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Uživatelská příručka 

 

Skrytá kamera v knoflíku FULL HD s vnitřní pamětí 

 

 
 

 
 

      

 

     Cam - Kamera 

     Power - Ovládací tlačítko pro pořízení videa a fotografie  

     Light - Světelná indikace LED 

     Reset -  Reset  

     Mode switch - Spínač pro funkci video nebo foto 

 

 

 

Nabíjení vestavěné baterie: Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. 

Produkt připojte pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.Při 

nabíjení bliká žlutá dioda.Po úplném nabití žlutá dioda svítí. 
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1. Zvolení režimu video/foto 

 

Spínačem Mode switch posunutím vlevo přejdete do režimu foto. 

Spínačem Mode switch posunutím vpravo přejdete do režimu video. 

 

 

2. Pořízení videa 

 

Když se spínač nachází v poloze vpravo stiskněte dlouze tlačítko power dokud se 

nerozsvítí žlutá dioda.Automaticky se sepne režim nahrávání a zabliká modrá dioda 3x 

a zhasne  - Video se nahrává.Pro pauzu stiskněte krátce tlačítko power a rozsvítí se 

žlutá dioda.Po opětovném krátkém stisku se začne video opět nahrávat.Po dlouhém 

stisku vypnete úplně zařízení. 

 

3. Pořízení fotografie 

 

Když se spínač nachází v poloze vlevo stiskněte dlouze tlačítko power dokud se 

nerozsvítí žlutá dioda.Nyní každým krátkým stiskem pořídíte fotografii.Pokud nedojde 

po dobu 1min. k žádné akci-zařízení se vypne. Po dlouhém stisku vypnete úplně 

zařízení. 

 

 

Prohlížení nahraných souborů: 

Připojte zařízení pomocí USB kabelu do PC.Nebo vyjměte micro SD kartu,vložte ji do čtečky 

karet a zasuňte do USB slotu Vašeho počítače/notebooku. 

 

U operačních sytémů Win XP, Vista,Win 7 a vyšší 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. 

Pokud se na SD kartě neobjeví soubor time,kde pouze přepíšete datum na aktuální a 

uložíte,postupujte takto: 

Nastavení času provedete tak, že připojíte zařízení k PC nebo vložíte micro SD kartu do 

čtečky a 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. 

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. 


