
CAM zapalovač WL06 
Uživatelský návod 

Nabíjení: 

Před prvním použitím doporučujeme zařízení řádně nabít. Nabíjení by mělo trvat 2-3 hodiny. První nabití doporučujeme 

delší dobu, aby se integrovaná baterie správně naformátovala. Na jedno nabití vydrží kamera nahrávat až 70 minut. 

Nabíjet můžete zapojením do USB slotu v počítači, nebo můžete zařízení zapojit do jakéhokoliv síťového USB adaptéru (od 

mobilního telefonu, nebo si můžete zakoupit USB adaptér s doporučeným min. 1A výstupem).  

LED diody jsou umístěné v místech USB portu. Pokud se v něm nenachází žádná paměťová karta, zapalovač se automaticky 

sám vypíná.  

Podpora micro SD paměťových karet: 

Zařízení podporuje až 32GB paměťové karty (karta není součástí. Doporučujeme paměťové karty class 10, dnes zakoupíte 

v jakémkoliv obchodě s elektrem). Kartu vložte viz. obrázek výše. Karta je správně vložena, pokud uslyšíte cvaknutí. 

Zapínání: 

Podržte tlačítko ZAP/VYP  po dobu 2 sekund, zařízení jedenkrát zavibruje, rozsvítí se červená LED dioda (pohotovostní 

režim). Pokud není provedena žádná operace, zařízení se po 2 minutách automaticky vypne. 

Nahrávání: 

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP, zařízení krátce zavibruje, modrá a červená LED 1x bliknou a 

zhasnou se. Nyní je pořizován video záznam. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka ZAP/VYP 

Každá video nahrávka je ukládána po 5ti minutách. Pokud dojde k zaplnění paměťové karty, budou nejstarší nahrávky 

nahrazovány těmi novými. 

Vypínání: 
V pohotovostním režimu podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund. Zařízení 1x dlouze zavibruje, červená LED zabliká a 

zhasne. 

Noční režim: 

Nachází-li se zařízení v horších světelných podmínkách, je automaticky spuštěn noční režim s dosahem až 3 m 

Vyměnitelný disk: 

Musí být vložena paměťová karta. Jakmile zapojíte zařízení do počítače otevře se Vám automaticky složka vyměnitelného 

disku.  

Ve složce VIDEO se nachází video nahrávky 

Otevřením souboru TIME.TXT můžete editovat vodotisk s datem a časem na nahrávkách. 

Přepište údaje na správné. Y = ano (na nahrávkách bude zobrazeno datum a čas pořízení) N= ne (nahrávky budou bez data a 

času) 




