
SKRYTÁ KAMERA VE VĚŠÁKU – 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 prvních 3 nabíjení 

nechte kameru dobít po dobu 12 hodin. Při připojení k počítači 

kamera funguje jako klasický vyměnitelný disk.  

 

REŽIM FOTOGRAFOVÁNÍ 

Vložte microSD kartu do slotu. Spusťte kameru přepnutím 

ON/OFF na pozici „ON“. Stiskněte dlouze „Ovládací tlačítk“o na 

čelní straně věšáku a vyčkejte na 4 bliknutí zelené kontrolky. 

Stiskněte znovu krátce toto tlačítko na čelní straně věšáku. 

Kontrolka 1x blikne a zhasne, nyní můžete fotografovat. Po znovu 

stisknutí tlačítka se kontrolka rozsvítí, jako signalizace, že jste 

v pohotovostním režimu a uloží soubor do složky (každých 5 

minut). Pro pokračování nahrávání stiskněte znovu krátce hlavní 

tlačítko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIM AUTOMATICKÉ DETEKCE POHYBU 

Vložte microSD kartu do slotu. Spusťte kameru přepnutím 

ON/OFF na pozici „ON“. Stiskněte dlouze „Ovládací tlačítk“o na 

čelní straně věšáku a vyčkejte na 4 bliknutí zelené kontrolky. Poté 

stiskněte 2x znovu toto tlačítko na čelní straně věšáku. Kontrolka 

3x blikne a zhasne. Nahrávané dokumenty se automaticky 

ukládají každých 5 minut. Dalším krátkým stisknutím tohoto 

tlačítka spustíte normální pohotovostní režim a uložíte soubor. 

VYPNUTÍ 

Pro vypnutí přepněte na polohu „OFF“. 

RESET 

Pokud zařízení nepracuje správně, stačí jej pouze restartovat 

vypnutím na pozici „OFF“ a po cca 5 sekundách znovu zapnout 

pomocí „ON“. 

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. 

 

 

 


