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Uživatelská příručka 
 
Skrytá kamera v knoflíku FULL HD 1080P pro power bank/síťový adaptér 

 

 
 

 

 

 

Vlastnosti: 

 

Formát videa: AVI 

Kódování videa: M-JPEG 

Rozlišení videa: 1920 * 1080 / 30 snímků za sekundu 

Úhel vidění: 80 ° 

USB kabel: Délka 2m 

Lze připojit i do sítě 110-230V přes USB adaptér 5V/1A 

Miniaturní rozměry kamery: 3x2,3x1cm 

Automtická detekce pohybu se smyčkou nahrávání 

Mikro SD karta:. 4-32GB SD Card 
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Pozor  
1. Vložte do kamery paměťovou kartu . Kartu vložte správným směrem, předejdete tím 

poškození karty SD či kamery.  

2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo 

max.1x3měsíce.  

3. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.  

4. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhnete se tak poškození objektivu  

5. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity. 

 

 

 

1. Zapnutí / vypnutí s připojením Power Bank 

 

 
 

 

Zařízení zapnete do pohotovostního režimu horním tlačítkem.  

To že je zařízení zapnuté poznáte podle svítící červené diody. 

 

Pořízení videozáznamu:  

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte opět krátce horní tlačítko. Červená dioda 

3x zabliká a zhasne-zařízení nahrává. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko. 

Červená dioda svítí a zařízení je v pohotovostním režimu. Pro úplné vypnutí podržte dlouze 

horní tlačítko. 

 

Zapnutí detekce pohybu: 

Když je přístroj zapnut,stiskněte horní tlačítko pro zapnutí detekce pohybu.Pokaždé pokud 

dojde k zaznamenání pohybu,začne kamera nahrávat 1 minutové soubory.Při každém 

zaznamenání pohybu blikne modrá dioda. 
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1. Zapnutí / vypnutí s připojením síťového adaptéru 

 

 

 

 
 

 

 

Pořízení videozáznamu:  

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte opět krátce horní tlačítko. Červená dioda 

3x zabliká a zhasne-zařízení nahrává. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko. 

Červená dioda svítí a zařízení je v pohotovostním režimu. Pro úplné vypnutí podržte dlouze 

horní tlačítko. 

 

Zapnutí detekce pohybu: 

Když je přístroj zapnut,stiskněte horní tlačítko pro zapnutí detekce pohybu.Pokaždé pokud 

dojde k zaznamenání pohybu,začne kamera nahrávat 1 minutové soubory.Při každém 

zaznamenání pohybu blikne modrá dioda. 

 

 

Prohlížení nahraných souborů: 

 

Vyjměte micro SD kartu,vložte ji do čtečky karet a zasuňte do USB slotu Vašeho 

počítače/notebooku. 

 

U operačních sytémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a 

rekordér,po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k 

uloženým datům, nebo pořízeným záznamům. 

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého 

operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player. 

 

Nastavení času  
 

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. 

Nastavení času provedete tak, že vložíte micro SD kartu do čtečky připojíte do PC.  

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk.Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, 

klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do 

prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time. 
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Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj aktuální datum a čas následujícím 

způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Z toho 2017 je rok,03 je měsíc,31 je den,16 je hodina,25 

jsou minuty a 19 jsou sekundy. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) 

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC a vložte kartu SD do zařízení.Při 

následujícím záznamu bude datum aktualizováno. 

 

 

 
Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 


