Hodinky se skrytou kamerou CW-01
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
Hodinky
USB kabel

2. Popis zařízení

3. Ovládání zařízení
Nahrávání videa: stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF – modrá dioda 3x zabliká a
zařízení začne automaticky nahrávat. Pro uložení záznamu stiskněte 2x tlačítko
ON/OFF. Záznam se uloží a hodinky se přepnou do pohotovostního módu.
Pro vypnutí zařízení stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF. Červená dioda zabliká a hodinky
se vypnou.
Pořízení fotografie: je-li zařízení v pohotovostním režimu (svítí modrá dioda) stiskněte
1x tlačítko „IR ON/OFF“ rozsvítí se modrá červená dioda a hodinky se nacházejí ve
foto módu. Nyní každým stisknutím tlačítka „ON/OFF“ pořídíte vždy jednu fotografii
(červená dioda blikne).
Hlasový záznam: v pohotovostním režimu (svítí modrá dioda) stiskněte 2x tlačítko „IR
ON/OFF“. Rozsvítí se modrá a červená dioda a hodinky se nacházejí v módu diktafonu.
Nahrávat začnete stisknutím tlačítka ON/OFF (modrá a červená dioda bliká).
Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ ukončíte nahrávání.
IR přísvit: IR přísvit aktivujete dlouhým stisknutím tlačítka IR ON/OFF, Pro vypnutí
přísvitu toto tlačítko opět dlouze podržte.
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4. Nastavení datumu a času
Připojte zařízení pomocí přiloženého USB k PC. Po připojení se automaticky
vygeneruje textový soubor s názvem TIME. Otevřete tento soubor a proveďte
požadující změny, poté soubor uložte.

5. Nabíjení
Pro nabití zařízení připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC.

6. Zpětné přehrávání
Nahrané soubory si prohlédnete po připojení zařízení k PC.

7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
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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