
Technaxx®  *  Návod k obsluze 
 

VIP pero pro video rozhovory FullHD 8GB TX-112 
  

Kuličkové pero s kamerou & mikrofonem, které lze využít pro 
nahrávání rozhovorů 

 

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

přečtěte návod k obsluze prosím. 
 

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 
 
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně 

nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii 
každé 2-3 měsíce! 

 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí pouţití 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 
 

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom 
z dobře známých internetových portálů. 

 

Vlastnosti 
 
 Vestavĕná kamera FullHD 2MP pro nahrávání video 
 Záznam obrazu ve FullHD 1920x1080 s 30fps 
 Vestavĕný mikrofon pro nahrávání audio/hlasu 
 Ideální pro utajené nahrávání & přenosnou kameru (navrţeno 
jako klasické kuličkové pero, plně funkční kuličkové pero s 
odnímatelnou špičkou) 
 Baterie 160mAh pro cca. 50–60 minut nepřerušovaného 
nahrávání 
 Vestavěná pamět' 8GB (FAT32) 
 Nabíjení a přenos skrze USB 
 Plug & Play, připojení přes USB (bez potřeby ovladačů) 
 
 
 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


Technické údaje 
Rozlišení videa FullHD 1920x1080 s 30fps 

Úhel kamery 75° horizontálně 

Velikost souboru 160–170MB min. (8GB = 45 min.) 

Vnitřní úloţiště 8GB (FAT32) 

Formáty Video AVI / Audio WAV 

Doba nahrávání Video ~60–70 min. / Audio ~70–80 min. 

Zdroj napájení 
Vestavěná lithium-polymerová 160mAh 
baterie 3.7V 

Doba nabíjení ~3–4 hodin 

Software pro přehrávání 
VLC Player /Windows Media player / 
KM Player 

Operační systémy Windows 7 / 8 / 10 & Mac OS 

Provozní teplota 0°C aţ +40°C 

Materiál Kov a ABS  

Hmotnost / rozměry 41g/ (D) 14,3x (Š) 1,9cm se sponou 

Obsah balení 
VIP FullHD 8GB TX-112, 1x USB kabel, 
Návod k obsluze 

 

Přehled výrobku 

 

1 Kamera 

2 Tlačítko Zap./Vyp. 
a tlačítko Start 

3 LED kontrolka 

4 Dírka pro reset 

5 Přepínač reţimu 
video a hlas 

 



Použití zařízení  
 
 Nabíjení 
Před prvním pouţitím připojte USB port nabíjecího kabelu k        
TX-112. Poté připojte USB port nabíjecího kabelu k USB portu 
jakéhokoli AC adaptéru (*není součástí balení) nebo k USB portu 
počítače. Během nabíjení bliká ţlutá LED kontrolka. Je-li baterie 
nabitá, ţlutá LED kontrolka bude svítit. 
 
 Vnitřní úložiště 
Jelikoţ TX-112 pouţívá vestavěnou paměťovou kartu (MicroSD), 
nedoporučuje se vyjímat nebo vyměňovat jiné paměťové karty. 
 
 Nahrávání hlasu 
Nastavte provozní spínač do polohy 1 a dlouze stiskněte tlačítko 
napájení, rozsvítí se modrá LED a TX-112 bude v pohotovostním 
.reţimu Krátce stiskněte tlačítko napájení, modrá LED se vypne a 
ţlutá LED 3x blikne. Kamera se přepne do reţimu nahrávání hlasu. 
Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení a hlas se uloţí a TX-112 se 
přepne do pohotovostního reţimu. 
 
 Záznam obrazu 
Nastavte provozní spínač do polohy 2 a dlouze stiskněte tlačítko 
napájení, rozsvítí se ţlutá LED a TX-112 bude v pohotovostním 
.reţimu Krátce stiskněte tlačítko napájení, ţlutá LED se vypne a 
modrá LED 3x blikne. Kamera se přepne do reţimu záznamu 
obrazu. Znovu krátce stiskněte tlačítko napájení a záznam se uloţí 
a TX-112 se přepne do pohotovostního reţimu. 
 
Pozn.: Maximální délka videozáznamu je 10 minut, pak se vytvoří 
nový soubor. Po 1 minutě neaktivity zařízení (pohotovosti) se 
kamera automaticky vypne. 
 
 Nahrávání během nabíjení 
5 sekund po připojení k adaptéru nebo USB portu počítače lze 
zařízení pouţívat normálním způsobem. 
 
 
 



 Vypnutí kamery 
V pohotovostním reţimu dlouze stiskněte tlačítko napájení, LED 3x 
blikne a vypne se. Kamera se vypne. 
 
 Připojení k PC 
Vypněte zařízení a poté jej připojte k PC pomocí USB kabelu. 
Během připojení zařízení nepouţívejte. Pokud PC zařízení nenačte, 
připojte jej znovu a ujistěte se, ţe ovladač/kabel USB je v pořádku. 
 
 Resetování 
Chcete-li kameru resetovat, vloţte špendlík do dírky pro reset a 
drţte po dobu 2 sekund. Po 1 minutě bude kamera resetována. 
 
 Nastavení data a času 
Datum a čas se upraví pro video při dalším nahrávání.  
 
 Připojte USB kabel ke kameře a počítači. 
 Jděte na <Můj počítač> nebo Počítač nebo Průzkumník. 
 Kamera bude detekována jako vyměnitelný disk. 
 Dvakrát klepněte levým tlačítkem myši na vyměnitelný disk a 
otevře se sloţka s video soubory. NEOTEVÍREJTE JI! 
 Upravte textový soubor pojmenovaný „time“ dvojitým kliknutím na 
soubor „time.txt“. 
 Zadejte aktuální Rok-Měsíc-Den hodinu:minutu:sekundy [např.: 
2018-01-01 12:00:00 ], jděte na Soubor a Uloţit, pak zavřete 
soubor. 
 
Vypněte TX-112 a restartujte ho. Zařízení má teď aktuální datum a 
aktuální čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Často kladené otázky (FAQ) 
Ot.1: Co se stane s mým záznamem, pokud se vybije baterie? 

Odp.1: Neţ se TX-112 vypne, veškeré záznamy se automaticky 
uloţí. 

Ot.2: Co můţu dělat, kdyţ VIP pero nereaguje, např. při 
stisknutí tlačítek? Odp.2: Stiskněte tlačítko RESET; poté znovu VIP 
pero zapněte. 

Ot.3: Jak můţu vymazat soubor z vnitřní paměti VIP pera? 
Odp.3: Odstraňte jednotlivé soubory pomocí PC/Notebooku nebo 
proveďte formát (FAT32) vnitřní paměti VIP pera. 
 

Důležité tipy 
(1) NEPOUŢÍVEJTE tlačítko RESET při nahrávání; tímto se ukončí 
nahrávání a nahraná data se smaţou. 
(2) Po pouţití vţdy dobijte baterii. 
 

Upozornění 
 Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo 
dokonce poškození.  Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by 
se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.  Pouţívejte 
pouze za normální teploty a normální vlhkosti.  Neumisťujte do 
vlhkého provozního prostředí, zařízení není vodotěsné.  Nepouţívejte 
zařízení proti silnému světlu, abyste zabránili poškození optického 
zařízení.  Nepouţívejte 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 prostředí: Obalové 
materiály jsou suroviny a lze je opět pouţít. Obaly 
oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany ţivotního 
prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. 
Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního 
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před 
znečištěním a kontaminací (pouţijte čistý hadřík). 
Nepouţívejte 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 

 

 


