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Uživatelská příručka 

 

Náramek s kamerou 

 

 

Použití: 

 

Před použitím zařízení nabijte. 

Zapněte zařízení, kamera vibruje 1krát, po kterém bude trvale svítit červené a modré světlo, 

což znamená, že je v pohotovostním režimu. 

 

Pořízení videa:  

Je-li fotoaparát v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „K1“ a červené světlo bude 3x 

blikat a vibrovat, poté začne fotoaparát nahrávat. Znovu stiskněte tlačítko „K1“ a nahrávání se 

zastaví. 

 

Fotografování:  

Je-li fotoaparát v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „K2“ a modré světlo 3x zabliká, 

poté fotoaparát nasnímá 3 fotografie a automaticky se uloží do paměti. 

 

Nahrávání zvuku:  

Při dlouhém stisknutí tlačítka „K2“ bliká modré světlo a třikrát vibruje, kamera vstoupí do 

záznamu zvuku. 

Poznámka: Tato kamera může být použita jako webová kamera, ale nepodporuje kruhové 

nahrávání. Pokud je paměťová karta plná, vymažte prosím video soubor. 
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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 data a času pro videozáznam: 

Nastavení času provedete tak, že vložení micro SD karty do čtečky připojíte do PC. 
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte 

do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte 

„time.txt“  

Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 12:25:00 2020-03-04  

Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC 

 

 
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. 
 


