
BUDZIK Z KAMERKĄ

MODEL: AK185

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe

Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z 
pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu o niewinnym 
wyglądzie będziesz mógł nagrywać dosłownie wszystko i każdego, a na dodatek bez jego 
wiedzy.

2. Specyfikacja

• Pamięć wbudowana: brak 
• Rodzaj kart pamięci: T-Flash (Micro SD) 
• Dołączona karta: brak 
• Maksymalna obsługiwana pojemność kart: 32GB 
• Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem - 720x480 @30 klatek/s
• Rozdzielność zdjęć: JPEG 1280x960 
• Kąt widzenia: 72° 
• Aktywacja nagrywania ruchem: tak 
• Standard przyłączeniowy : USB 1.1 i 2.0 
• Wbudowany akumulator LITOWO-JONOWY 
• Ładowanie: przez port USB lub przez adapter 100-240V 
• Zasięg pilota: 15m 
• Kompatybilny z WINDOWS 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS / 

LINUX 
• Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C 
• Wymiary: 110mm x 32mm x 59mm 
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3. Wygląd i funkcje

1. Przycisk funkcji mówienia aktualnej godziny / włączanie 10 minutowej drzemki
2. Obrotowa pokrywa
3. Gniazdo kart micro SD/TF
4. Obiektyw kamery
5. Gniazdo mini USB
6. Przełącznik – pozycja OFF (wyłączony)
7. Przełącznik – pozycja ON (włączony)
8. Odbiornik zdalnego sterowania
9. Przyciski sterujące
10. Robienie zdjęć
11. Dioda nadawcza IR
12. Włączanie / wyłączanie rejestratora
13. Nagrywanie wideo
14. Nagrywanie z detekcji ruchu
15. Nagrywanie audio (dyktafon)

4. Przygotowanie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie części z pudełka.
2. Naładuj akumulator podłączając kabel USB do budzika i komputera lub ładowarki 
sieciowej. Proces ładowania sygnalizowany jest świeceniem diody na froncie budzika. 
Zaleca się ładowanie akumulatora przez minimum 4 godziny przed jego pierwszym 
użyciem. Gdy budzik zostanie w pełni naładowany dioda zgaśnie. Gdy budzik będzie 
wymagał doładowania dioda na froncie budzika zacznie migać.

5. Ustawianie czasu oraz budzika

1. W trybie bezczynności naciśnij przycisk SET aby przejść w tryb ustawienia czasu 
( godzina zacznie migać.
2. Przyciskami HR i MIN ustaw aktualny czas.
3. Naciśnij ponownie przycisk SET aby przejść do ustawień budzika (widoczna ikona 
budzika na wyświetlaczu)
4. Naciśnij ponownie przycisk SET aby przejść do dalszych ustawień
5. Naciśnij przycisk HR aby włączyć/wyłączyć powiadomienie o pełnej godzinie.
6. Naciśnij przycisk MIN aby włączyć/wyłączyć budzik.
7. Naciśnij ponownie przycisk SET aby zatwierdzić wszystkie ustawienia.
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Dodatkowo w trybie bezczynności:
1. Przyciskiem HR można wybrać format wyświetlania czasu (12h/24h)
2. Przyciskiem MIN można wybrać melodię budzika.

6. Ustawianie daty i czasu systemu zapisu plików

Aby ustawić aktualny czas systemu (data i czas zapisu plików) należy:
1. Zainstalować sterowniki do kamery z załączonej płyty CD i podłączyć zegarek do 
komputera za pomocą kabla USB (karta microSD do budzika musi być włożona). 
2. Ustawić przełącznik w pozycję ON (karta wykryje się w systemie jako kamera 
internetowa).
3. Z załączonej płyty CD skopiować plik updater_time TIME.TXT.bat  do katalogu 
głównego karty pamięci budzika. Następnie w tej lokalizacji uruchomić plik aby 
wygenerować kolejny plik Time.txt z aktualnym czasem na podstawie czasu systemowego 
komputera. Budzik odłączyć i pilotem włączyć kamerę. Aktualizacja następuje po 
ponownym włączeniu i świadczy o tym, że plik Time.txt został usunięty z lokalizacji. 

*jeżeli procedura ustawiania czasu się nie powiedzie należy wejść na stronę 
http://support.aptel.pl, pobrać plik AK185_BUDZIK-KAMERA-CD.rar, rozpakować 
archiwum  i  przeprowadzić procedurę ustawiania czasu korzystając z pliku TAG.TXT 
zawartego w folderze AK185/Time adjusting.

Oba pliki monża też wygenerować ręcznie. Należy pamiętać o wielkości liter w nazwie 
pliku oraz zaznaczonej na szaro spacji):

Time.txt:
2017-02-20 15:21:22 

TAG.TXT:
[date] 
2017/02/20
14:41:00

7. Nagrywanie wideo

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij przycisk kłódki na pilocie, na froncie budzika 
zaświeci się dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywanie wideo (dioda będzie pulsowała 3 razy,
a następnie zostanie wygaszona), w tym momencie nagrywanie się rozpoczęło.
3. Aby zakończyć nagrywanie wciśnij ponownie przycisk nagrywania (zaświeci się
dioda sygnalizująca stan gotowości).
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8. Nagrywanie wideo z detekcją ruchu

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij przycisk kłódki na pilocie, na froncie budzika 
zaświeci się dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywanie z detekcją ruchu (dioda zacznie szybko migać)
3. Wykrycie ruchu włączy nagrywanie wideo na 2 minuty (dioda
zgaśnie)
4. Po dwóch minutach jeżeli kamera w dalszym ciągu będzie wykrywała ruch to 
nagrywanie będzie kontynuowane. Jeżeli kamera nie wykryje dalszego ruchu to 
automatycznie zapisze nagrane wideo, a dioda zacznie szybko migać czekając na 
wykrycie ruchu.
5. Aby wyjść z trybu nagrywanie wideo z detekcją ruchu wciśnij ponownie przycisk 
nagrywanie z detekcją (dioda zacznie świecić ciągłym światłem).

9. Nagrywanie audio

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij przycisk kłódki na pilocie, na froncie budzika 
zaświeci się dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk nagrywania audio (dioda zacznie wolno pulsować), audio jest 
nagrywane
3. Aby zakończyć wciśnij ponownie przycisk nagrywanie (dioda zacznie świecić ciągłym 
światłem).

10. Robienie zdjęć

1. Ustaw przełącznik w pozycję ON i naciśnij przycisk kłódki na pilocie, na froncie budzika 
zaświeci się dioda sygnalizująca tryb gotowości.
2. Wciśnij przycisk „Robienie zdjęć” (dioda mignie sygnalizując zapisanie zdjęcia na karcie
pamięci)
3. Naciśnij ponownie przycisk "Robienie zdjęć", aby wykonać kolejne zdjęcie.

11. Podłączanie do PC

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Po 
podłączeniu widnieje w systemie jako wymienny dysk i nie wymaga instalowania 
dodatkowych sterowników. Nagrania możemy odtwarzać bezpośrednio z karty pamięci 
włożonej do rejestratora lub przegrywać na dysk komputera.

12. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Może się zdarzyć (w szczególności przy używaniu kart SD o małej szybkości), że 

rejestrator się zawiesi. W taki przypadku należy go zresetować przełączając 
przełącznik w pozycję OFF, a następnie w pozycję ON. Po tej operacji urządzenie 
zacznie działać poprawnie.
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