
Stránka 1 

Budík s kamerou 

     Návod k obsluze 

Hlavní výhody přístroje: 

 Mód aktivace pohybem

 Nahrává i samotné audio záznamy
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1. Začátek

a) Odklopte zadní kryt a vložte do budíku MicroSD/TF kartu s kapacitou až 32GB

b) Budík dostatečně nabijte přiloženým napájecím příslušenstvím. Budík nabíjejte ve

vypnutém stavu. Během nabíjení svítí červená dioda.

c) Pro přenesení dat z budíku do počítače, můžete buď propojit budík s počítačem

pomocí přiloženého USB kabelu, nebo jednoduše vyndáte paměťovou kartu a vložíte

ji do čtečky do počítače

d) Funkce budíku,  jsou ovládány pomocí dálkového ovladače (viz. Obr)

2. Zapnutí a vypnutí budíku

 Budík zapněte posunutím páčky Power, která je též pod zadním krytem. Nyní lze

všechny funkce ovládat přes dálkový ovladač.

 Stiskněte tlačítko se symbolem ON/OFF na ovladači a budík se zaktivuje (v horní levé

části bude svítit modrá dioda)

 Pro vypnutí budíku opět stiskněte čudlík se symbolem ON/OFF

3. Focení

 Pro focení stačí zmáčknout tlačítko se symbolem fotoaparátu (modrá dioda blikne).

Fotka se pořídí a během cca 3 vteřin je budík připraven k dalším operacím

4. Nahrávání samotného zvuku

 Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem mikrofonu. Budík začne okamžitě

zaznamenávat audio (modrá dioda několikrát zabliká).

 Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tlačítko se symbolem mikrofonu
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5. Nahrávání videa

 Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem kamery. Budík začne okamžitě nahrávat

video (modrá dioda několikrát zabliká).

 Stiskněte opět tlačítko se symbolem kamery a nahrávání se přeruší

6. Použití automatické aktivace pohybem

 Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem kamery a panáčka. Budík se automaticky

přepne do módu automatické aktivace pohybem.

 Ve chvíli kdy budík zaznamená nějaký pohyb, tak začne automaticky nahrávat video

7. Nastavení data a času nahrávky

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“

2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS

např. 2015.09.23 14:55:30

3. Vložte paměťovou kartu do budíku

4. Připojte budík do PC

5. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře v modulu

6. Odpojte budík od PC

7. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

8. Nastavení času na budíku

Pro nastavení správného data  a času stiskněte tlačítko SET – rozbliká se čtyřčíslí (rok)

Tlačítkem up nebo down zvolte aktuální rok. Poté výběr potvrďte krátkým stiskem 

SET.  

Zobrazí se dvojčíslí, které představuje den a měsíc. K nastavení data použijte opět 

tlačítka up nebo down. Výběr potvrďte tlačítkem SET.  
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U nastavení času postupujte obdobně jako v předešlých případech. 

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. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na 

našem emailu podpora@spyobchod.cz 




