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Úvod
Tyto hodiny jsou ideální pro skryté bezpečnostní účely a 
pozorování. Kamera a čtečka mikro SD karty (není součástí 
balení) k záznamu je skryta v hodinách. Jestliže je detekován 
pohyb rekordér spustí záznam. Rekordér může být také nastaven 
na nepřetržitý záznam. Hodiny mají vestavěný mikrofon pro 
záznam videa se zvukem nebo jenom pro záznam zvuku.  
Součástí je dobíjecí lithiová baterie, se kterou je možné pořídit 
až 12 hodin video záznamu. Hodiny mohou být používány tajé 
jako běžné digitální hodiny s funkcí buzení. Společně se SAS-
DVRDCD10 je dodáváno také dálkové ovládání pro snadnou 
obsluhu.

Popis součástí

1. Time tlačítko
2. Objektiv kamery
3. Mikrofon
4. Mínus tlačítko (–)
5. Plus tlačítko (+)
6. Tlačítko volby režimu
7. Shift tlačítko
8. Kontrolka
9. Slot na paměťovou 

kartu Micro-SD
10. Port USB
11. Přepínač zapnutí/

vypnutí

1 2 3
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Popis dálkového ovládání

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Start/stop pro záznam zvuku 

a videa
3. Start/stop pro záznam zvuku
4. Aktivace/deaktivace detekce 

pohybu
5. Pořízení fotografií

Před použitím
1. Posuňte kryt pravé strany hodin dozadu k přístupu k 

připojením (viz obr. výše).
2. Je doporučeno nejprve nabít baterii. Ujistěte se, že je 

přepínač zapnutí/vypnutí v pozici off (vypnuto). Připojte 
USB kabel s mini USB konektorem do USB konektoru hodin a 
druhý konec připojte k USB konektoru počítače/notebooku 
nebo k AC/DC adaptéru, který není součástí balení.

3. Během nabíjení se indikátor rozsvítí červeně a zelený 
indikátor bude pomalu blikat. Baterie bude plně nabita 
po 3 - 4 hodinách. Po nabíjení bude zelený indikátor svítit. 
Poznámka: K optimálnímu provozu baterie je doporučeno ji 
nabíjet 12 hodin při prvních třech použitích.

4. Před dalším postupem vložte do slotu mikro SD kartu.
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5. Nastavte datum a čas pro 
videa a fotografie. Ujistěte se, 
že je zařízení stále připojeno 
k počítači nebo notebooku. V 
okně vyberte “open folder to 
view files”. Vytvořte ve složce 
textový soubor. Textový soubor 
musí být pojmenován tag, vložte 
aktuální datum (RRRRMMDD) a 
čas (HHMMSS). Datum a čas bude 
v zaznamenaných souborech 
zobrazen jako MM/DD/RRRR, HH/
MM/SS. uložte soubor. (Formát 
nastavení času prosím proveďte 
podle obrázku).

Použití
Pořízení videa
1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice 

zapnuto (on). Indikátor se rozsvítí červeně.
Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí  na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.
2. K záznamu pomocí detekce pohybu stiskněte na dálkovém 

ovládání tlačítko aktivace/deaktivace detekce pohybu. 
Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zhasne. Jestliže 
kamera detekuje pohyb dojde ke spuštění záznamu. K 
zastavení záznamu pomocí detekce pohybu stiskněte znovu 
tlačítko aktivace/deaktivace detekce pohybu. Červený 
indikátor 3krát rychle zabliká a zůstane rozsvícen.

Poznámka: Po započetí záznamu bude zařízení detekovat pohyb 
každé dvě minuty. Jestliže nedojde k detekci pohybu záznam se 
zastaví v opačném případě bude pokračovat.
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3. Ke spuštění nepřetržitého záznamu stiskněte na dálkovém 
ovládání tlačítko Start/stop pro záznam zvuku a videa. 
Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zhasne. K zastavení 
záznamu stiskněte znovu toto tlačítko. Červený indikátor 
3krát rychle zabliká a zůstane rozsvícen.

Pořízení fotografií
1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice 

zapnuto. Indikátor se rozsvítí červeně. 
Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí  na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.
2. Stiskněte tlačítko pro pořízení fotografií. Po několika 

sekundách červený indikátor zhasne a poté se rozsvítí 
červeně. Stiskněte toto tlačítko pro pořízení dalších 
fotografií.

Pořízení zvukového záznamu
1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice 

zapnuto. Indikátor se rozsvítí červeně.
Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.
2. K záznamu pouze zvuku stiskněte tlačítko start/stop pro 

pořízení zvukového záznamu. Červený indikátor začne 
pomalu blikat. Stiskněte ho znovu k ukončení záznamu 
zvuku.

