Mini DV manuál:
Úvod:
Tato Mini Dv má vysoké rozlišení videa s jednoduchým ovládáním nebo zvukovou kontrolou,
elegantní design, mále rozměry, které jsou výhodou pro snadné přenášení. Je to nezbytná
vychytávka jak v práci, vzdělávání, ochraně, právu, turistice, zdravotnictví, v běžném životu a
v jiných oblastech.
Návod k obsluze:
Lithiová nabíjecí baterie je zabudována v přístroji, pokud ji používáte poprvé je nutné nejdřív
kameru nabít. Zařízení se nabíjí přes USB kabel zapojením do PC, či do adaptéru, který
podporuje USB 2.0.
Při nabíjení svítí červená kontrolka a modrá kontrolka bliká, po plně nabité baterii všechny
kontrolky svítí.
Upozornění:
Pokud baterie nebude dostatečně nabita, zařízení se automaticky přepne do ochranného
režimu, ve kterém není možno zařízení spustit. Pro opětovné spuštění prosím kameru
dobijte.
Zapnutí kamery:
Lehce stlačte tlačítko Power, rozsvítí se modrý indikátor, nyní je zařízení připraveno k použití.
Pro nahrávání lehce stlačte tlačítko rekord/stop, modrý indikátor svítí a červený bliká, v tuto
chvíli nahráváte video. Rozlišení videa je 720*480 a rychlost snímání je 30 snímků za
sekundu.
Pro zastavení nahrávání lehce stlačte tlačítko rekord/stop, video se zastaví a uloží se
automaticky. Po ukončení ukládání červený indikátor svítí červeně. Pokud chcete nahrávat
znovu, opět lehce stlačte tlačítko rekord/stop.
Vypnutí kamery:
Stlačte a držte tlačítko Power po dobu 3 sekund dokud všechny diody nezhasnou.
Upozornění:
Prosím ujistěte se, že Micro SD karta je vložená v zařízení, pokud ne, kamera se automaticky
po 30 sekundách vypne. Maximální podporovaná Micro SD karta je 16GB. Ukládání videa
potřebuje určitý čas, prosím vyčkejte, než se rozsvítí červený indikátor jinak by video mohlo
být poškozeno nebo úplně ztraceno. Pro natáčení kvalitního a jasného obrazu dodržujte
odstup od natáčeného předmětu minimálně 50cm pod dostatečným světlem.
Nastavení času:
Vložte Micro SD kartu do kamery, propojte s počítačem, otevřete vyměnitelné zařízení a
soubor „Time“ a upravte čas.
Automatické funkce:
Mini DV se automaticky vypne a uloží data v těchto případech:
- Nahrávání videa bez dostatečné energie, zařízení uloží nahrávaná data před
vypnutím
- Pokud dochází volné místo na paměťovém zařízení
- Pokud je zařízení bez jakékoliv akce déle než 45 sekund

Propojení s PC
Připojte zařízení k počítači pomocí USB. Pokud se zařízení nenačte, vysuňte kameru z usb a
vyjměte MicroSD kartu. Počkejte 30 sekund vložte kartu zpět a opět kameru propojte s PC.
PC kamera
Tato kamera může být použita jako PC kamera, k tomuto použití není potřeba žádný ovladač.
Upozornění:
Prosím dodržujte zákony státu ve kterém kameru používáte. Nepoužívejte kameru na
protizákonnou činnost.
Používejte kameru v normálních teplotách (0-40°C). Nepoužívejte kameru ve velmi vlhkém
prostředí či za deště a v prašném prostředí.
Používejte kameru v dostatečném světle, nemiřte kamerou přímo do slunce nebo do jiných
silných světelných zdrojů. Hrozí poničení optické částí kamery.
Udržujte baterii nabitou.

