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  *  Návod k obsluze 

Binokulární s kamerou TG-125 
 

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. 

 
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 

 
Tato jednotka není určena pro použití osobami (včetně dětí), které mají 
snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti anebo nedostatek 
zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruovány o 
tom, jak používat tento přístroj, osobou, zodpovědnou za jejich 
bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou 
hrát s tímto přístrojem.  
 
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 
 

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

 
 
Vlastnosti 

 10násobné zvětšení 

 Zorné pole 101m až 1000m 

 Rozsah ohniska dalekohledu od 3m do nekonečna 

 Rozsah ohniska fotoaparátu od 50m do nekonečna 

 Rozlišení fotografie HD 

 Video rozlišení VGA 

 MicroSD karta až do 32GB (není součástí balení) 

 
 
 



Přehled výrobku 
 

 
 

1 Objektiv fotoaparátu 7 Nastavení dioptrií 

2 Zaostřovací kolečko 8 Kyt baterií 

3 On/Off(zap/vyp) / závěrka 
fotoaparátu 

9 Připojení Mini-USB 

4 Tlačítko Video(Video) 10 Červená LED 

5 Otvor na MicroSD kartu 11 Gumová očnice 

6 Modrá LED   

 
 
 



Technické údaje 
Zvětšení 10násobné 
Průměr objektivu 25mm 
Zorné pole 101m - 1000m 
Typ snímače CMOS 
Efektivní pixely 1,3 milionů 
Velikost souboru fotografie 1280X960 
Rozlišení videa / políčka 640x480 / 30fps 
Formát fotografie / videa / audia JPEG / MPEG / 16Bitů 
Připojení Mini-USB 
Rozšíření paměti MicroSD až do 32GB (není součástí balení) 
Hmotnost/rozměry 230g / 17,2x13,5x6,5cm 
Napájení 2x AA baterie (LR6, lithiové, NiMH) 

(nejsou součástí balení) 
Obsah balení TrendGeek TG-125, Mini-USB kabel, 

Čistící tkanina, návod k obsluze 
 

Vložení nebo výměna baterií 

 

Sejměte kryt přihrádky baterií (8) na 

spodní straně přístroje. Vložte dvě 

AA (1,5V LR6) baterie a dávejte 

přitom pozor na vyznačenou 

správnou polaritu. Zavřete přihrádku 

baterií pomocí krytu baterií. 

 

 

Nastavení 

 

 

Vzdálenost mezi očima, nazvaná 
„mezioční vzdálenost“ se liší od 
člověka k člověku. Pro dosažení 
perfektního vyrovnání objektivu s 
očima dodržte tyto jednoduché 
kroky: 
1. Dalekohled držte v normální 
pozorovací poloze. 
2. Oba tubusy držte pevně. Tubusy 
přibližujte k sobě navzájem anebo 
dál od sebe, dokud neuvidíte jediné 
kruhové zorné pole. Dalekohled vždy 
znovu nastavte do této polohy. 



Poznámka: Pokud jste příliš blízko nebo příliš daleko od cíle, tak kvalita 
fotografií nebo videa nebude optimální. Stůjte ve vzdálenosti mezi 100 a 
1000 metry od cíle. Pokud jste v rozmezí 100 metrů od cíle, tak políčko 
může být pokřivené a fotografie nebo video bude nepatrně posunuté 
dolů. 
 

Začátek 
Stiskněte tlačítko On/Off (zap/vyp) (3) na 2 sekundy, abyste přístroj 
spustili. Červená LED dvakrát zabliká. Displej je nyní v pohotovostním 
režimu. V pohotovostním režim střídavě bliká červená a modrá LED (v 
cyklu 2 sekund). 
 

Vložte MicroSD kartu 

 

Vložte MicroSD kartu do otvoru 
na MicroSD kartu (5). 
Pokud detekce MicroSD karty 
selže nebo na ní není dostatek 
místa, tak bude červená LED 
svítit a modrá LED 8 krát zabliká 
a potom se přístroj vypne. 
Poznámka: Není možné zaručit 
správnou funkci všech 
paměťových karet. 

