
Technaxx ®  * Návod k obsluze 

Videohodinky s FullHD kamerou TX-93 
8GB Hodinky pro videozáznamů se zvukem 

 

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/  (v 
liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě 

přečtěte návod k obsluze prosím. 
 

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být p řed prvním použitím úpln ě 
nabitá. POZNÁMKA: Pokud p řístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii 

každé 2-3 m ěsíce! 
 

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  

Email zdarma: support@technaxx.de  
 

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.  

Záruka 2 roky 
 

Vlastnosti 

� Videohodinky s integrovanou FullHD 2MP kamerou a mikrofon  
� Diskrétní objektiv kamera na ciferníku 
� Rozlišení videa 1920x1080 se zvukem 
� Samostatné nahrávání hlasu (WAV)  
� Funkce webkamery  
� 8GB vnitřní paměť 
� 4x IČ LED pro noční vidění až ~1m  
� Ochranná třída IP65 (prachotěsný & vodní paprsek ochrana) 
� Jednoduchý přenos pomocí USB kabelu k PC 
� Hodinky Plug & Play 
 
 
 
 



Technické údaje 

Snímač CMOS 1/4” CMOS 2 megapixely 

Objektiv Zorný úhel horizontální 60°, IČ noční vidění ~1m, 4x IČ LED 

Rozlišení videa 1920 x 1080 (1280 x 720 interpolované) 

Formát videa / zvuku AVI, 30snímků/s / WAV 

Interní pamět’ 
8GB pro video & zvuku souborů 

Video doba záznamu se zvukem ~35–40 minut 

Spotřeba elektrické energie 
DC 160mAh/3,7V (pouze video) 

DC 100mAh/3,7V (pouze IČ) 

Nabíjení 
Via 2.5mm konektorem na USB kabel* (*součástí balení) 

nebo DC 5V/1A USB napájecí adaptér** (**není v balení) 

Zabudovaná dobíjecí 250mAh lithium-iontová baterie:  

Nabíjecí doba ~3 hodiny (bez paralelního nahrávání) 

Maximální doba záznamu ~1 hodina (plně nabitá baterie) 

Zdroj napájení hodinek / 

Baterie 

DC 1,5V/150mA, akumulátorová baterie AG4 

1,5V (není dobíjecí, ale vyměnitelná) 

Operační systémy Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 

Provozní teplota –5°C až 50°C 

Hmotnost / Rozměry 83g / Ciferník (D) 5,5 x (Š) 5,2 x (V) 1,8cm 

Obsah balení 

Videohodinky s FullHD kamerou TX-93, USB nabíjecí 

kabel s 2,5mm konektorem, Náhradní tlačítko pro mikrofon, 

CD, Návod k obsluze 

 
 



Nabíjení a stav slabé baterie  

Tyto hodinky mají zabudovanou dobíjecí (ale nevyměnitelnou) 
lithium-iontovou baterii, kterou lze nabíjet připojením přes USB rozhraní 
hodinek s USB rozhraním počítače nebo adaptéru** (**není v balení) . 
 
1. Nabíjení:  demontujte knoflík (7) jeho vyšroubováním a pak zapojte 2,5mm 
konektor nabíjecího kabelu USB* (*v balení) do hodinek. Připojte USB 
konektor kabelu k USB portu PC nebo k USB adaptéru 5V/500mAh** (**není 
součástí balení). Po zapojení se MODRÁ LED (9) rozsvítí přibližně na 2 
sekundy. Během nabíjení bliká ČERVENÁ LED dioda. Jestliže MODRÁ LED 
svítí trvale (trvale září), hodinky je plně nabito a hodinky můžete odpojit. Doba 
nabíjení je cca 3 hodiny. 
 
2. Stav slabé baterie:  během nahrávání obrazu a/nebo zvuků, MODRÁ LED 
začne rychle blikat, jestliže baterie začne být vybitá. Kamera se automaticky 
vypne. Dříve než se kamera vypne, soubory se uloží. 
 

