
Špionážní brýle CAM-TB642
Uživatelský manuál 

Technické parametry: 

 Velikost: 150*140*40 mm (složené)

 Váha: 35g

 Rychlost zápis/čtení: 1.5Mbps – 60Mbps

 USB: 2.0

 Napájení: 280mAh Li-polymerová baterie

 Výdrž: 1 – 2 hodiny

 Adaptér: 5V DC/500mAh

 Spotřeba: 0.8W

 Paměť: slot na MicroSD kartu max. 32GB (není součástí balení)

 Rozlišení: 1920*1080 a 1280*720

 Video formát: AVI

 Audio: stereo

 Čočka: 5Mpx CMOS

 Snímkovací frenvence: 30fps

 Provozní teplota: 0°C – 60°C

 Skladovací teplota: -20°C – 80°C

 Kompatibilita: WinXP, Win2000, Windows Vista, Win7

Ovládání: Dříve než začnete kameru používat vložte paměťovou kartu. Doporučujeme kartu 

do max. kapacity 32GB rychlosti class10 (zakoupíte v jakémkoliv elektru). 

Nastavení času: Připojte zařízení do počítače pomocí USB kabelu, který je součástí balení. 

Počítač rozpozná nové zařízení jako Úložný disk. Otevřete složku USB disku a pravým 

tlačítkem zvolte Nový -> textový dokument, ujistěte se, že tento soubor nevytváříte ve složce 

VIDEO. Soubor pojmenujte time.txt a otevřete jej. Napište údaje dle následujícího vzoru: 

RR-MM-DD HH-MM-SS Y/N  konkrétní příklad: 2020-06-06 23:59:59 Y  
Y - znamená YES/ANO - vodoznak bude na záznamech viditelný
N - pokud nechcete, aby byl vodoznak s datem a časem zobrazen 
Soubor uložte a ukončete. 

Zapínání/vypínání: Pro zapnutí zařízení stiskněte funkční tlačítko (viz. Obrázek) po dobu

3 sekund. Rozsvítí se modrá LED dioda. Nyní je zařízení v pohotovostním režimu a čeká 
na další pokyn. Pro vypnutí v pohotovostním režimu podržte tlačítko po dobu 3 sekund. 
Červená LED dioda 3x zabliká a zhasne.

Nahrávání videa: V pohotovostním režimu stiskněte funkční tlačítko po dobu cca. 2 
sekund. Modrá LED dioda 3x zabliká a zhasne. Pro ukončení video záznamu stiskněte 
krátce funkční tlačítko. Modrá LED dioda se rozsvítí, zařízení je v pohotovostním režimu. 
Systém ukládá video soubory po 10 minutách (dle aktuální dodávky) kontinuálně.
Pořizování fotografií: Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává) stiskněte 

krátce funkční tlačítko k pořízení jedné fotografie. Modrá LED dioda jedenkrát blikne.  

Automatické vypínání: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává ani nepořizuje 

fotografie) samo se automaticky vypne po 10 sekundách. 

 Pokud je baterie vybitá, třikrát blikne střídavě modrá a červená dioda a zařízení se

vypne.

 Pokud není vložena paměťová karta, nebo není kompatibilní. 4x střídavě bliká
modrá a červená LED dioda a zařízení se vypne.

Připojování k počítači: Když je zařízení vypnuté, připojte k PC/NTB pomocí USB kabelu 

přiloženého v balení. Počítač rozezná zařízení, jako nový vyměnitelný disk. Ve složce 

VIDEO naleznete nahrávky, které můžete kopírovat/vyjmout/mazat a následně vložit do 

počítače. Pokud kameru připojíte s vyjmutou paměťovou kartou, lze ji používat jako 
webovou kameru pro videohovory (skype, zoom, facebook, atd.)

Nabíjejí: při prvním použití nabijte zařízení alespoň po dobu 4 – 5 hodin. Nepřekračujte dobu 

12 hodin, může dojít k poškození zařízení. Každé další nabíjení by mělo trvat cca. 3 hodiny. 

Při nabíjení svítí/bliká červená LED dioda, jakmile je zařízení nabito na 90% rozsvítí se

modrá LED dioda (poté nechte zařízení nabíjet ještě 90 minut pro 100% nabití). K nabíjení 

můžete využít PC a nebo AC adaptér, který není součástí balení. 

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku (způsob ovládání, barva výrobku, rozmístění ovládacích prvků nebo barva LED indikačních diod). Tyto změny nemá povinnost nahlašovat a 
proto jsou do manuálů zaváděny až na základě zpětné vazby koncových zákazníků. 




