
Sluneční brýle s DVR kamerou 
Rozlišení videa 640x480 a 25 - 30 FPS. Maximální velikost záznamového média (T-flash/Micro SD) je 

16 GB. Vestavěná lithiová baterie vydrží nahrávat 60 - 100 minut na jedno nabití. 

 

Uživatelská příručka 
1. Nabíjení 

Před prvním použitím nabijte vestavěnou lithiovou baterii jedním z následujících způsobů: 

1) Připojte k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. 

2) Pomocí síťového adaptéru (jeden konec USB kabelu zapojte do brýlí a druhý konec do 

zásuvky). 

UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení bliká červená dioda. Pokud je baterie téměř vybitá, brýle přestanou 

nahrávat. Pro opětovné nahrávání, brýle nabijte. 

 

2. Zapnutí a video 
Vložte T-flash (Micro SD) kartu do zařízení. Následně dlouze stiskněte tlačítko „POWER“, rozsvítí se 

červená dioda a zařízení se uvede do pohotovostního režimu. Stiskněte dlouze tlačítko 

„VIDEO/CAMERA“, modrá dioda začne blikat a zařízení nahrává. Pokud znovu stisknete tlačítko 

„VIDEO/CAMERA“, nahrávání se pozastaví a uloží. Pokud chcete v nahrávání pokračovat, opět 

stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“. 

POZNÁMKA: 

A) Vložte T-flash (Micro SD) kartu nebo se zařízení automaticky do 15 vteřin vypne. 

B) Velikost T-flash (Micro SD) karty musí být do 16 GB. 

C) Nemačkejte tlačítko uložení opakovaně – vyčkejte, uložení nahrávky trvá nějakou dobu. 

D) Minimální vzdálenost pro natáčení je 50 cm, tak docílíte ideálních barev a jasu pro stabilní 

obraz. 

 

3. Fotky 
Stiskněte dlouze tlačítko „POWER“, následně krátce stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“, modrá 

dioda blikne. Focení můžete opakovat tisknutím tlačítka. Rozlišení fotografie je 1280x720. 

 

4. Záznam zvuku 
Je-li zařízení v pohotovostním režimu (již zapnuté), stiskněte krátce tlačítko „POWER“, pro uložení 

opětovně stiskněte tlačítko. 

 

5. Nastavení času 
Vytvořte textový dokument *.txt a zkopírujte jej do kořenového adresáře paměťové karty. 

A) Vytvořte nový soubor s názvem: „time.txt“, který uložíte do kořenového adresáře T-flash 

(Micro SD) karty. 

B) Otevřete „time.txt“ dokument a zapište čas synchronizace a uložte. Například: 12. prosinec 

2012, 12:12:12 zapište jako 2012-12-12-12-12-12. 

 

6. Vypnutí 
Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává), dlouze stiskněte tlačítko „POWER“. 

 



7. Připojení k počítači 
Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Přístroj by měl být automaticky rozpoznán jako 

vyměnitelný disk. Můžete stahovat, mazat, kopírovat nebo vkládat soubory mezi počítačem a 

zařízením. 

POZNÁMKA: 

A) Připojte zařízení k počítači, pokud se do 30 sekund nezobrazí, zařízení vyjměte a zkuste 

připojit znovu. 

B) Nahrávky zkopírujte do počítače a až následně přehrávejte. Přehrávání ze zařízení by nebylo 

plynulé kvůli velkému množství dat a pomalému přenosu. 

 

8. Resetování 
Pokud jste se zařízením nepracovali správně nebo správně nefunguje z neznámého důvodu. Můžete 

jej jemně „RESETOVAT“ například pomocí špendlíku. 

 

9. Nabíjení 
První tři nabíjecí cykly zařízení nabíjejte přibližně 5 hodin, pro dosažení optimálního stavu baterie. Při 

plném nabití bude červená dioda svítit. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Používejte zařízení za normálních teplotních podmínek, nevystavujte teplotám, které lidské tělo 

nemůže vydržet. Nevystavujte zařízení vlhkému prostředí (není voděodolné). Udržujte zařízení 

v suchu. Nevystavujte zařízení přílišnému světlu (například slunci), může dojít k poškození optiky. 

Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.  Nevhazujte zařízení do ohně, mohlo by explodovat. 


