
 

Návod k použití Věšák s kamerou T9 
 

Před prvním použitím dobíjejte alespoň 4hodiny pomocí přiloženého USB kabelu.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 A.Alespoň na  
8 sekund.To že je zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené červené diody z boku zařízení. 
Poté je zapnut pohotovostní režim můžete začít s nahráváním,focením nebo zapnutím detekce 
pohybu.Pro vypnutí stiskněte dlouze tlačítko A.Zabliká červená dioda s modrou a přístroj je 
vypnut.  
Pro zapnutí nahrávání s detekcí pohybu stiskněte dlouze tlačítko A a uveďte kameru do 
pohotovostního režimu(Červená dioda svítí).Poté stiskněte krátce opět tlačítko A. Červená dioda 
3x zabliká a zhasne.Při zaznamenání pohybu blikne modrá dioda a kamera začne nahrávat 10-ti 
minutové soubory.Pro vypnutí detekce pohybu nejprve stiskněte krátce tlačítko A.(Červená 
dioda opět svítí). Soubor je uložen(Červená dioda svítí) Pro zapnutí pernamentního nahrávání 
stiskněte tlačítko B modul 3x červeně zabliká a dioda zhasne. Nahrávají se 10-ti minutové 
soubory.Pro vypnutí nahrávání opět stiskněte tlačítko B,soubory se uloží.  
Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko C,1x,blikne červená dioda a Foto se uloží.  
Pro zapnutí pernamentního nahrávání s IR nočním viděním stiskněte tlačítko D modul 3x modře 
zabliká a dioda zhasne. Nahrávají se 10-ti minutové soubory.Pro vypnutí nahrávání opět 
stiskněte tlačítko D,soubory se uloží.  
Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A (Červená dioda zhasne)  
Poté můžete zařízení připojit pomocí USB kabelu k počítači a prohlížet tak nahrané 
soubory.Zařízení musí být vypnuto v poloze off. Nebo můžete vytáhnou micro SD kartu a dát ji do 
čtečky karet.  
Pokud vyndaváte micro SD kartu,mějte zařízení vždy v poloze off.  
Nahrávání při nabíjení:  
Připojte zapnuté zařízení poloha ON a zapnuté tlačítkem A do USB portu a automaticky se spustí 
nahrávání,pak tlačítkem B nebo D nahrávání ukončíte.  

 

Nastavení času  
Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas  

Čas na záznamu nastavíte následovně  

Po prvním záznamu videa zařízení připojte pomocí USB kabelu k PC. Zobrazí se Vám nový 

disk,kde naleznete nahrané soubory ve složce VIDEO.  

Zároveň se Vám vytvoří TXT soubor kde při otevření tohoto souboru přepište stávající datum a 

čas na aktuální a dejte uložit.  

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

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno  

Nabíjení: Zařízení nabíjejte ve vypnutém stavu. 
 