Obecné připomínky
- Jestliže není během 1 minuty aktivována žádná funkce, 

zařízení se automaticky vypne k úspoře energie baterie.
- Video, foto a zvukové soubory jsou uloženy ve složce DCIM, 

100 MEDIA. Připojte zařízení k počítači nebo notebooku 
pomocí USB kabelu. V okně vyberte “open folder to view files”.

- Jestliže nebude energie baterie dostačovat aktuální soubor 
bude před vypnutím zařízení uložen.

- Jestliže se zařízení nezapne, znamená to, že je energie baterie 
pravděpodobně nízká a je třeba ji před dalším použitím 
znovu nabít.
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- Je-li vložena mikro SD kartana několik sekund rozsvítí se 
červený indikátor a potom se automaticky zhasne.

- U připojení k počítači uložte svá data jinak by došlo přepsání 
dat uložených na zcela zaplněné SD kartě.

- Je přepínač zapnutí/vypnutí nastaven na zapnutí červený 
indikátor se vypne a kamera bude v pohotovostním režimu.

- Má-li zařízení červený indikátor rozsvícený je možné pořizovat 
další záznamu.

Nastavení času a alarmu digitálních
Nastavení času
1. Přidržte na několik sekund stisknuto tlačítko volby režimu 

dokud nezačnou blikat číslice hodin. Použijte tlačítka +/– k 
nastavení hodin.

2. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení minut pomocí 
tlačítek +/–.

3. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení roku pomocí 
tlačítek +/–.

4. Po nastavení všech všech hodnot přestane nastavení roku 
blikat.

5. Stiskněte tlačítko shift k návratu do nastavení času.
6. Stiskněte tlačítko k nastavení 12 nebo 24 časového 

nastavení.
Nastavení alarmu
1. Stiskněte tlačítko shift k nastavení alarmu (na displeji bude 

indikátor ALM).
2. Přidržte stisknuto tlačítko režimu k nastavení hodin pomocí 

tlačítek +/–.
3. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení minut pomocí 

tlačítek +/–.
4. Stiskněte tlačítko režimu a zároveň stiskněte tlačítka +/– k 

zaznění alarmu.
5. Stiskněte tlačítko shift k uložení nastavení alarmu.
6. Stiskněte tlačítko k nastavení následujících voleb:
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Aktivace alarmu

Spusťte opakovaný alarm každých 5 minut max. 6 
krát

7. Stiskněte tlačítko + k nastavení následujících voleb:

Při tomto výběru se každou hodinu ozve hudba.

Při tomto výběru se každou hodinu ozve bim-bam 
zvuk.

8. Stiskněte znovu tlačítko shift k návratu do nastavení 
aktuálního času.

Vyberete-li si jednu z voleb v kroku 7 stiskněte tlačítka +/– (při 
návratu do nastavení aktuálního času) k zaznění zvukového 
signálu každou hodinu - zvolte hodinu A. Jestliže chcete slyšet 
zvukový signál v době od 6:00 do 21:00 zvolte hodinu B. Jestliže 
si nezvolíte požadovanou volbu nevyberte žádnou z výše 
uvedených možností v kroku 7.

Hodiny A Hodiny B

Time tlačítko
Stiskněte tlačítko talk k zaznění zvuku času a k vypnutí alarmu.
V režimu alarmu můžete také stisknout vypnutí alarmu bez 
nastaveného času.

DSTECHNIK.CZ s.r.o.
   Č.Budějovice, Litvínovice 209, 370 01
tel. 387 203 656, fax 387 203 659, mobil 777 338 228 Praha, 
Českobrodská 444, 192 12,  tel. 777 816 716

          info@dstechnik.cz www.dstechnik.cz



ČESKY

78

Bezpečnostní opatření
Tento výrobek by měl být otevřen POUZE autorizovaným technikem jestliže je 
vyžadován servis. Dojde-li k poruše, odpojte zařízení od napájení a od ostatních 
zařízení. Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.
Údržba
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní 
čisticí prostředky.
Záruka
Za změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení není 
nesena zodpovědnost a není na ně poskytována záruka.
Obecné připomínky
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných 
vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění

Tento výrobek je označen tímto symbolem. Znamená, že vyřazené elektrické 
nebo elektronické výrobky by neměly být likvidovány společně s běžným 
domovním odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrné 
systémy.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a 
směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré 
relevantní specifikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a 
identifikace produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO

DSTECHNIK.CZ s.r.o.
   Č.Budějovice, Litvínovice 209, 370 01
tel. 387 203 656, fax 387 203 659, mobil 777 338 228 Praha, 
Českobrodská 444, 192 12,  tel. 777 816 716

          info@dstechnik.cz www.dstechnik.cz




