Mini AHD DVR - 1080p, podpora 128GB
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

www.spyobchod.cz
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Rychlý průvodce
a) Připojte zařízení k nabíječce, poté jej připojte ke kameře,
b) Zařízení začne nahrávat dle nastaveného režimu nahrávání.

Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•
•

Rekordér
Instalační CD
Ovladač
Nabíječka
2x kabel cinch

2. Popis produktu
AVIN
AVOUT
PWR
IR
USB
RESET
TF Card
PWR led

REC led

Video led
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vstup pro kameru
vstup pro TV/Monitor
příkon 5V – 30V
vzdálený přijímáč
vstup pro USB
restart
vstup pro SD kartu
Led svítí: zařízení je
zapnuto
Led nesvítí: zařízení je
vypnuto
Led bliká: zařízení
nahrává
Led nesvítí: režim bez
záznamu
Led svítí: kamera je
připojena
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3. Zapojení zařízení
a) Připojení zařízení k monitoru a kameře

b) Připojení zařízení k PC pomocí USB

Po připojení zařízení k počítači, můžete zkopírovat nahrané soubory ze zařízení do
PC a následně si jej přehrát.
Zařízení lze napájet napájecím adaptérem 5V přes USB kabel.

4. Dálkový ovladač
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Tlačítka
▲
▼
◄
►
OK

MENU
STOP
ESC
PLAY
Del.

Funkce
nahoru
dolů
x
x
potvrzení
stop/start
nahrávání
menu
x
zpět do menu
režim přehrávání
x

5. Obrazovka
Režim náhledu

Režim přehrávání

Režim přehrávání videa
www.spyobchod.cz

4

6. Menu

Všechna nastavení budou aktivována po restartování zařízení.
Stiskněte tlačítko "MENU" v režimu náhledu pro vstup do nabídky.
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr položek, stisknutím tlačítka OK pro nastavení.
Stiskněte tlačítko "ESC" pro návrat do poslední nabídky nebo ukončení režimu
náhledu.

7. Video rozlišení
www.spyobchod.cz
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Video mode
480P
720P30
720P60
1080P

Rozlišení
720x480
1280x720
1280x720
1920x1080

Snímkování
30f/s
30f/s
60f/s
30f/s

Paměť za hodinu
1.2G-1.5G
2.4G-3G
2.4G-3G
4G-8G

TIP: vyšší rozlišení vyžaduje více paměti

8. Časová známka

Vypnuto: Ve videu se neobjeví žádný čas nebo datum. A také se nezobrazí v
nahraných souborech.
Pouze datum: Ve videu se objeví pouze informace o roce, měsíci a dni.
Datum a čas: Ve videu se objeví datum a čas.

9. Délka videa
www.spyobchod.cz
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Vypnuto: Vypněte funkci přepsání. Pokud je nastavíte, je každá délka videoklipu 30
minut a zařízení zastaví nahrávání, jakmile je paměť plná.
1 min: nastavte délku záznamového souboru na 1 minutu.
3 min: nastavte délku záznamového souboru na 3 minutu.
5 min: nastavte délku záznamového souboru na 5 minut.

10.

Zvuková nahrávka

11.

Typ vstupního signálu

TVI: pracuje s 1080P TVI signální kamerou.
AHD: pracuje s 2.0MP AHD signální kamerou.
TIP: Pokud použijete TVI kameru v režimu AHD, výstup videa bude nepravidelný.

12.

DVR nastavení

www.spyobchod.cz

7

a) Formátovaní karty
b) Jazyk
c) TV výstup:
PAL: Je-li váš fotoaparát v režimu PAL, nastavte DVR také v režimu PAL.
NTSC: Pokud je váš fotoaparát v režimu NTSC, nastavte prosím také DVR
v režimu NTSC,
d) Nastavení data: nastavení režimu zobrazení,
e) Datum: stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr aktuálního datumu a stiskněte „OK“,
f) Čas: ▲ nebo ▼ pro výběr aktuálního datumu a stiskněte „OK“,
g) Systémový reset: výchozí nastavení DVR. Všechna data, která byla
nastavena, budou změněna na výchozí tovární nastavení,

13.

Přehrávání na počítači

a) Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu, zkopírujte soubory ze zařízení
do počítače a poté přehrajte nahrané soubory.
b) Vyjměte SD kartu ze zařízení a zkopírujte soubory z karty do počítače.

14.

Přehrávání v TV

Stiskněte tlačítko „Play" na dálkovém ovladači, když je DVR v režimu náhledu, a poté
se dostanete do režimu "Přehrávání".
www.spyobchod.cz
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Stiskněte tlačítko ▲nebo ▼ pro výběr různých souborů. Po výběru souboru stiskněte
tlačítko "OK" pro přehrávání.
Během přehrávání videa stiskněte tlačítko "OK" pro pozastavení. A opět stiskněte
tlačítko pro opětovné spuštění.
Během přehrávání videa stiskněte tlačítko "ESC" pro ukončení režimu přehrávání a
návrat do režimu výběru souborů.
Tlačítkem „Play" se vrátíte do režimu náhledu.

15.

Odstranění souborů

Po výběru souboru stiskněte tlačítko "MENU" a přejděte do nabídky pro práci, ze
soubory.

Aktuální: Odstraní aktuální soubor.
Vše: Smaže všechny soubory na paměťové kartě.

16.

Nastavení hlasitosti

Po zvolení funkce hlasitosti stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení hlasitosti
videa.
www.spyobchod.cz
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Hodnota hlasitosti 0-8, 8 je nejvyšší hlasitost. Když jej nastavíte na hodnotu 0, video
bude ztlumeno.

17.

Specifikace

Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Rozlišení
Formát nahrávek
Maximální kapacita paměťové karty
Snímkování

18.

70x55x23mm
84g
1080P/720P/D1
MKV
128GB
5/15/25 fps

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie DVR rekordéry.
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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