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Návod k použití kamerového setu T188 
 

Spojte pomocí konektoru baterii a zařízení s kamerou.Před prvním použitím dobíjejte alespoň 
8hodin pomocí přiloženého USB kabelu.Nabíjejte zařízení ve vypnutém stavu poloha OFF. 
Po připojení do USB portu během nabíjení svítí červená dioda.Pokud je zařízení zcela nabito 
rozsvítí se modrá dioda.  
Pokud vyndaváte micro SD kartu,mějte zařízení vždy v poloze off.  
 
Zasuňte micro sd kartu do zařízení.Dejte pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek.Karta 
musí vždy jít snadno zacvaknout. 
 
Pro zapnutí kamery posuňte spínač do polohy ON.  
Dálkový ovladač: Pro zapnutí kamery do pohotovostního režimu podržte tlačítko A.To že je 
zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené červené diody a 1x dlouze zavibruje. Poté je 
zapnut pohotovostní režim můžete začít s nahráváním,focením nebo zapnutím detekce pohybu.  
 
Pro zapnutí nahrávání stiskněte tlačítko B.Zařízení začne nahrávat (červená dioda zabliká 3x a 
zhasne- dioda nesvítí)Zařízení nahrává 5-ti minutové soubory,které automaticky ukládá na SD 
kartu.Pro ukončení a uložení posledního nahraného souboru opět stiskněte tlačítko B 3-4 sec. 
Soubor je uložen(Červená dioda svítí)  
 
Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko C a na zařízení zhasne červená dioda a rozsvítí se modrá 
dioda.Po stisku tlačítka B pořídíte fotografii(modrá LED dioda blikne).Pro návrat do režimu videa 
opět stiskněte tlačítko C(červená dioda svítí) 
 
Tlačítko D slouží pro přepínání kamer.Pokud svítí dvě oranžové LED jsou zapnuty obě kamery 
(A+B)Pokud chcete zapnout jen jednu kameru stiskněte tlačítko D.Po dalším stisku vypnete 
kameru A a zapnete kameru B.Při dalším stisku pak opět zapnete obě kamery.Vždy je 
signalizováno oranžovou LED diodou,která z kamer je aktivní. 
 
Červená dioda opět svítí.Pro formátování a smazání veškerého obsahu SD karty podržte tlačítko 
B alespoň na 3 sekundy. Zařízení 3x krátce zavibruje a zabliká červená+ modrá dioda.Poté se 
rozsvítí červená LED a SD karta v zařízení je zformátována a je připravena k použití. 
 
Pro zvolení nahrávání v režimu detekce pohybu slouží tlačítko C. Zapněte kameru do 
pohotovostního režimu(Červená LED dioda svítí).  
Pro zapnutí detekce pohybu a následné stiskněte na 5  sekund tlačítko C.(červená LED spolu 
s modrou zablikají a zhasnou)  
 Video se bude nahrávat při každém zaznamenáním pohybu a bude se ukládat na SD kartu ve 
2min souborech.Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko B.  
 

 
 Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení. Připojte  USB kabel do přiložené síťové 
nabíječky a zapněte do polohy ON.Poté začne automaticky nahrávat(LED diody zhasnou)Pro 
ukončení nahrávání stiskněte tlačítko B(LED diody se rozsvítí)Zařízení nenahrává. Poté můžete 
zařízení připojit pomocí USB kabelu s AV konektorem k počítači a prohlížet tak nahrané soubory. 
Nebo můžete vytáhnou micro SD kartu a dát ji do čtečky karet. 
 
Pro úplné vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A (červená dioda zhasne).  
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Nastavení času  
Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas  

Čas na záznamu nastavíte následovně  

Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do 

adaptéru a poté do PC  

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  

Dokument pojmenujte TIMERSET  

Soubor timerset dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 

20150706120000  

Z toho 2015 je rok,07 je měsíc,06 je den,12 je hodina,00 jsou minuty a 00 jsou sekundy.  

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením)  

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno 


