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Uživatelská příručka 

 

Náprsní minikamera 

 
1. Unikátní design vzhled, externí slot pro SD karty 

2. HD kamera, jasné snímání obrazu s efektem 1080P  

3. HD formát MOV s H.264 kódováním, audio nahrávky a video současně  

4. Rozlišení videa: 1920 * 1080,1280 * 720 30fps 

5. Rozlišení fotografie: 4032 * 3024  

6. Kódování obrazu: H.264  

7. Pozorovací úhel: asi 70 stupňů; 

8. 180° Úhel vidění 

9. Doba záznamu: asi 5 hodin 

10.Skladovací teplota: -10 ~ 60 stupňů 

11. Podporuje nahrávání během nabíjení 

12. Podpora systému: Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista; Mac OS 10.4; Win7  

13. Typ baterie: Velkokapacitní polymer lithium-iontová baterie 900mAh.100 minut 

nepřetržitého nahrávání  

14. Rozměry: 113x24x14mm 
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Před použitím nabijte zařízení pomocí přiloženého usb kabelu,alespoň 3hod. 
Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré 
funkce, které kamera nabízí.  
Pozor 2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý 
týden nebo max.1x3měsíce. 3. Před prvním použitím kameru nabijte. 4. Berte 
na vědomí, že tato kamera není vodotěsná. 5. Nepoužívejte v prašných 
prostředích, vyhnete se tak poškození objektivu 6. Nepoužívejte v prostředích s 
magnetickým polem vysoké intenzity. 
 
Průvodce obsluhou:  
Nabíjení: Nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého USB kabelu.Mini 
USB nabíjecí vstup se nachází zespodu zařízení.Při nabíjení bliká červená dioda. 
Po úplném nabití zhasne. Nabíjejte minimálně 3 hodiny.Nenechávejte zařízení 
zbytečně nabíjet pokud je již nabito.  
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Reset: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu pomocí přiložené sponky 

stiskněte dlouze tlačítko reset. 

 

Změna data a času na videu a snímcích: 
Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor 
TIME,klikněte na něj a otevřete jej. Uvidíte datum a čas, který přepíšete na 
aktuální. Pak uložit a je hotovo. 
 

 

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. 
 


