Mini HD fotopast 2.8C
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125
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1. Popis
1.1 Popis zařízení
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1.2 Popis ovládacích tlačítek
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1.3 Popis displeje
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1.
2.
3.
4.
5.

Ikona signalizující mód (foto, video, foto+video)
Označení Rozlišení
Počet snímku
Signalizace SD karty
Stav baterie

2. Zprovoznění
2.1 Začátek

I.

Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií

II.

Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak
na bateriích, tak na krytu z druhé strany

Pozn. Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér
není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy
baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

III.

Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli

IV.

Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD
nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že
karta není zabezpečena proti zápisu.
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Kartu vložte naznačeným způsobem.

Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí
být vždy vypnut (přepínač na spodku v poloze OFF).
V.

Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při
špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit
kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

2.2 Zapnutí
Fotopast zapnete dlouhým podržením (cca 3s) tlačítka Power
. Červená dioda 5x
zabliká a kamera se nachází v zapnutém stavu.
Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne
nahrávat (dle nastavení – viz bod 2.4).

2.3 Vypnutí
Pro vypnutí přístroje stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko Power

.

2.4 Vstup do menu a nastavení:
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•

Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti
tlačítko Menu/OK

•

Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.

•

Pro vstup do menu stiskněte opět krátce tlačítko Menu/OK
v menu použijte tlačítko Power

. Pro vstup do „podmenu“ případně

potvrzení nastavení stiskněte tlačítko Menu/OK
•

. Pro listování

.

K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu/OK po dobu cca 3s.

Schéma Menu a nastavení fotopasti

•

Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze tlačítko
Menu /OK (cca 3s). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

Základně přednastavené hodnoty fotopasti
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Základní nastavení jednotlivých funkcí je znázorněno v následujícím schématu

3. Propojení s PC
Připojte zařízení k PC přiloženým USB kabelem.

Dlouze podržte tlačítko Power

Tlačítkem Power

(cca 3s) - rozvítí se červená dioda a displej

vyberte, zda chcete zařízení napájet (DC) nebo propojit s PC

(PC). Výběr potvrďte tlačítkem Menu OK

.

Propojení s PC
Pokud vyberete možnost propojení s PC, zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.
Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny
výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Napájení zařízení
K napájení kamery vyberte možnost DC. Nyní může kamera fungovat i bez
vložených baterií.
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4. Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
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