Špionážní nejmenší mini DV kamera – návod

1. On/Off (Zapnutí a vypnutí přístroje)
◦ Zapnutí přístroje
Přidržte tlačítko po dobu dvou sekund pro zapnutí přístroje. Červená kontrolka se
rozsvítí. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
◦ Vypnutí přístroje
Přidržte tlačítko po dobu čtyř sekund, červená kontrolka zhasne. Nyní je přístroj
vypnutý.
2. Vyfocení obrázku
◦ Kamera je nyní v pohotovostním režimu. (Pokud je přístroj v jiném režimu, stiskněte
tlačítko pro převod do pohotovostního (viz zapnutí přístroje).
◦ Zaměřte obrázek.
◦ Zmáčkněte tlačítko, červená kontrolka jednou blikne.
◦ Nyní je fotka pořízena.
3. Natočení videa
◦ Kamera je nyní v pohotovostním režimu. (Pokud je přístroj v jiném režimu, stiskněte
tlačítko pro převod do pohotovostního (viz zapnutí přístroje).
◦ Přidržte tlačítko po dobu dvou sekund, potom pusťte. Červená kontrolka bude
pravidelně blikat.
◦ Pro zastavení nahrávání zmáčkněte tlačítko po dobu jedné sekundy a pusťte. Nahrávání
videa se zastaví a video se uloží.

4. Vybitá baterie
◦ Pokud je baterie příliš vybitá na to, aby kamera dále pracovala, zařízení se po uložení
souboru vypne a červená kontrolka pětkrát zabliká.
5. Jak nabít baterii
◦ Vypněte kameru (viz vypnutí kamery).
◦ Připojte USB kabel k počítači nebo k nabíječce.
◦ Během nabíjení červená kontrolka bliká. Když je baterie zcela nabitá, červená kontrolka
trvale svítí do odpojení od nabíječky.
6. Vyměnitelný disk
◦ Připojte kameru USB kabelem k vašemu počítači. Upozornění o přítomnosti
vyměnitelného disku se objeví na vašem počítači.
◦ Nyní je přístroj připojen k počítači.
7. Restartování
◦ Dojde-li ke špatně provedené operaci nebo z neznámého důvodu zařízení někdy přestane
pracovat. Je nutné jej restartovat.
◦ Stiskněte resetovací tlačítko pomocí tenkého předmětu (např. špendlík).
8. Změna času
◦ Vypněte kameru (viz krok vypnutí přístroje).
◦ Vložte CD do mechaniky počítače a ujistěte se, zda čas v počítači je stejný jako ten, co
potřebujete ve své kameře.
◦ Připojte kameru k počítači.
◦ Spusťte program na změnu času, umístěný na CD.
9. Webkamera
◦ Nainstalujte ovladač z přiloženého CD.
◦ Vypněte kameru.
◦ Připojte kameru USB kabelem k počítači.
◦ Zobrazí se v počítači jako webkamera.

Upozornění k bodu č.8 a č.9 – CD s ovladači není součástí objednávky.

