
Návod k použití kamerového setu MV02 

                             

 
 

 

Před prvním použitím dobíjejte alespoň 4hodiny pomocí přiloženého USB kabelu.Při nabíjení svítí 

červná LED.Zařízení je plně nabito,pokud dioda zhasne.Zasuňte micro sd kartu do zařízení.Dejte pozor 

aby jste ji zasunuli do správných drážek.Karta musí vždy kousek koukat,aby jste ji snadno vytáhli. Pro 

zapnutí kamery posuňte spínač do polohy ON. 

Dálkový ovladač:  

Pro zapnutí kamery do pohotovostního režimu podržte tlačítko Power ON/OFF. 

To že je zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené zelené diody. Poté je zapnut pohotovostní 

režim můžete začít s nahráváním,focením,nebo zapnutím detekce pohybu.Každá změna funkce 

zařízení je signalizována světelnou diodou a vibrací. 

 

Pro zapnutí nahrávání stiskněte tlačítko Record. 

Zařízení začne nahrávat (modrá dioda zabliká a zhasne)Zařízení nahrává 5-ti minutové soubory,které 

automaticky ukládá na SD kartu.Při nahrávání bliká zelná LED dioda. Pro ukončení a uložení 

posledního nahraného souboru opět stiskněte tlačítko Record. Soubor je uložen(Zelená dioda svítí)  

 

Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko Photo 

Na chvíli zhasne zelená dioda a Foto se uloží.Zelená dioda opět svítí. 

Pro formátování a smazání veškerého obsahu SD karty podržte tlačítko Photo alespoň 5 sekund.  

Pro zvolení nahrávání v režimu detekce pohybu slouží tlačítko Motion Detect.  

Pro zapnutí detekce pohybu stiskněte tlačítko Motion Detect.(Modrá dioda zabliká a zhasne-svítí 

zelená dioda)Video se bude nahrávat při každém zaznamenáním pohybu(Zelená dioda bliká) a bude 

se ukládat na SD kartu v 3-min souborech. 

Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Motion Detect a pro úplné vypnutí stiskněte Power ON/OFF 



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 pojmenujte time.txt. Soubor time.txt dvojklikem myši otevřete a vepište do 

něj datum a čas následujícím způsobem: 2017.07.15 16:10:28 Z toho 2017 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 

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití 

přístroje v rozporu s těmito předpisy. 


