Sportovní hodinky HD-K10 s audio a video záznamem
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Hodinky
USB kabel
Adaptér na SD kartu

2. Popis produktu

3. Zapojení zařízení
1) Zařízení disponuje vestavěnou baterií, před použitím je potřeba zařízení plně
nabít,
2) Vložte do zařízení SD kartu a stiskněte dotykové tlačítko cca 2 vteřiny,
3) Chcete-li pořídit video nebo hlasový záznam, přesuňte tlačítko režimu do polohy
„Video“ (směrem k tlačítku nahrávání) / „Hlas“ (směrem od tlačítka nahrávání) a
následně stiskněte tlačítko „Nahrávání“ (na displeji se zobrazí ikona srdce, to
znamená, že zařízení nahrává). Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko
„Nahrávání“ (ikona srdce zmizí)

4. Nastavení data a času
Vložte SD kartu do zařízení, na kartě se automaticky vytvoří txt soubor. Poté vložte SD
kartu do PC a přepište zde čas a datum na aktuální údaje ve tvaru
2017.01.01 23:59:59.

5. Zpětné zhlédnutí pořízených nahrávek
Pořízené video a hlasové soubory si můžete přehrát v PC po vložení SD karty nebo
pomocí přiloženého USB kabelu.
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6. Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Rozlišení videa
Video formát
Hlasový formát
Podporovaný systém pro PC
Kapacita baterie
Maximální kapacita SD karty

25x2,5cm
28g
1920x1080
AVI
WAV
Windows
me/2007/XP/win7,8/Masoc/Linux
280maH
128GB

7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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