
 

 

KAMERA STALKER 

Uživatelský manuál 

Popis tlačítek a kamery 

 

1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU  9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 

2. Tlačítko UP  6. Tlačítko DOWN  10. USB  14. Infrared LED 

3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko POWER  11. Umístění držáku 15. Čočka kamery 

4. Tlačítko OK  8. Slot pro SD kartu  12. HDMI out  16. LCD obrazovka 

17. AV OUT 

 

Bezpečnostní opatření 

1. Kameru nevystavujte nárazům, zabraňte pádu na zem a dalším možnostem vzniku 

mechanického poškození. 

2. Kameru nedávejte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako 

například magnety nebo elektromotory. 

3. Kameru také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné rádiové vlny, jako 

například antény. Silné magnetické pole, nebo rádiové vlny mohou způsobit 

poškození kamery, nebo poškození pořízených obrazových a zvukových záznamů. 

4. Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímého slunečního záření. 

5. Používejte pouze značkové Micro SD karty. Karty neznačkových výrobců nezaručují 

správné chování datového úložiště. 



 

 

6. Neumísťujte, Micro SD karty do blízkosti magnetického pole, nebo do míst vzniku 

silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě uložených dat. 

7.  V případě, že dojde při napájení k přehřátí zařízení, tvoření kouře, nebo podezřelého 

zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte napájení. 

8. Během napájení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl 

způsobit úraz elektrickým proudem nebo dušení dítěte. 

9. Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě. 

1. tlačítko POWER 
- krátké stisknutí (cca 1 vteřina) zapne kameru 

- dlouhé stisknutí (cca 3 vteřiny) vypne kameru - pokud je nahráváno nahrávka se uloží 

a poté se kamera vypne 

- krátké stisknutí po zapnutí kamery spustí noční režim, který lze stejným stisknutím 

opět vypnout 

2. tlačítko OK 

Funkce kamera 

- zapnutí/vypnutí nahrávání krátké stisknutí - nahrávka se uloží na kartu 

Funkce fotografie 

- pro pořízení fotografie stačí krátké stisknutí - fotografie se uloží na kartu 

Ovládání v nastavení/menu 

- po zvolení požadovaného nastavení stisknout tlačítko OK pro potvrzení 

3. tlačítko MODE 
- stiskem tlačítka MODE se přepíná mezi nahráváním, pořizováním fotografie a 

přehráváním 

4. tlačítko UP 
- při přehrávání - stisknutím tlačítka UP se záznam pozastaví 

-  v MENU - přesune kurzor nahoru 

5. tlačítko DOWN 
- v MENU - přesune kurzor nahoru 



 

 

6. Tlačítko LOCK 
- Zámek -  krátké stisknutí během nahrávání umožní uzamknout nahrávku - nelze jí 

vymazat v přehrávacím menu, pro její odstranění je nutné jí odemknout v 

přehrávacím menu 

7. Tlačítko MENU 
- Menu - krátké stisknutí ve standby modu přepne do menu kde lze nastavit jednotlivé 

parametry 

 

 

Nabíjení 
- Připojení k 12V auto zásuvce  

o  Automatické zapnutí - při připojení k zásuvce auta se kamera automaticky 

spustí a začne automaticky nahrávat, po odpojení se záznam uloží a během 15 

vteřin se kamera vypne 

- Upozornění: zařízení lze používat při vstupním napětí 5V 

Propojení s PC/TV 
- Použijte přiložený USB kabel nebo kabel HDMI (není součástí balení) pro propojení a 

přehrání nahrávek 

- Při použití AV OUT pro propojení kamery s TV se obraz přenáší na TV 

- Při použití HDMI pro propojení kamery s TV se obraz přenáší na TV 

- Pro zjednodušení se doporučuje pouze vyjmout paměťovou kartu, z které se dá 

přehrávat uložený obsah 

Pro nahrávání je nutné před zapnutím nejdříve vložit SD kartu 

Připevněte kameru pomocí dodaného držáku, ve kterém se může uzpůsobit poloha v 

rozmezí 360° 

 

 

 

 



 

 

Technické parametry 

Obrazovka 2,7 palců 

Pixely 2600W 

Zorný úhel 170° 

Minimální Lux 1 Lux 

Formát videa AVI 

Způsob komprese 
videa 

M-JPEG 

Rozlišení videa 1920x1080 (24fps), 1280x720, 848x480, 320x240 (30fps) 

Rozlišení fotografií 4032x3024, 3648x2736, 3264x2448, 2592x1944 

Video výstup AV OUT, HDMI 

Formát výstupu videa PAL/NTSC 

Automatické zapnutí 
nahrávání 

ANO 

Manuální zamknutí 
záznamu 

ANO 

Jazyky Angličtina, Ruština, Japonština, Francouzština, Italština, 
Španělština, Portugalština, tradiční Čínština, Korejština 

Délka nahrávané 
smyčky 

1minuta, 3minuty, 5minut 

Nahrávání zvuku ANO, integrovaný mikrofon 

Verze firmwaru Dostupná v menu 

Noční přísvit ANO, 6 IR LED diod 

Paměťová karta Typ TF, SD 

Kapacita paměťové 
karty 

8GB – 32 GB 

USB port Mini5pin USB 2.0 

Podporovaný OS Windows 2000, XP, 7 a výše 

Baterie 3,7V polymerová 

Napájení Auto napájení 5V/1A 

Skladovací teplota -30°C ˜ 70°C 

Teplota pro použití -30°C ˜ 60°C 

 

Prvotní nastavení jazyka: 

V případě že po zapnutí je v přístroji nastaven některý z asijských jazyků zde vám ukážeme 

jak přejít na jiný. 

1. Stiskneme tlačítko MENU, zobrazí se menu jako na obrázku 1 

2. Stiskneme tlačítko MENU ještě jednou, zobrazí se menu jako na obrázku 2 

3. Stiskneme tlačítko DOWN čímž najedeme na nabídku, jako na obrázku 3 s tiskneme 

tlačítko OK 

4. Zobrazí se výběr jazyka jako na obrázku 4 tlačítky UP a DOWN vybereme požadovaný jazyk 

a stiskneme tlačítko OK pro potvrzení volby jako na obrázku 5. 



 

 

5. Nyní by mělo být menu ve Vámi zvoleném jazyce jako na obrázku 6 (zde pro ilustraci je 

zvolena angličtina)  

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 



 

 

Obrázek 3 

 

Obrázek 4 

 



 

 

Obrázek 5 

 

Obrázek 6 

 


