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Obrázok (v pribalenom návode)

1. Tlačidlo «On / Off» (Zapnúť/Vypnúť) 2. Tlačidlo «Mode» (Režim) 3. Infračervená lampa

4. LED dióda 5. Ultra širokouhlý záber 6. Port pamäťovú kartu TF

7. Port MINI USB 8. Resetovací port 9. Zavesenie

Vlastnosti produktu
• Vysoko kvalitný obraz s vysokým rozlíšením FULL HD 1080P DV DC

• Importujte HD kameru

• Kompaktný dizajn, prenosné vreckové DV DC

• Pri slabom osvetlení je možné nahrávať HD video

• Formát videa: 1280x720P

• Formát videa: 1920x1080P

• Režim fotografovania: 12M (4032X3024)

• Video s detekciou pohybu: 720P a 1080P

• Rozhranie USB 2.0 pre vysokorýchlostný prenos

• Najväčšia možná podpora - 32GB TF karta

• Podpora TV OUT, pripojenie videa k TV monitoru

• Vstavaná lítiová batéria s výdržou až 100 minút

Návod na obsluhu

Nabíjanie:
V kamere je zabudovaná nabíjateľná lítiová batéria. Pri prvom použití, prosím úplne nabite.

Používajte pribalený USB kábel. Možno nabíjať nasledujúcimi spôsobmi:

1. Nabíjanie cez počítač, pripojte USB k počítaču

2. Môže sa nabíjať počas nahrávania, (externá USB 5V nabíjačka alebo mobilná powerbanka)

3. Počas nabíjania bliká červená LED dióda, po úplnom nabití dióda prestane blikať (nabíjajte

znova ako 30 minút, aby ste sa uistili, že batéria je nabitá na 100%)

Poznámka:

1. Ak je vstavaná batéria prázdna alebo nie je dostatok miesta na pamäťovej karte, na

videokamere budú blikať súčasne modrá a červená dióda po dobu 5 sekúnd a prejde do

ochranného stavu vypnutia (uloží video a automaticky sa vypne) záznamový súbor bol v

tomto čase uložený, prosím nabite kameru alebo uvoľnite miesto na pamäťovej karte.

2. Pokiaľ nie je nainštalovaná pamäťová karta, modrá a červená LED dióda súčasne blikajú po

dobu 5 sekúnd a potom sa kamera automaticky vypne.

3. Ak po zapnutí nevykonáte žiadnu akciu, po uplynutí jednej minúty sa kamera automaticky

vypne.

Vyrobené v Číne
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Jeden kábel s tromi funkciami:
USB s TV káblom

1: Dá sa vložiť do počítača pre nabíjanie a prenos dát

2: Môže pripojiť obrazovku TV OUT.

3. Počas nahrávania možno vložiť DV 5V nabíjačku.

Nahrávanie videa

Rozlíšenie 720P
Stlačením tlačidla «On / Off» zapnite mini kameru - rozsvieti sa modrá LED dióda - minikamera je v

pohotovostnom režime nahrávania videa s kvalitou 720p. Jedným stlačením tlačidla «On / Off» začne

nahrávanie videa - modrá LED dióda 3x zabliká a zhasne - zaznamená sa video 720p. Video sa

automaticky uloží každých 5 minút. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla «On / Off».

Rozlíšenie 1080P
Stlačením tlačidla «On / Off» zapnite mini kameru - modrá LED dióda bude trvalo svietiť. Jedným

stlačením tlačidla «Mode» vstúpite do režimu snímania videa s rozlíšením 1080p - súčasne sa

rozsvieti červená a modrá LED dióda, mini kamera je v pohotovostnom režime nahrávania videa s

kvalitou 1080p. Nahrávanie spustíte jedným stlačením tlačidla «On / Off» - modrá LED zhasne a

červená LED 3-krát zabliká a zhasne - video sa zaznamená v kvalite 1080p. Video sa automaticky

uloží každých 5 minút. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla «On / Off».

Nočné svetlo
Stlačením tlačidla «On / Off» ho zapnete. Stlačte a podržte tlačidlo «On / Off» na 2 sekundy - červená

LED dióda dvakrát zabliká - nočné osvetlenie je zapnuté. Ak chcete nočné osvetlenie vypnúť, stlačte

a podržte tlačidlo «On / Off» na 2 sekundy, červená LED blikne trikrát - nočné osvetlenie je vypnuté.

