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Uživatelská příručka 

 

Propiska se skrytou kamerou HD/ SD max. 64GB 

 

 

 
 

 

 

Technické parametry: 

• Elegantní propiska s kamerou 
• Rozlišení videozáznamu 1920x1080px 
• Rozlišení fotografie 2560x1440px 
• Rozměry 140mm x 14mm 
• Váha 40g 
• Podpora paměťových karet do max kapacity 64GB 
• Vestavěný akumulátor o kapacitě 200 mAh 
• Výdrž cca 70min kontinuálního záznamu 
• 1 hodina záznamu = cca 4GB na kartě 
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Použití: 
1) Jako první krok pero musíte nabít. Je doporučeno použít přiložený USB kabel k USB portu 

počítače. To, že se pero nabíjí indikuje blikající červená LED 

dioda ze zadní strany pera. Po ukončení nabíjení baterie, přestane oranžová kontrolka blikat a 

bude jen červeně svítit. 

 

2) Po prvním spuštění klíče se vloženou SD kartou se Vám na SD kartě vytvoří automaticky 

textový soubor s názvem Time.  

a. Nejprve přístroj vypněte  

b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC  

c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a uvidíte vytvořený textový soubor Time  

d. Vytvořený soubor Time otevřete a přepište do něj aktuální datum a čas. 

Pokud nechcete zobrazovat datum u videa nahraďte písmeno Y za písmeno N. f. Soubor 

uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC 

 

3) Po vyjmutí pera z nabíječky (nebo USB portu v PC) je ve vypnutém stavu. Při stisknutí 

záznamové tlačítka se LED dioda zabliká červeně a přibližně za tři vteřiny začne svítit 

červeně. Znamená to, že se pero nachází v pohotovostním režimu „standby“ 

 

4) Režim „standby“ je pohotovostní. Znamená to, že LED kontrolka svítí červenou barvou. 

Když v tomto režimu stiskněte záznamové tlačítko, tak LED dioda blikne červeně a pero 

vytvoří fotografii a uloží. 
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Pro natáčení videa stiskněte v režimu „standby“ tlačítko cca.na 3 vteřiny.Červená LED 

zabliká a začne se video nahrávat do interní paměti.  

Dalším stisknutím záznamového tlačítka opět uvedete to režimu„standby“. 

 

5) Chcete-li kameru vypnout úplně, musíte přibližně 5 vteřin podržet záznamové tlačítko 

dokud nezhasne červená LED dioda. Pero je vypnuté a nesvítí žádná kontrolka. 

 

6) Pro prohlížení zaznamenaného videa musíte mít naistalován přehrávač Km player nebo 

jiný program pro přehrávání videa. 

 

7) V případě,že chcete zaznamenané video z USB disku odstranit. Musíte nejdříve video 

smazat a pak použít “bezpečně odebrat hardware” jinak videa zůstanou na USB disku. 

 

8) Jestliže budete chtít USB disk naformátovat. Formátujte jej na systém souborů FAT32. 

 

9) Když se vám přístroj z nějakého důvodu zasekne. Stiskněte "RESET" a pak znovu 

nahrávací tlačítko a přístroj by měl začít opět pokračovat ve své funkci. 

 

10) Dojde-li k vybití baterie během záznamu, nahrávané video se automaticky uloží. 

 
Technické údaje: 
Kompatibilita s Windows ME/2000/XP/MAS OS/LINUX (bez nutnosti ovladačů pod 

Windows XP a Vista) 

Připojení k rozhraní USB 2.0 a vyšší 

Nahrávání videa v AVI video formátu (1920x1080px) 

Slot pro SD karty až 64GB (formátovat na FAT32) 

Integrovaná dobíjecí baterie Li-po: 200mAh (Při max .nabití max. výdrž 70min.) 

Rozměry: 150mm x 14mm x 14mm 

 

 

 
 

 

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. 
 