 

 
Funkce video záznamu 
Stiskněte tlačítko Video(Video) (4) na jednu sekundu. Přístroj začne 
zaznamenávat video. Během procesu záznamu bude modrá LED blikat a 
červená LED se vypne. Pro zastavení zaznamenávání videa stiskněte 
tlačítko Video(Video) (4). Nyní se přístroj přepne zpět do pohotovostního 
režimu a soubor videa se uloží.  
Poznámka: pokud na MicroSD kartě není dost místa, tak bude červená 
LED svítit a modrá LED 8 krát zabliká, potom se přístroj vypne. 

 
Funkce fotoaparátu 
Stiskněte tlačítko Camera-Shutter(závěrka fotoaparátu) (3). Přístroj 
udělá fotografii. Modrá LED a červená LED budou současně blikat. 
Přístroj uloží fotografii a vrátí se do pohotovostního režimu. 
 
 
 
 



Vypnutí 
Stiskněte tlačítko On/Off(zap/vyp). Pokud přístroj zaznamenává video, 
tak se soubor videa uloží. Modrá LED a červená LED pětkrát současně 
zablikají a potom se přístroj vypne. Poznámka: Pokud je přístroj v 
pohotovostním stavu a během pěti minut neproběhne žádné činnost, tak 
se přístroj automaticky vypne. Pokud je slabá baterie, tak modrá LED 
bude svítit a červená LED zabliká osmkrát, potom se přístroj vypne. 
 
Připojení k počítači 

 

Mini-USB kabel zapojte do 
přístroje, jak je znázorněno na 
levém obrázku. Druhý konec 
zapojte do počítače. Pokud je 
přístroj propojen s počítačem, tak 
se automaticky přepne do USB 
režimu. Červená LED bude svítit a 
modrá LED bude blikat. 

 
Péče a údržba  
Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez 
žmolků. 
K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky. 
Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli 
poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám: 
●Používání přístroje ve velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách. 
●Ponechávání nebo používání přístroje ve vlhkem prostředí po delší 
dobu. 
●Používání přístroje v dešti nebo ve vodě. 
●Nošení nebo používání přístroje v prostředí se silnými nárazy. 
 
Tipy 
●Přístroj je určen výhradně k soukromému a nekomerčnímu použití.  

● Tento přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k 

obsluze.●Žádné části tohoto přístroje nepokládejte do vody nebo 

jakékoli další tekutiny.●Na přístroj nesahejte mokrýma rukama.● Při 

odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný 

kabel.●Nenechávejte napájecí kabel na okraji stolu nebo pracovního 

povrchu. ●Zabraňte, aby přístroj přišel do styku s horkými 

povrchy.●Uchovávejte jej daleko od tepelných zdrojů, abyste zabránili 

deformaci plastových částí.●Paměťovou kartu nevytahujte během 

procesu záznamu videa. Toto může poškodit soubory videa a 

paměťovou kartu.●Po použití vyndejte baterie, prosím. 



Bezpečnostní pokyny 
●Tento přístroj nikdy nepoužívejte k tomu, abyste se jím dívali přímo do 

slunce nebo do těsné blízkosti slunce. Pokud to uděláte, hrozí nebezpečí 

oslepnutí. ● Děti by měly tento přístroj používat pouze pod dohledem 

dospělého. ● Obalový materiál, jako jsou igelitové sáčky a gumičky 

uchovávejte mimo dosah dětí, jelikož mohou představovat nebezpečí 

udušení. ● Přístroj, konkrétně objektivy nepokládejte na přímé sluneční 

světlo. Koncentrace tekutin by mohla způsobit požár. ● Přístroj 

nedemontujte. ● Přístroj nevystavujte vysokým teplotám. ● Tento 

přístroj je určen pouze k soukromému použití. ●Dbejte na soukromí 

ostatních lidí, prosím. ● Tento přístroj např. nepoužívejte k nahlížení do 

bytů. 
 

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: 
Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) 
spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat 
pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat 
pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové 
baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, 
neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! 
Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité 
baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou 
dobu používány, zlikvidovat je. 
 
Pokyny pro ochranu životního prostředí: 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! Čištění: 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


