Propiska se skrytou kamerou PNC-1035
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•

Uživatelský manuál
Propiska se skrytou kamerou

2. Popis zařízení

3. Zapojení zařízení
a) Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko ovládání, dokud se nerozsvítí červenomodrá LED dioda. Poté tlačítko uvolněte, červená LED dioda 3x blikne a poté
začne zařízení automaticky nahrávat video,
b) Vypnutí: stiskněte tlačítko ovládání na 3 vteřiny a pusťte, červeno-modrá dioda
zabliká a zařízení se vypne,
c) Nahrávání videa: nahrávání videa se spustí automaticky po zapnutí zařízení.
Opětovným stisknutím ovládacího tlačítka se nahrávání zastaví a zařízení se
přepne do pohotovostního režimu. Pokud je délka videonahrávky delší než 10
minut, zařízení uloží aktuální soubor a automaticky spustí další nahrávání,
d) Pořizování fotografií: Je-li zařízení v pohotovostním režimu stiskněte 2x tlačítko
ovládání. Červená LED dioda se změní na modrou a zařízení se přepne a režimu
fotografování. Jedním stisknutím ovládacího tlačítka pořídíte fotografii. Chcete-li
se vrátit do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko opět 2x
e) Nabíjení baterie: zařízení má interní dobíjecí baterii. Baterii nabije připojením
zařízení k PC nebo připojením k nabíječce DC5V. Během nabíjení bude blikat
modrá LED dioda, po úplném nabití bude dioda svítit.
f) Restart: nefunguje-li zařízení správně je zapotřebí jej restartovat, restart
provedete pomocí přiloženého špendlíku.

SHX TRADING S.R.O

2

4. Nastavení datumu a času
Připojte zařízení k PC, po připojení otevřete již existující soubor TIME.TXT.
Opravte datum a čas v časovém souboru, uložte a odpojte zařízení.

5. Zpětné přehrání nahraných souborů
Nahrané soubory či pořízené fotografie si prohlídnete připojením zařízení k PC.

6. Specifikace
Úhel pohledu
Rozlišení videa
Kapacita vestavěné paměti
Baterie
Formát videa
Formát fotografie

50°
1080P
16GB
400mAh
AVI
JPG

7. Závěrečná ustanovení
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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
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