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Uživatelská příručka 
 
Skrytá kamera v knoflíku FULL HD s externí baterií 
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     K1-  Tlačítko zapnout /vypnout  

     K2 - Tlačítko pro pořízení videa a zapnutí detekce pohybu  

     K3 - Foto/Zvuk 

     K4-  Reset  

 

 

 

1. Zapnutí / vypnutí 

 

Dlouhým podržením tlačítka K1 přístroj zapnete. Rozsvítí se modrá LED a po bliknutí 

je přístroj je připraven. Další dlouhé stisknutí K1 přístroj vypne. 

 

 

2. Pořízení videa a zapnutí detekce pohybu 

 

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K2 pro zapnutí detekce pohybu.Pokaždé 

pokud dojde k zaznamenání pohybu,začne kamera nahrávat 1 minutové soubory.Při 

každém zaznamenání pohybu blikne modrá dioda. Pokud chcete pernamentní 

nahrávání videa stiskněte krátce K2(Modrá dioda 2 krát blikne a zhasne)Video se 

nahrává ukládají se videosoubory po 5-ti minutách.Pro ukončení nahrávání stiskněte 

krátce K2(modrá LED opět svítí)  

 

3. Pořízení fotografie/Zvukového záznamu 

 

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K3 pro start nahrávání zvuku. Nahrávku 

ukončíte krátkým stisknutím K3. Dojde k jejímu uložení. Pro pořízení fotografie 

stiskněte krátce K3(Modrá LED vždy při pořízení fotografie blikne)  

 

4. Noční vidění 

 

Když je přístroj zapnut a spustíte nahrávání videa nebo detekci pohybu,krátce 

stiskněte K3 a noční vidění je zapnuto. 5. Režim webkamera Když je přístroj vypnut, 

stiskněte a držte tlačítko K1 a připojte přístroj k PC 7. Nabíjení Připojením přístroje do 

USB začne nabíjení, plné nabití je indikováno zhasnutím modré LED. 8. Změna data a 

času na videu a snímcích Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD 

soubor TIME,klikněte na něj a vytvoří se Vám další textový soubor s názvem 

time,který otevřete a místo teček doplníte správné datum.Pak uložit a je hotovo. 

RESET – V případě, že zařízení nereaguje, použijte k provedení RESETU tlačítka K1 

a K2 zároveň při zapnutém režimu stand-by 

 

5. Režim webkamera 

 

Když je přístroj vypnut, stiskněte a držte tlačítko K1 a připojte přístroj k PC 

 

6. Nabíjení 

 

Připojením přístroje do USB začne nabíjení a svítí modrá a červená LED.Pplné nabití 

je indikováno zhasnutím červené LED. 
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7. Reset 

 

V případě, že zařízení nereaguje, použijte k provedení RESETU tlačítka K4 zároveň 

při zapnutém režimu stand-by. 

 

 

Prohlížení nahraných souborů: 

 

Vyjměte micro SD kartu,vložte ji do čtečky karet a zasuňte do USB slotu Vašeho 

počítače/notebooku. 

 

U operačních sytémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a 

rekordér,po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k 

uloženým datům, nebo pořízeným záznamům. 

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého 

operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player. 

 

Nastavení času  
 

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. 

Nastavení času provedete tak, že vložíte micro SD kartu do čtečky připojíte do PC.  

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk.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 aktuální datum a čas následujícím 

způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Z toho 2017 je rok,03 je měsíc,31 je den,16 je hodina,25 

jsou minuty a 19 jsou sekundy. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) 

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC a vložte kartu SD do zařízení.Při 

následujícím záznamu bude datum aktualizováno. 

 

Vlastnosti: 

 

Formát videa: AVI 

Kódování videa: M-JPEG 

Rozlišení videa: 1920 * 1080 / 30 snímků za sekundu 

Rozlišení fotografie:  4032 * 3024 

Úhel vidění: 80 ° 

Typ baterie: Vestavěná 320mAh/Nahrávání 2 hodiny.  

Extra baterie: Možnost připojení vysokokapacitní baterie 8000mAh 

Mikro SD karta:. 4-32GB SD Card 

Formát fotografie:  JPG 

 

 

 
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. 
 


