USB adaptér do auta Lawmate PV-CG20
se skrytou kamerou
Návod k obsluze
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Rychlý průvodce
1) USB vstup a slot pro paměťové karty se nachází na boční straně rekordéru,
který lze zakrýt otočením bočního krytu,
2) Vložte zařízení do automobilové zásuvky zapalovače cigaret,
3) Pro nahrávání posuňte přepínač č. 8 doleva, zařízení spustí nahrávání,
4) Chcete-li nahrávání vypnout, posuňte přepínač doprava a zařízení se přepne
do pohotovostního režimu. Po 3 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu
se zařízení automaticky vypne.

Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Rekordér
SD karta + adaptér
USB adapter

2. Popis produktu

3. Zapojení zařízení
1) USB vstup a slot pro paměťové karty se nachází na boční straně rekordéru,
který lze zakrýt otočením bočního krytu,
2) Vložte zařízení do automobilové zásuvky zapalovače cigaret,
3) Pro nahrávání posuňte přepínač č. 8 doleva, zařízení spustí nahrávání,
4) Chcete-li nahrávání vypnout, posuňte přepínač doprava a zařízení se přepne
do pohotovostního režimu. Po 3 minutách nečinnosti v pohotovostním režimu
se zařízení automaticky vypne.
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5) Vypnutí zařízení: existují 3 způsoby, jak vypnout zařízení.
a) vypnete-li motor automobilu,
b) odpojíte-li zařízení ze zásuvky zapalovače automobilu,
c) dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF.
6) Nabíjení baterie: zapojíte-li zařízení do zásuvky zapalovače automobilu, spustí
se automatické nabíjení interní baterie. Interní baterie se používá pouze pro
ukládání videoklipů při vypnutém motoru.

4. Zpětné přehrávání
Existují 2 způsoby, jak přehrát nahrané soubory:
a) pomocí čtečky paměťových karet,
b) při zapnutém zařízení a vložené paměťové karty, připojte kabel USB do USB
konektoru a připojte zařízení k PC.

5. Nastavení data a času
Pro nastavení data a času připojte zařízení pomocí USB kabelu a otevřete
poznámkový nový poznámkový blok. Na první řádek zadejte datum a čas v tomto
pořadí: rok.měsíc.den hodina.minuta.sekunda, např. 2018.10.10 15:00:00. Mezi
datem a časem vložte mezeru. Soubor uložte pod názvem „Settime“ a vložte jej do
adresáře paměťové karty.
Poznámka: soubor nebude viditelný po opětovném připojení zařízení k PC.

6. Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Rozlišení snímače
Úhel záběru
Formát nahrávek
Maximální kapacita paměťové karty
Snímkování
Baterie
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9,5x4x4
57g
2000 x 1121
78.2°
MOV
32GB
30 fps
DC 3.7V/130 mA
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7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní
minikamery.
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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Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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