Kamerový modul DVR-02
Návod k použití

Hlavní výhody produktu:


Velmi dlouhá výdrž

 Vzhledem k výkonu malá velikost
 Dostačující kvalita obrazu i zvuku
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1. Popis produktu

2. Použití modulu
1. Modul dostatečně nabijte (alespoň 1h)
2. Vložte micro SD kartu (class 10, až 32GB)
3. Dlouze stiskněte tlačítko „C“ a vyčkejte cca 8 vteřin
4. Modul je po spuštění v režimu stand-by
Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek A, B, C.

3. Indikační dioda
Zapínání – modrá a červená svítí cca 7 vteřin, následně modrá zhasne
Vypínání – diody zhasnou
Stand-by – modrá dioda svítí
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Spuštění nahrávání – červená a modrá dioda bliká
Nahrávání přerušeno – červená dioda svítí
Pořizování fotografie – červená blikne

4. Propojení s PC


Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC



Přístroj musí být ve vypnutém stavu



Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk (pokud je vložena SD karta)



Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak na
běžném flash disku (kopírování, mazání, apod.)



Mikro SD kartu můžete také vycvaknout, vložit do adaptéru a poté do PC, následně již
můžete opětovně s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk.

5. Nastavení data a času
1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS
viz ukázka níže.

3. Vložte paměťovou kartu do modulu
4. Připojte modul do PC
5. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře v modulu
6. Odpojte modul od PC
7. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku
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Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce Kamerové moduly
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu podpora@spyobchod.cz
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