Miniaturní HD kamera
Návod k obsluze

Hlavní výhody produktu:




Malé rozměry
Snadné ovládání
Lze použít jako sportovní kameru
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1. Specifikace produktu
1.1 Přístroj

1.2 Příslušenství
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2. Nabíjení baterie







Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí vestavěného
USB kabelu k PC – na USB kabelu posuňte páčku k označení „charger“
Přístroj můžete též nabíjet přes adaptér do auto zapalovače
Zelená dioda začne svítit
Doba nabíjení cca 2 – 3 hodiny

3. Vložení micro SD karty
1. Vložte micro SD kartu do slotu
2. Ujistěte se, že vložení karty je ve správném směru, jak je uvedeno.
3. Chcete-li vyjmout kartu, jemně zatlačte a uvolněte ji.

4. Nastavení data a času



Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas
Čas na záznamu nastavíte následovně
o Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC
o Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového
adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole,
vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument
o Dokument pojmenujte settime
o Soubor settime dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas
následujícím způsobem: 03.9.2012 14:00:00 (2012, 9.března 14:00)
o Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením)
o Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC
o Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno
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5. Upevňovací klipy

6. Nahrávání videa
1. Zvolte preferovaný režim záznamu tlačítkem VGA / HD
2. Zapněte přístroj tlačítkem Power ON/OFF- modrá LED dioda se rozsvítí
3. Jemně stiskněte tlačítko na vrchu přístroje se symbolem kamerky– přístroj začne
nahrávat – svítí červená a modrá LED dioda
5. Pro zastavení nahrávání zmáčkněte opětovně tlačítko se symbolem kamerky červená LED dioda zhasne a video nahrávka se uloží na micro SD kartu.

7. Foto
1. Zapněte přístroj tlačítkem Power ON/OFF- modrá LED dioda se rozsvítí
2. Jemně stiskněte tlačítko na vrchu přístroje se symbolem kamerky– přístroj začne
nahrávat –červená LED dioda blikne a dojde k vytvoření fotografie
3. Každým dalším stiskem tohoto tlačítka vytvoříte vždy jednu fotografii
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8. Stažení záznamů
1. Přístroj připojte pomocí USB kabelu k počítači ve
vypnutém stavu
2. Po spojení zapněte přístroj páčkou Power ON/OFF.
3. Přístroj se zobrazí jako "vyměnitelný disk".
5. Nyní můžete kopírovat nahrávky z přístroje do PC.

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie Minikamery se
záznamem.
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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