Návod k použití Sports HD DV kamera Full HD 1080P

Funkce
Voděodolný obal, který Vám umožní natočit fascinující vodní sporty. Voděodolný až do hloubky 30
metrů.
Displej s vysokým rozlišením, který zobrazuje fascinující videa.
Vyndavací baterie, která lze snadno vyměnit a prodloužit tím životnost kamery.
Nahrávání videa během nabíjení.
Nahrávání videa s baterií.
Výstup HDMI HD.
Webová kamera.
Podporuje paměťové karty až do 32 GB.
Více formátů nahrávání videa: 1080P/720P/VGA.
Záznam ve formátu AVI.
Povoleno šifrování videí.
Mini vzhled, různé barvy k dispozici.

Začínáme
Vložení Micro SD karty
Tato kamera je kompatibilní s 8GB, 16GB a 32GB paměťovou micro SD kartou. Je nutné používat
kartu s rychlostním indexem Class 10.
Instalace a vyjmutí baterie
1. otevřete kryt baterie
2. vložte baterii do fotoaparátu správným způsobem podle symbolů + 3. vyjmutí baterie – otevřete kryt a vytáhněte baterii
Nabíjení
Nabíjení lze provést připojením kamery k počítači nebo adaptéru.
Nabíjení kamery ve vozidle lze provést zapojením kamery do auto zapalování.
Kamera může natáčet i během nabíjení.
Zapnutí
Stiskněte a držte na 3 -5 sekund tlačítko „Power/mode“.
Vypnutí
Stiskněte a držte na 3 -5 sekund tlačítko „Power/mode“.
Připojení k počítači
Připojte pomocí USB kabelu k počítači.
TV OUT
Stiskněte a držte 3-5 sekund tlačítko „UP“.
Přepínání režimů
Zapněte kameru a tlačítkem „Power/mode“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy. Režimy jsou
seřazeny následovně: Režim video, režim fotografování, režim přehrávání, nastavení videa, nastavení
fotografií, nastavení přehrávání a systémová nastavení.

Režim videa
Ověřte, zda je kamera v režimu videa. V levém horním rohu musí být ikonka videokamery, pokud
tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka videokamery nezobrazí.
Nahrávání – stiskněte tlačítko „OK“, vedle ikony videokamery začne blikat červený bod.
Zastavení nahrávání - stiskněte tlačítko „OK“, červený bod přestane blikat.

Režim fotografování
Ověřte, zda je kamera v režimu fotografování. V levém horním rohu musí být ikonka fotoaparátu,
pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka fotoaparátu
nezobrazí.
K pořízení fotografie stiskněte tlačítko „OK“. Fotoaparát vydá zvuk spouště fotoaparátu.

Režim přehrávání
Ověřte, zda je kamera v režimu přehrávání. V pravém horním rohu musí být ikonka OK se šipkou,
pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka nezobrazí.
Tlačítky „Up“ a „Down“ můžete procházet jednotlivá videa a fotografie, tlačítkem „OK“ video
přehrajete.

Nastavení
Upravení nastavení fotoaparátu, rozlišení a další. Tlačítkem „Power/mode“ přepněte do nastavení.
Nastavení videa
-

Nastavení rozlišení videa: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / VGA 640 x 480
Zobrazení data u videí: ano / ne
Detekce pohybu: ano / ne
Nahrávání ve smyčce: ne /3/5/10 minut
Zvuk kamery: ano / ne

Nastavení fotografií
-

Nastavení rozlišení fotografií: 2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720/ VGA 640 x 480
Rychlé zobrazení: vypnuto / 2 sekundy / 5 sekund
Zobrazení data u fotografií: Vypnuto / zapnuto

Nastavení přehrávání
-

Odstranění souboru: smazat tento / smazat vše
Zámek: uzamknout tento / odemknout tento / uzamknout vše / odemknout vše

Systémová nastavení
-

Formát: zrušit / OK
Jazyk
Časovač: vypnuto / 1 minuta / 3 minuty
Spořič obrazovky: vypnuto / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Obnovení systému: zrušit / OK
Nastavení času: stiskněte tlačítka „Up“ a „Down“ pro nastavení a tlačítkem „OK“ nastavení
potvrďte, tlačítkem „Power/mode“ se vrátíte zpět do menu.
Rotace videa: zapnuto / vypnuto
Verze systému

