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Uživatelská příručka 
 
Policejní kamera IDV008 

 

 
 

 

Vlastnosti: 
1, CMOS kamera,140° úhel vidění 
2, H.264 MOV  
3 Video: 1080/720/480, volitelné 
Audio: WAV 192kbps 
4, podpora mikro SD max 128GB (není součástí balení) 
5, funkce: Video záznam / nahrávání zvuku / Detekce pohybu 
6, Vestavěná 450mAh baterie, až 1,5 hodiny Video nahrávání(v závislosti na 
zvoleném formátu) 
7. Podporuje nahrávání při nabíjení 
8. Rozměry: 75x27x13mm 
9. Nabíjení: DC5V-500mAh 
 
Obsah Balení: 
1x Policejní kamera 
1x AV+USB kabel 
1x Držák s klipsem 
1x Čistící hadřík 
1x Český návod ke stažení + anglicky 
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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  
1. Vložte do kamery paměťovou kartu .Min 8GB,max.128GB. Kartu vložte 
správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či kamery.  
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 voděodolná.  
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 zboku kamery dole.Nabíjejte minimálně 3 
hodiny.Nenechávejte zařízení zbytečně nabíjet pokud je již nabito.Stav nabití 
vidíte na LCD přístroje a při nabíjení svítí červená dioda a zelená bliká.Po nabití 
červená dioda zhasne. 
 
Zapnutí/Vypnutí: Zařízení zapnete do pohotovostního režimu tlačítkem POWER 
zboku přístroje. To že je zařízení zapnuté poznáte podle zobrazení symbolu 
kamery na LCD a svítící modré diody zezhora přístroje. Každá akce rekordéru je 
indikována na LCD panelu přístroje a diodou. 
 
Pořízení videozáznamu: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte 
krátce opět tlačítko POWER z boku přístroje.Na LCD se zobrazí symbol kamery a 
modrá dioda zabliká 5x a zhasne-kamera nahrává . Pro ukončení nahrávání 
stiskněte dlouze cca.5sec.tlačítko POWER z boku přístroje.Modrá dioda zabliká 
3x a přístroj se vypne. 
 
Pořízení zvuku: Pokud je zařízení vypnuté posuňte spínač zboku přístroje 
směrem k symbolu mikrofonu. Pokud je zařízení v pohotovostním režimu 
stiskněte krátce opět tlačítko POWER z boku přístroje.Na LCD se zobrazí  
symbol mikrofonu a zelená dioda zabliká 5x a zhasne-zvuk se nahrává . Pro 
ukončení nahrávání stiskněte dlouze cca.5sec.tlačítko POWER z boku 
přístroje.Zelená dioda zabliká 3x a přístroj se vypne. 
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RESET:  
Pokud je zařízení v pohotovostním režimu pomocí kancelářské sponky resetujte 
přístroj.Dirku naleznete zboku přístroje pod symbolem kamery. 
 

Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat 
záznamy, vypněte jej stiskem tlačítkem Power ON/OFF. 
 

Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení.  
Připojte nabíjecí USB kabel USB síťového adaptéru 5V.Po připojení do síťě se 
přístroj automaticky zapne.Pro nahrávání stiskněte režimu stiskněte krátce 
tlačítko POWER.Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko 
POWER.Zařízení se vypne.  
 
Prohlížení souborů:  
Spojte zařízení pomocí USB kabelu s AV k PC/Notebooku. Nebo můžete 
vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet. Pokud vyndaváte micro SD 
kartu,mějte zařízení vždy ve vypnutém stavu.  
 
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 
Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas 
následujícím způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Y  Z toho 2017 je rok,03 je 
měsíc,31 je den,16 je hodina,25 jsou minuty a 19 jsou sekundy,písmeno Y 
značí,že chcete zobrazovat čas u videa.Pokud o zobrazení času u videa nemáte 
zájem,písmeno Y nahraďte písmenem N. 
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. 


