
 

FLASH disk s kamerou 1920x1080P  
(Doplněk k originálnímu návodu) 

 

 
Před použitím nejprve zařízení dostatečně nabijte a vložte micro SD kartu. 
 
1. Zapnutí / vypnutí  
Dlouhým podržením tlačítka 2sec. přístroj zapnete. Zařízení zavibruje a rozsvítí 
se červená LED, přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Další dlouhé 
stisknutí přístroj vypne, dvakrát zavibruje a červená LED kontrolka zhasne 
 
2. Pořízení videa a nahrávání zvuku 
Když je přístroj zapnut-červená LED svítí, krátce stiskněte tlačítko napájení a 
video se po zavibrování začne nahrávat. LED se na 3sec. Rozvítí modře a zhasne. 
Opětovným stiskem tlačítka napájení zastavíte natáčení a video se uloží po 
zavibrování. Poté opět zařízení vstoupí do pohotovostního režimu, červená LED 
svítí. 
 
3. Detekce pohybu 
Pokud během natáčení videa není detekován žádný pohybující se objekt, po 30-
ti sekundách sníží zařízení formát záznamu videa na 1 snímek za sekundu aby se 
ušetřil prostor. Pokud zařízení detekuje pohyb, nahrávání se opět vrátí do 
plnohodnotného formátu nahrávání. 
 
Pokud je v zařízení nedostatek místa, nejstarší zaznamenané video bude 
přepsáno novým a nahrávání bude pokračovat. 
 
4. Záznam zvuku 
V pohotovostním stavu dvojklikem tlačítka napájení spustíte záznam hlasu. 
Modrá LED 3x zabliká a zhasne. Opět dvojklikem zastavíte nahrávání zvuku. 
 
Ukládání: 
Video se uloží po každém nahrání velikosti 4GB a dále pokračuje v nahrávání. 
V případě zvukového souboru se ukládá každé 4hodiny. 
 
5. Nabíjení  
Připojením přístroje do USB začne nabíjení, červená LED bliká. Plné nabití je 
indikováno trvalým světlem červené LED.  
 
 
 
 



6. Změna data a času na videu a snímcích  
Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor 
TIME,klikněte na něj a vytvoří se Vám další textový soubor s názvem time, který 
otevřete a místo data které vidíte doplníte správné datum. Např: 
20190101000000  znamená 1.1.2019 Pak uložit a je hotovo.  
 
Vysvětlivky: 
Date/Time =20190101000000 - 1.1.2019 
Motion 1080P =0  - Nastavení detekce pohybu 
Off:0 
On:1 
TimeStamp =1  - Zobrazení času u videa 
Off:0 
On:1 
Loop Record =0  - Smyčka nahrávání 0 znamená uzavření smyčky a naopak 
Off:0 
On:1 
 
7. Web kamera: 
Po vypnutí vyjměte kartu SD a zařízení připojte do USB PC, nyní můžete použít 
zařízení jako web kameru. 
 

 

 

 


