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Špionážní kamera v propisovací tužce 
5400PEN / 5410PEN 

 
 
Charakteristika zařízení 
 

• Automaticky nahrává obraz a zvuk do vnitřní paměti 

• Standardní USB připojení k počítači Flash paměť 

• Slouží také jako kuličkové pero s výměnnou náplní 
 

 
Popis zařízení 
 

 
 
 
Popis činností 
 
Zapnutí a start nahrávání  
 
Krátce stiskněte tlačítko LED dioda se rozsvítí žlutě.  
Po chvíli se dioda rozsvítí modře a přístroj začne automaticky nahrávat. 
 
Poznámka:  Mějte na paměti, že nahrávání nezačne hned po zapnutí přístroje. Čím 
více je vnitřní paměť zaplněná, tím déle trvá inicializace přístroje po zapnutí. Pokud 
natočené video nechcete dále uchovávat v tužce, připojte přístroj k PC a vymažte. 
 
 

1 – tlačítko 
2 – LED dioda 
3 – reset 
4 – objektiv kamery 
5 – mikrofon 
6 – USB 



Nahrávání 
 
Při nahrávání videa zajistěte dobré osvětlení. Udržujte objektiv kamery čistý. Nepohybujte 
perem příliš rychle, záznam by byl neostrý. 
 
Ukončení nahrávání 
 
Pokud svítí modrá LED dioda, stiskněte 1x tlačítko, modrá se změní na žlutou a nahrávání 
se ukončí. Dalším krátkým stiskem tlačítka začne svítit modrá LED a cca 5x zablikne žlutá 
LED, a kdy se přístroj se vypne. 
 
Vypnutí přístroje 
 
Svítí LED dioda žlutě či modře, stiskněte na několik vteřin tlačítko, přístroj se vypne a LED 
dioda zhasne. Přístroj se také může vypnout automaticky cca po minutě nečinnosti. 
  
Připojení k počítači 
 
Po připojení do USB v počítači začne LED dioda svítit a blikat žlutě - přístroj se přihlásí jako 
výměnný paměťový disk. 
 
Poznámka: Při spojení zařízení s počítačem neprovádějte žádné operace s tlačítkem. 
Nahraná videa lze přesunout jako z běžné USB paměti. Pro ukončení spojení řádně 
ukončete činnost - odpojení zařízení. Při připojení k počítači se vnitřní baterie přístroje 
dobíjejí, při úplném nabití baterie svítí LED bez přerušování dioda žlutě. Protože se jedná o 
Lithium-Lion baterie, doporučujeme po prvních pěti nabytích baterii plně nabít a vybít. 
 
Reset 
 
V případě nekorektního chování zařízení je možné přístroj resetovat stisknutím resetovacího 
tlačítka pomocí nekovového předmětu například kancelářská sponka. 
 
 
Nastavení datum a čas 
 
V rekordéru lze nastavit datum a čas tak, aby pořízené záznamy byly správně datovány. 
Pro nastavení aplikaci Write_Timez  http://www.hutermann.com/servis/WriteTime_V2_1.exe  
Připojte mikrorekordér  k PC a spusťte aplikaci Write_Time. Levým tlačítkem Update 
nastavte datum a čas v mikrorekordéru dle času na PC. 
 
 
Technické parametry 
 
Video formát: 5400PEN: 352 x 288 avi 
  5410PEN: 640 x 480 avi 
Výdrž baterií: cca 1 hodina 
Typ baterií: Li-ion 25 0mAh 
Pracovní napětí: 5 V 
Typ spojení s po a nabíjení: USB 
Vnitřní paměť: 4 GB 
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