Nahrávanie videa pomocou snímača pohybu
Aby ste to dosiahli, v pohotovostnom režime nahrávania videa 720p alebo 1080p stlačte a podržte

tlačidlo «Mode» na mini kamere na 3 sekundy - kamera prejde do režimu nahrávania snímača

pohybu. Ak je detekovaný pohyb, nahrávanie videa sa spustí automaticky a súčasne blikajú červené a

modré LED. Pri nahrávaní snímača pohybu sa video automaticky ukladá každých 5 minút.

Foto
Fotoaparát zapnite stlačením tlačidla «On / Off» - rozsvieti sa modrá LED dióda. Dvojitým stlačením

tlačidla «Mode» vstúpite do režimu fotografovania - červená dióda LED zostane svietiť. Ak chcete

nasnímať fotografiu, stlačte jedenkrát tlačidlo «On / Off» - červená LED dióda raz zabliká a fotografia

sa uloží. Rozlíšenie prijatých fotografií je 4032 x 3024

Vyrobené v Číne
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Prezeranie súborov
Pripojte vypnutú kameru k počítaču - po niekoľkých sekundách sa automaticky rozpozná ako

vymeniteľný disk. Modrý dióda bude indikovať prenos informácií a červená dióda bude indikovať

nabíjanie zabudovanej batérie.

Poznámka:

a. Po pripojení kamery k počítaču, ak počítač nedokáže identifikovať, resp. do 30 sekúnd sa stále

neobjavilo logo vymeniteľného disku, odpojte a znova pripojte kameru.

b. Použite čítačku pamäťových kariet priamo na čítanie video súborov na priame prehrávanie.

Vypnutie
Ak chcete kameru vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo «On / Off» na 6 sekúnd. Ak je minikamera v

pohotovostnom režime a nepoužíva sa, po 1 minúte sa automaticky vypne.

Nastavenie dátumu a času
Pripojte kameru k počítaču. Čas sa nastavuje vytvorením textového súboru s názvom „TIMERSET.txt”

v koreňovom adresári pamäťovej karty kamery s nasledujúcim obsahom:

„YYYYMMDDHHMMSS” „Y” (alebo „N”, ak nechcete dátum a časovú pečiatku zobrazenú na video

súboroch), napríklad „20220101235959 Y”

Po uložení súboru odpojte videokameru od počítača a zapnite ju.

Parametre
Rozlíšenie videa: 1920x1080, 1280x720

Snímková frekvencia: 15, 30 snímok za sekundu

Typ video súboru: AVI

Rozlíšenie fotografie: 4032x3024

Typ fotografického súboru: JPEG

Uhol pohľadu: 140 °

Nočné osvetlenie: 6 IR LED (rozsah) 5 metrov, nevydávajú svetlo!

Pohybový senzor: Áno (dosah 5 metrov)

Nahrávanie počas nabíjania: +

Výdrž:

100 minút (1 hodina 40 minút) v konštantnom režime záznamu

Približne 5 hodín v režim s pohybovým senzorom

24/7 24/7 hodín pri pripojení externého napájania

Nabíjacie napätie: DC-5V

Batéria: polymérová lítiová batéria, 200mAh

Podpora pamäťových kariet: Micro SD do 32GB (nie je súčasťou balenia)

Cyklické nahrávanie: +

Prevádzková teplota: -10 ° С + 60 ° С

Vlhkosť prostredia: 15-85%

Rozmery: 23x23x23 mm, 15 gramov

Vyrobené v Číne
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Poznámka: Po každom použití dobitie batérie trvá úplné nabitie približne 2-3 hodiny. Pretože tento

produkt je HD DV, prúd spotreby produktu je väčší ako všeobecne.

Upozornenia
Príležitosti použitia: prísne dodržiavajte príslušné národné zákony, kamera sa nesmie používať na

akýkoľvek nezákonný účel.

Pracovná teplota: prosím používajte pri prirodzenej teplote, kamera sa nemôže sa prispôsobiť teplote

Pracovná vlhkosť: používajte pri vlhkosti prostredia vhodného pre ľudí, neumiestňujte výrobok do

vlhkého pracovného prostredia, výrobok nemá vodotesnú funkciu, udržujte kameru v suchu,

nevystavujte ju vode.

Osvetlenie pri nahrávaní: majte v prostredí dostatočný zdroj svetla, neotáčajte kameru priamo do

slnka, aby nedošlo k poškodeniu optického zariadenia.

Čistenie: nepoužívajte v prostredí s nadmernou hustotou prachu, aby ste sa vyhli zaneseniu šošovky

a komponenty prachom.

Spracovanie odpadu, prosím, dbajte na ochranu životného prostredia, zlikvidujte tento produkt v rámci

možností.

Zákaz hádzať tento výrobok do ohňa, aby sa predišlo výbuchu.

Vyrobené v Číne