Přehled 
1) Tlačíto ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ &  

Tlačíto vahrávání videa 

2)  Nastavení času 

3)  Mikrofon 

4)  4x IR LED sv ětla 

5)  Kamera 

6) IR LED světla ZAPNUTÍ/   
VYPNITÍ 

7)  3.5mm konektor pro nabíjení 

8)  Tlačíto nahrávání zvuku 

 

9)  LED kontrolka 

 

 



Pracovní režimy 

1. Zapnutí kamery 

Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). 
MODRÁ LED  se rozsvítí a vypne a znovu zapne. MODRÁ LED nyní trvale 
svítí (udává, že napájení je zapnuto a pohotovostní režim).  
 

2. Vypnutí kamery 

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte a podržte tlačítko 
vypínače/videa (1). ČERVENÁ a MODRÁ LED se společně rozsvítí. MODRÁ 
LED pak zhasne a ČERVENÁ LED 3x blikne a zhasne taky. Když se kamera 
nebude používat déle jak 3 minuty od zapnutí, automaticky se vypne. 
 

3. Nahrávání obrazu 

V pohotovostním režimu/režimu videa stiskněte krátce tlačítko vypínače/videa 
(1). MODRÁ LED 3x blikne a pak zhasne. Nahrávání obrazu se spustí. Pro 
zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko vypínače/nahrávání videa (1). 
Pro uložení videoklipu přidržte tlačítko vypínače/videa (1). ČERVENÁ LED 3x 
rychle blikne. Pak se kamera vypne. Poznámka:  Když je paměť kamery plná, 
MODRÁ a ČERVENÁ kontrolka LED rychle bliká. Po 5 sekundách se kamera 
automaticky vypne. 

4. Samostatné nahrávání obrazu 

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko nahrávání zvuku (8). 
ČERVENÁ LED blikne 3x, pak zhasne. Pak se spustí nahrávání. Pro ukončení 
nahrávání stiskněte tlačítko nahrávání zvuku (8). Je-li tlačítko vypínače/videa 
(1) stisknuto dlouho, ČERVENÁ LED blikne 3krát rychle. Pak se nahraný 
soubor uloží a kamera vypne. 
 

5. Infračervený režim 

V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí 
infračervených LED světel (6). MODRÁ LED svítí trvale, ČERVENÁ LED 2x 
blikne a zhasne.� Infračervené světlo je nyní zapnuto. Stiskněte krátce 
tlačítko zapnutí/vypnutí infračervených LED světel (6). ČERVENÁ LED 2x 
blikne a zhasne.� Pak je infračervené světlo vypnuto. 



6. RESET 

Jestliže hodinky nefungují správně, stiskněte současně tlačítko 
vypínače/videa (1) a tlačítko nahrávání zvuku (8) a resetujte je. 
 

Instalace ovlada če webové kamery 

1. V případě, že WEBová kamera funkce nefunguje, nainstalujte ovladač. 
Zkopírujte soubor do počítače. Pro Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 pouze.  
 
2. Vložte CD*** (***v balení) do CD-ROM mechaniky a zkopírujte soubor 
(amcap2a) do počítače pro používání hodinek jako webové kamery. 
 

Připojení k po čítači 

1. Pro připojení hodinek k USB portu na PC použijte USB kabel* (*v balení). 
Pak se na počítači objeví ikona “výměnný disk”. Když jsou hodinky připojeny k 
PC, začnou fungovat jako výměnný disk. Lze kontrolovat video/přenos/ 
kopírování, přidat a vymazat data (video, audio, aj.) a ukládat i nehudební 
dokumenty.  
 
2. Funkce PC kamery 
Připojte hodinky k počítači. Když se zobrazuje výměnný disk, stiskněte krátce 
tlačítko vypínače/videa (1). Pak lze používat PC kameru.  
 

3. Nastavení data a času 
a. Připojte USB kabel k hodinkám a počítači. 
b. Jděte na <My Computer(Můj počítač)> nebo Computer(Počítač) nebo 
Explorer(Průzkumník). 
c. Kamera bude detekována jako vyměnitelný disk. 
d. Upravte textový soubor pojmenovaný <<time>> dvojitým kliknutím na 
soubor <time.txt>. 
e. Zadejte aktuální Rok.Měsíc.Den. hodinu:minutu:sekundy [např.: 2016.11.01 
23:59:59 Stamp Mode:Y] (při změně ”Y” na “N” se časový údaj nezobrazí.) 
f. Jděte na Soubor a Uložit, pak zavřete soubor. 
g. Vypněte hodinky a restartujte je. Teď mají aktuální datum a čas. 
 
