Budík s kamerou návod na použití
Úvod
Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání budíku. Doporučujeme, abyste si
návod důkladně před použitím přečetli. Doufáme, že budete s kamerou spokojeni.
Tato kamera má FCC a CE certifikát od autorizovaných organizací. Uživatel má záruku
bezpečností při používání tohoto produktu.

Základní funkce







Tlačítka: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ.
Hodiny a minuty mohou být zobrazeny na 3,5“ LCD displeji.
Čas může být zobrazen ve 12 a 24 hodinové formě.
Můžete si vybrat z 5 melodií (jako pípnutí apod.)
Budík se zapne každých 10 minut, pokud použijete funkci SNOOZE, funkci můžete
opakovat maximálně 6 krát.
Hlasitost se bude postupně zvyšovat a skončí po 1 minutě.

Displej
Pokud zařízení zapnete, celý LCD displej se rozsvítí.
Stisknutím tlačítka LIGHT vypnete podsvícení displeje.
Stisknutím tlačítka TALK zobrazíte čas.
Nastavení času
Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka HR v režimu nastavení času. Stisknutím tlačítka MIN
nastavíte minuty. V režimu hodin lze přepínat mezi zobrazením 12/24 hodinové formě
stisknutím tlačítka HR, stisknutím tlačítka MIN vyberete zvonění budíku.
Nastavené budíku
Pro nastavení času buzení stiskněte tlačítko SET (displej začne blikat). Stisknutím tlačítka HR
v režimu nastavení budíku (zobrazí se symbol budíku) nastavíte hodiny, stisknutím tlačítka
MIN nastavíte minuty. Stisknutím tlačítka SNZ při spuštění budíku posune další buzení o 10
minut, maximálně ovšem 6 krát.
Po skončení buzení (funkce budík) se na displeji zobrazí čas.

Informace o budíku
Budík nahrává ve vysokém rozlišení 30 snímků za sekundu (640x480 a 1280*960 pixelů).
Nabízí velké množství High-tech funkcí, jako nahrávání videa, nahrávání zvuku, fotografií,
video chat a elektrický budík. Video můžete nahrávat nepřetržitě až 12 hodin, zvuk až 25
hodin. Hodiny mohou hlásit čas v několika jazycích. Budík podporuje micro SD/TF karty do
velikosti 32GB. Díky dálkovému ovládání může být zařízení snadno ovládané. Tento budík
Vám pomůže získat jakýkoliv důkaz.

Ovládání budíku












Otevřete otáčivý kryt na pravé straně a vložte paměťovou kartu. Pro spuštění zařízení
přepněte tlačítko do pozice ON (rozsvítí se modrá LED dioda, pokud nevložíte
paměťovou kartu, bude blikat červená LED dioda).
Pro zapnutí kamery stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko POWER.
Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko VIDEO. Jakmile modrá LED dioda 3x zabliká a
zhasne – začne se nahrávat video. Pokud chcete nahrávání videa ukončit, opět
stiskněte tlačítko VIDEO (modrá LED dioda se opět rozsvítí). Základní délka nahrávání
je 20 minut.
Pro nahrávání zvuku stiskněte tlačítko MIKROFON. Modrá LED dioda 1x blikne a
rozsvítí se - začne se nahrávat zvuk. Pro ukončení opět stiskněte tlačítko MIKROFON.
Pro zachycení pohybu stiskněte tlačítko MOTION VIDEO, modrá LED dioda bude
rychle blikat, jakmile zachytí pohybující objekt, blikání se zpomalí a začne nahrávat
video. Základní délka nahrávání je 3 minuty.
Pro zachycení fotografie stiskněte na ovládání tlačítko FOTOGRAFIE.
Pokud opět stisknete tlačítko POWER, modrá LED dioda zhasne a budík se vypne.
Pro zobrazení nahrávek na vyměnitelném zařízení stiskněte tlačítko na pozici ON,
zapojte USB kabel do počítače a následně stiskněte na ovládání tlačítko POWER.

Funkce Web kamery
Nainstalujte do svého počítače ovladač z přiloženého CD (pokud Vám fungují automatické
aktualizace na PC, není potřeba instalace z CD). Poté na ovládání stiskněte tlačítko POWER a
zapojte USB kabel do počítače. Tímto se zapne funkce Web kamery.

Nabíjení
Nízký stav baterie rozpoznáte tak, že displej bude špatně čitelný nebo bude modrá LED dioda
blikat. Budík okamžitě nabijte.
Přepněte tlačítko do pozice OFF a zapojte USB kabel (následně se rozsvítí červená LED
dioda). Je-li baterie plně nabitá, červená LED dioda zhasne (doba nabíjení je 4 hodiny).
Používejte pouze kabel, který je dodávaný v balení.

Resetování:
Pokud zařízení nepracuje správně z důvodu špatného zacházení nebo jiného neznámého
důvodu, přepněte tlačítko do pozice OFF a následně zpět do ON.

Přehrávání souborů
Nechte zařízení v pozici ON. Zapojte USB kabel a na ovládání stiskněte tlačítko POWER nebo
vyjměte kartu z budíku a vložte ji do počítače. Soubor zkopírujte do počítače a následně
přehrajte. Doporučený přehrávač k přehrávání souborů je KM player.

Parametry
Pixely
Rozlišení
Video formát
Snímky za sekundu
Úhel záběru
Vzdálenost nahrávání
Minimální světlo
Kapacita baterie
Nepřetržité nahrávání
Vzdálenost dálkového ovládání
Nahrávání zvuku
Spotřeba energie
Normální teplota
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Typ paměťové karty
Kapacita paměťové karty
Program přehrávače
USB rozhraní
Operační systém
Čas k uložení
Doba nabíjení

2 mega pixely
1280x720, 720x480, 640x480
AVI
30
72°
6 metrů
1 LUX
2200 MA
12 hodin
15 metrů
40 m2
130 MA / 3.7 V
-20 až 80 °C
-10 až 60 °C
15 až 85 %
Mini SD / TF karta
32 GB
KM player / Media player
USB 1.1 / 2.0
WIN 2000 / XP / Vista 32 / 7 / 8
1 GB / 30 minut
4 hodiny

Upozornění!
Podmínky použití
Dodržujte zákony a nepoužívejte zařízení k protiprávním účelům, v opačném případě jste
odpovědni za následky.
Prosím používejte zařízení v přirozené teplotě. Nepoužívejte v prostředí, které není pro lidi
přirozené. Rovněž zařízení nepoužívejte v nadměrné vlhkosti. Zařízení není voděodolné!
Nevystavujte objektiv slunečnímu svitu, můžete tak způsobit poškození zařízení.

