
NÁVOD K OBSLUZE - SKRYTÁ HD KAMERA POWER 
ENERGY MOBILE VE TVARU FLASH DISKU 

 
Úvod 
Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Tato HD mini kamera skrytá v podobě flash disku 
je ideálním pomocníkem pro video záznam se zvukem. Kamkoliv umístíte tento výrobek, 
budete si jisti, že Vám nic neunikne. 
 
 
Popis výrobku 
Rozměry: 74mm x 24mm x 11mm  
Hmotnost: 21g 
Umožňuje nahrávat barevný videozáznam v HD kvalitě se zvukem (AVI), pořizovat fotografie 
(JPEG) nebo jenom zvukový záznam (WAV) 
Funguje i jako webkamera. 
Barevný video záznam se zvukem Vám umožní jasně vidět, s kým jste jednali a co říkali. 
Slot pro paměťovou kartu microSD, microSDHC (až 32GB) 
Video záznam lze přehrát na osobním počítači na multimediálních přehrávačích 
(doporučujeme KMPlayer - http://www.kmplayer.com/). 
 
Technické údaje 
Video komprese: AVI video formát 720*480 px 
Nahrávání zvuku: ANO 
Vnitřní paměť: NE 
Typ baterie: Li-Pol 
Provozní doba baterie: až 60 minut videozáznamu (videozáznam je automaticky rozdělen po 
10 minutách. 10 minut záznamu = cca 300 až 500MB - variabilní bitrate), až 150 minut pro 
audio záznam. 
 
 
Propojení k PC a nabíjení 
1. Připojte mini kameru k počítači pomocí kabelu USB. Při každém připojení k PC probíhá 
nabíjení prostřednictvím USB. Při procesu nabíjení svítí modrá LED kontrolka a do ní bliká 
červená (mini kameru můžete nabít také přímo z el. zásuvky pomocí volně dokoupitelného 
adaptéru). Doba nabíjení trvá 3 hodiny. Po 3 hodinách kameru odpojte od nabíječky. Jakmile 
je nabíjení dokončeno, přestane blikat červená LED kontrolka a modrá zůstává svítit.  
2. Při připojení k počítači mini kamera funguje jako vyměnitelný disk. Na počítači lze přehrát 
celý obsah paměťové karty. Nahrané soubory jsou rozděleny po 10 minutách. 
 
 
Režim video 
Krok 1: 
Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje.  
Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu. 
 
Krok 2: 
Stiskněte dlouze tlačítko K2. Mini kamera dvakrát zavibruje, červená LED kontrolka třikrát 
zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo zahájeno nahrávání videa. Ukončení nahrávání provedete 
krátkým stiskem tlačítka K2. Mini kamera zavibruje, rozsvítí se červená LED, čímž se přístroj 
uvede do pohotovostního stavu. 
 
 
Spuštění režimu automatické detekce pohybu 

Krok 1: 
Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje. Mini 
kamera je nyní v pohotovostním režimu. 
 
Krok 2: 
Stiskněte a podržte po dobu cca 2 sekund tlačítko K3. LED celkem čtyřikrát červeno-modře 
zabliká a zhasne. V tuto chvíli bylo zahájeno nahrávání videa s detekcí pohybu. Každé 
spuštění nahrávání v tomto režimu je signalizováno jedním bliknutím modré LED diody. 
Ukončení nahrávání provedete stiskem tlačítka K3. Červená LED kontrolka se opět rozsvítí  
a zůstane svítit. 
 
Režim foto 
Krok 1: 
Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje.  
Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu. 
 
Krok 2: 
Krátce stiskněte tlačítko K2. Červená LED dioda jednou blikne a knoflík jednou zavibruje. 
V tuto chvíli byla pořízena fotografie.  
 
Režim audio 
Krok 1: 
Stiskněte dlouze tlačítko K1. Rozsvítí se červená LED dioda a kamera dlouze zavibruje.  
Mini kamera je nyní v pohotovostním režimu. 
 
Krok 2: 
Stiskněte krátce tlačítko K1. Modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne, mini kamera jednou 
zavibruje. Tímto bylo zahájeno nahrávání audio záznamu. Ukončení nahrávání provedete 
opětovným krátkým stiskem tlačítka K1, rozsvítí se červená LED kontrolka a minikamera 
dlouze zavibruje. Červená LED kontrolka zůstane svítit, mini kamera je opět v pohotovostním 
stavu. 
  
Režim webkamery 
Krok 1: 
Zde: http://www.powerenergy.cz/podpora/ si stáhněte archiv ZIP s ovladačem. Po rozbalení 
archivu nainstalujte soubor s názvem: STK02N 2.4.1.exe. Při instalaci postupujte dle pokynů 
na obrazovce. Po dokončení instalace pokračujte krokem 2. Krok 1 je nutné provést pouze 
jedenkrát na každém PC. 
 
Krok 2: 
Ve vypnutém stavu stiskněte a držte tlačítko K2 a zároveň připojte mini kameru do USB PC.   
 
Krok 3: 
Při prvním připojení proběhne automaticky instalace. 
 
Krok 4: 
Nyní je mini kamera připravena k použití jako webkamera. 
 
Nastavení aktuálního data a času 
1. Připojte mini kameru k PC. 
2. V kořenovém adresáři mini kamery vytvořte nový textový soubor (pomocí programu 
„Poznámkový blok“ ve Windows). Do prvního řádku vložte aktuální datum a čas v tomto 
formátu: 2011.01.25 23:00:00 (rok.měsíc.den hodina:minuta:sekunda). Soubor uložte pod 
jménem „time.txt“. Pokud by změna interního data neproběhla, zkuste pojmenovat soubor jako 
„userconfig.txt“ nebo „systemtime.txt“.  



3. Mini kameru bezpečně odpojte od PC. Standardním způsobem ji zapněte a pořiďte 
videozáznam nebo fotografii a nevypínejte ji. V pohotovostním stavu ji připojte k PC. Až v tuto 
chvíli je nastavení času dokončeno. 
 
Reset přístroje 
Pokud se stane, že přístroj přestane reagovat, musíte ho resetovat. To se provede současným 
stiskem tlačítek K1 a K2. 
 
Jakékoliv nezákonné použití přístroje je pouze na zodpovědnosti majitele/uživatele. 
Přístroj neslouží k protizákonnému jednání. 
 
 
Odpovědi na časté otázky 
 
Otázka: 
Uloží se nahrávaný video soubor, když dojde k přerušení nahrávání z důvodu vybité baterie? 
 
Odpověď: 
Nemusíte se obávat. Dojde-li k vybití baterie, dojde před vypnutím přístroje k uložení video 
záznamu.  
 
Otázka: 
Co je nutné udělat, když se přístroj zastaví?  
 
Odpověď: 
Pokud se stane, že přístroj přestane reagovat, musíte ho resetovat. To se provede současným 
stiskem tlačítek K1 a K2 
 
Otázka: 
Jakou formu lze použít pro formátování? 
 
Odpověď: 
K formátování použijte formu "FAT32". 
 
 
Grafický popis zařízení: 

 
K1 – ON/OFF tlačítko, audio nahrávání 
K2 – tlačítko pro nahrávání/fotografování 
K3 – tlačítko pro zapnutí detektor pohybu 
K4 – LED indikátor 
K5 – čočka kamery 
K6 – mikrofon 
K7 – slot pro paměťovou kartu MicroSDHC 
K8 – USB port 
 

 
 
 
 
 

Zboží není vhodné pro děti do 3 let.  
Dovozce do ČR: HF partners, s.r.o.  
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