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Uživatelská příručka 
 
Kamera v nabíječce FULL HD 1080P 

 
 

                                                                              

Vlastnosti: 
Doba provozu při trvalém napájení: Neomezeně 
Záznam zvuku,video,foto 
Detekce pohybu 
USB nabíječka: Vstup 110-240V/Výstup 5V/0,5A 
Paměť.Podporuje max. SD 128GB 
 
Parametry záznamu: 
Obraz: Full HD rozlišení (1920x1080) 
Obrazový snímač: OV2710 5.0MP CMOS 1080P 
Detekce pohybu vzdálenost: 6M 
Snímková frekvence: 30 fps 
Zvuk: PCM – 128 kbps, mono 
Formát souboru: MJPG 
Úhel vidění:  100° 
Video formát: H264 
Režimy záznamu: Kontinuální záznam/Detekce pohybu 
Napájení: Trvalé napájení ze sítě 230V/5V 0,5A 
Rozměry:  64x49x46 mm 
Hmotnost:  65 g 
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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. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.  
4. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhnete se tak poškození objektivu  
5. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity 
 
 
Vložte adaptér do síťové zásuvky 

 
 

Dálkový ovladač:  
Pro zapnutí kamery stiskněte tlačítko A. To že jste zařízení zapli poznáte podle zvukové 
signalizace 1x pípnutí.Kamera se nachází v pohotovostním režimu a zároveň začla 
automaticky nahrávat. 
 
Pro ovládání manuálního nahrávání se používá tlačítko C. 
Pro vypnutí nahrávání stiskněte tlačítko C.To že jste ukončily nahrávání signalizuje zařízení 
zvukem 2x pípnutí.  
 
Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko B.Zařízení 1x pípne a fotografie se uloží na SD kartu. 
 
Pro zapnutí detekce pohybu(šetří místo na disku) stiskněte tlačítko D.Opět uslišíte zvukovou 
signalizaci 1x pípnutí.Pro vypnutí a ukončení nahrávání opět stiskněte tlačítko D.Zvuková 
signalizace 2x pípne. 
 
Pro úplné vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A.Zařízení 2x dlouze pípne a nyní jej můžete 
vyjmout ze zásuvky. 
 

RESET:  

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu se provádí pomocí přiložené jehly v dirce vedle 

USB vstupu.. 
 

Prohlížení souborů:  
Vytáhňete micro SD kartu a dejte 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. Vyjměte kartu a vložte ji 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 Y1  Z toho 2017 je rok,03 je měsíc,31 je den,16 je hodina,25 jsou 
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minuty a 19 jsou sekundy,písmeno Y1 značí zvolené rozlišení videa(1080P)  
Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání 
hardware odpojte od PC,kartu vložte zpět do adaptéru.Při následujícím záznamu bude 
datum aktualizováno. 
Pokud máte zájem o další rozlišení: (Y2 -720P 30fps,Y3 -720P 60fps) 
 
 
 

 

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. 
 


