
CAM klíčenka DVR S818
Uživatelský manuál

ZAPÍNÁNÍ
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a chvíli jej podržte dokud se nerozsvítí červená LED dioda. Nyní je kamera v pohotovostním 
režimu.
Pozn: Pokud neprovedete žádnou činnost do 3 minut, kamera se sama vypne kvůli úspoře batterie. 

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a chvíli jej podržte, indikační LED třikrát zabliká, kamera uloží poslední záznam a vypne se.

Základní informace:
Než kameru zapnete vložte naformátovanou microSD paměťovou kartu o max. kapacitě 32GB (doporučujeme rychlostní 
třídu Class 10). Před prvním použitím kameru nabijte pomocí přiloženého USB kabelu. Můžete jej zapojit do Vašeho 
počítače, nebo do USB adaptéru.
Pozn.: Paměťová karta není součástí balení. Dnes ji zakoupíte v jakémkoliv supermarketu v oddělení elektra.

VYPÍNÁNÍ

Nahrávání:
1. Fotografie:  Pro pořízení fotografie zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP. Jakmile indikační Dioda svítí 
červeně, nachází se zařízení v pohotovostním režimu. Nyní stiskněte opět "krátce" tlačítko ZAP/VYP a kamera pořídí 
forografii. Při každém vyfocení červená LED dioda jednou blikne.
2. Záznam videa: Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP. Jakmile indikační LED dioda svítí červeně, nachází 
se zařízení v pohotovostním režimu. Nyní stiskněte krátce prostřední tlačítko ovladače VIDEO. Červená LED dioda 6x 
blikne a zhasne se. Nyní je pořizován video záznam. Dioda je zhasnutá, aby nepoutala pozornost. 
Pro ukončení video záznamu stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP. Kamera je opět v pohotovostním režimu.
Pokud záznam videa pořizujete delší dobu, budou soubory ukládány každých 5 minut.
3. Detekce pohybu: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "Detekce pohybu" po dobu 2 sekund. Modrá LED dioda 6x 
blikne a zhasne se. Nyní při detekci pohybu blikne modrá LED dioda. Záznam se pořizuje po dobu 3 minut.

Webová kamera:
1. Zapojte kameru do Vašeho počítače pomocí USB kabelu, který je součástí balení
2. Otevře se Vám automaticky úložiště na kterém jsou uložené záznamy a fotografie
3. Pro přechod do režimu Web kamery stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP a úložiště se vypne
4. Nyní spusťte ve Vašem počítači aplikaci "Kamera"  (každý Windows OS má tuto aplikaci již nainstalovanou)
5. V aplikaci se zobrazí obraz kamery a můžete jí nyní využívat pro Vaše video hovory

Do starších operačních systémů než je windows 8/10 je potřeba instalace ovladače STK02N2.4.1.exe 
Ovladač stáhnete pomocí tohoto odkazu: https://drive.google.com/file/d/1bsfjPnmetObgBo2SlYkZwmv9E2ZuaUZz/
view?usp=sharing

odkaz je také umístěn u výrobku na našich stránkách.

http://tomas-sv.webnode.cz


Pomocí USB kabelu, který je součástí balení připojte kameru k počítači. Otevře se Vám adresář se složkamy Video a 
Photo. Ve složce VIDEO můžete prohlížet, mazat, kopírovat do počítače Video záznamy. Ve složce PHOTO můžete 
prohlížet, mazat a kopírovat do počítače fotografie.

Prohlížení záznamů:

Nastavení aktuálního data a času:

Kromě složek VIDEO a PHOTO je na microSD kartě uložen soubor s názvem "time" tento soubor otevřete a zobrazí se 
Vám v textovém okně datum a čas ve formátu: 2016-05-01 23:59:59 (Rok-měsíc-den/hodina-minuty-sekundy)

Přepište hodnoty na aktuální. Dejte křížek pro ukončení a budete dotázáni, zda-li chcete uložit provedené změny, 
potvrďte tlačítkem OK.

Nabíjení:
Pro plnohodnotné využití kapacity baterie doporučujeme kameru při prvních 5ti nabíjeních nabíjet přesně 
doporučenou dobu nabíjení max. 60 minut. To že je kamera nabitá poznáte tak, že se rozsvítí pouze červená LED 
dioda. Po dobu nabíjení se střídá modrá LED s červenou LED. Každé další nabíjení po těchto prvních 5ti může být již 
kratší min. 30 minut.
Kamera vydrží na plné nabití nahrávat 90 minut nepřetržitě.

Řešení problémů:
1. Červená LED dioda neustále bliká a pak se zařízení vypne.  -> není vložena paměťová karta, nebo je paměťová
karta poškozena. 

Řešení:  Vypněte kameru a vložte paměťovou kartu. Pokud již nějaká použita je, zkuste jí v počítači 
naformátovat. Pokud ani to nepomůže vyměňte paměťovou kartu.

2. Červená LED dioda bliká velmi rychle -> vybitá baterie
Řešení: Nabijte kameru pomocí přiloženého USB kabelu (můžete použít počítač, nebo USB adaptér, který 

máte např. k Vašemu mobilnímu telefonu)

3. Kamera vůbec nereaguje
Řešení: Použijte stisk RESET tlačítka pomocí kancelářské sponky. REST držte po dobu několika sekund.

Video format AVI 

Video formát M-JPEG 

Video rozlišení 720x480P

Snímkovací frek. 30 fps 

Software integrovaný

Formát fotografií 1280x960 JPG 

Kamera 5M pix 




