, udržovací 

a zastavení. Spouštěcí hodnota spouští automaticky nahrávání po té, co 

kamera zachytí pohyb. Ve chvíli, kdy začne nahrávat, zapíná se udržovací 

režim, který udržuje nahrávání během doby, co kamera zachycuje pohyb. 

Když pohyb ustane, tak je na řadě hodnota stop, která video automaticky 

uloží a vypne nahrávání. Pro ilustraci uvedeme jednoduchý příklad. Před 

kameru přijde člověk a začne vyvíjet nějakou činnost v oblasti, kterou 

kamera snímá, tak se automaticky spustí nahrávání. Díky udržovací 

hodnotě bude kamera člověka natáčet do té doby, než přestane vyvíjet 

činnost, nebo se přestane hýbat, nebo odejde ze záběru. V tu chvíli 

kamera video uloží a nahrávání zastaví. Poté zase začne autodetekce 

pohybu. Toto je nová technologie monitoringu, která je velice výhodná tím, 

že na záznamu není tolik prázdných záběrů, které zbytečně nezabírají 

místo paměti. 

Použití této funkce je následující: 

· Po startu se spustí automatický režim. Po tom stiskněte tlačítko (1) po 

dobu dvou sekund a tím se zapne režim nahrávání aktivované pohybem. 

Poznáte tak, že červená a modrá kontrolka začnou střídavě blikat. 

· Když kamera zachytí změnu scény, začne nahrávat video a červená 

kontrolka začne pomalu blikat. 

· Když se bude scéna stále měnit, kamera bude stále nahrávat. 

· Pokud pohyb ustane nebo objekt zmizí z „dohledu“ kamery, záznam se 

uloží a nahrávání zastaví. V tu chvíli červená kontrolka přestane blikat a 

začne svítit. 

· K ukončení režimu nahrávání pomocí aktivace pohybem přístroj 

restartujte.Pokud bude zrovna nahrávat, automaticky se napřed uloží a až 

po té se vypne. 

Poznámka: Pokud bude přístroj snímat místo, kde problikává světlo nebo 

je světlo a zároveň stín, nemusí detekce fungovat zcela správně. 

Například se nahrávání nevypne, dokud ji nevypnete ručně. Stejně nemusí 

detekce fungovat při stálých silných otřesech. 

 

NABÍJENÍ  

Připojte zařízení pomocí USB k počítači pro nabíjení. Během nabíjení 

pomalu bliká červená kontrolka. Když je baterie plně nabitá, přestane 

červené světlo blikat. 

Poznámka: V přístroji je vysoce-kapacitní lithium polymer baterie. Tato 

baterie nemá efekt paměti nabíjení, proto ji můžete nabíjet kdykoli. Ale po 

prvních pěti nabitích prosím baterii úplně vybijte, aby se aktivovala její 

maximální kapacita a standardní doba užívání. Pro maximální kapacitu 

pokračujte z 30ti minut na 1 hodinu nabíjení, dokud kontrolka nezačne 

svítit. 

NASTAVENÍ ČASU 

Přístroj umožňuje zobrazovat čas pořízení videa ve videu samotném. 

Můžete nastavit zobrazení času nebo ho můžete vypnout, podle toho, jak 

potřebujete.Zobrazení ve formátu: „rok. měsíc. Hodina: minuta: vteřina“.  

Vypněte kameru —> připojte k počítači —> otevřít složku a zobrazit 

soubory —> klikněte pravým tlačítkem do prázdného místa v kořenové 

složce zařízení —> klikněte na „nový“ v menu —> vyberte „textový 

dokument“ —> pojmenujte jako „time“. Je nutné jako příponu použít „.txt“ 

—> kompletní nastavení můžete vytvořit také na ploše či na jiném disku a 

do složky zařízení jen zkopírovat. 

Otevřete textový dokument „time“ vložte nastavení řetězce. Řetězec se 

skládá z „rok. Měsíc. Hodina. Vteřina. Značka zapnutí/vypnutí. Natavení: 

Pokud chcete čas zobrazit: 2011.01.01 12.10.59 Y 

Pokud čas nechcete zobrazit: 2011.01.01 12.10.59 N 

Uvedené řetězce jsou nastavení které zrovna chcete. Dávejte prosím 

pozor na mezery mezi rok.měsíc.den a hodina.minuta.vteřina a značkami 

„Y“ a „N“. Značka „Y“ znamená, že datum a čas budou zobrazeny vpravém 

rohu videa; „N“ znamená, že datum nebude zobrazeno. 

Soubor s nastavením času je nakopírována do kořenového adresáře, 

uninstall hardware, boot, complete set-up time Nastavení času se 

automaticky uloží do přístroje. 

 