 



4. Odpojení hodinek (USB hodinky) od PC  
a. Pravým tlačítkem myši klikněte v rozhraní Windows na ikonu " Safely 
Remove Hardware" (Bezpečně odebrat hardware) (zelená šipka v pravém 
dolním rohu). 
b. Zvolte " Stop" (Vysunout) v dialogovém okně "Safely Remove Hardware". 
c. Zvolte hodinky, které chcete odpojit, klikněte "OK", hodinky se bezpečně 
ukončí. Dialogové okno " Safely Remove Hardware" zobrazuje “USB Mass 
Storage Device can now be safely removed from the system” (Nyní lze 
hardware bezpečně odebrat) (pravý dolní roh, zelená šipka). 
d. Zavřete dialogové okno " Safely Remove Hardware". 
e. Odpojte hodinky (USB hodinky) od počítače. 
Poznámka:  Hodinky nenahrávají obraz ani zvuk, když jsou připojeny k 
počítači. 
 

Vodot ěsná funkce (dodržujte p řesně následující pokyny) 
 
Poznámka: Hodinky NEJSOU vhodné pro plavání nebo po tápění! 
 
� Rozlište p řesně mezi dv ěma různými typy knoflík ů 
 

1. Knoflík MIC s otvorem pro zvuk 

2. Otvor pro přenos zvuku 

3. Vodotěsný knoflík MIC 

 
4. Vodotěsné těsnění 

 

� Knoflík MIC a knoflík USB  
� NEJSOU zaměnitelné. � 
jinak se výrobek poškodí kvůli 
netěsnosti vůči vodě nebo 
netěsnosti vůči prachu. 

 

 

 



� MIC1 a MIC2 jsou oba knoflíky MIC. 
� MIC1 má zvukový otvor uprostřed. Za normálních podmínek používejte 
tento knoflík. Může nahrávat zvuk současně s nahráváním videa. 
� MIC2 je utěsněný a nemá otvor pro zvuk. Za nepříznivých podmínek 
používejte tento knoflík kvůli odolnosti vůči vodě a prachu. Zvuk nelze 
nahrávat při použití tohoto knoflíku. 
Poznámka:  � Knoflík USB je také utěsněný a nemá otvor. Pevně ho 
zašroubujte v jakémkoliv prostředí, jinak se USB port nebo elektronické 
komponenty poškodí. � Při používání utáhněte všechny vodotěsné knoflíky. 
� Zkontrolujte, zdali těsnění nechybí, pokud ano, použijte záložní knoflíky. 
 
Často kladené dotazy: Nelze zapnout � Zkontrolujte dostatečné napájení 
hodinky: nabijte baterii. Nelze normáln ě nahrávat/stahovat soubory � (a) 
Zkontrolujte USB kabel mezi USB hodinkym a PC, možná je poškozen nebo 
nesprávně zapojen. (b) Zkontrolujte, zdali je správně nainstalován ovladač. (c) 
Zkontrolujte, že je v paměti dostatek místa pro uložení souboru. 
 
Upozorn ění: � Nepokoušejte se hodinky demontovat, mohlo by dojít ke 
zkratu nebo dokonce poškození. � Neupusťte hodinky ani jím netřepejte. 
Mohlo by dojít k vnitřní mechanické poškození. � Používejte pouze za 
normální teploty a normální vlhkosti. � Nepoužívejte hodinky proti silnému 
světlu, abyste zabránili poškození optického hodinky. � Nepoužívat v 
prašném prostředí, abyste zabránili usazování prachu na objektiv a ostatní 
součásti, a tím neovlivnili kvalitu obrazu. � Nevystavovat silným nárazům, 
vibracím ani silnému magnetickému poli. � Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové 
materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit 
podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí 
zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a 
baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí 
zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čišt ění:  Chraňte 
zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý 
hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, 
rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění 
otřete. Distributor:  Technaxx Deutschland GmbH & 
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

 

 


