Návod k použití širokoúhlé kamery MP9

Před použitím nabijte zařízení pomocí přiloženého usb kabelu,alespoň 3hod.
Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré
funkce, které kamera nabízí.
Pozor
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden
nebo max.1x3měsíce.
3. Před prvním použitím kameru nabijte.
4. Berte na vědomí, že tato kamera není vodotěsná.
5. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhnete se tak poškození objektivu
6. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

Popis funkcí:
HD LEN – Čočka kamery
IR LED – IR LED diody
Power indicator light – LED dioda indikující stav zařízení
Power/Rercord key – Zapnutí/Vypnutí/Nahrávání/Foto
Mic – Mikrofon
Record indicator light - LED dioda indikující stav nahrávání
Reset Button – Reset
360° Rotation clip – Otočný klips na přichycení
Type Cinterface(Charging) – USB vstup pro nabíjení a spojení s PC

Průvodce obsluhou:
Nabíjení:
Nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého USB kabelu.Mini USB nabíjecí
vstup se nachází zespodu zařízení.Při nabíjení svítí červená dioda. Po úplném
nabití zhasne. Nabíjejte minimálně 3 hodiny.Nenechávejte zařízení zbytečně
nabíjet pokud je již nabito. Pokud je slabá baterie bliká cca.10x LED červená
dioda.
Zapnutí/Vypnutí:
Zařízení zapnete do pohotovostního režimu bočním tlačítkem pro
Zapnutí/Vypnutí/Nahrávání/Foto cca.3 sec.
To že je zařízení zapnuté poznáte podle svítící modré diody.
Pořízení videozáznamu:
Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte opět krátce tlačítko
Zapnutí/Vypnutí.
Modrá dioda 3x zabliká a zhasne-zařízení nahrává.
Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko Zapnutí/Vypnutí.
Modrá dioda svítí a zařízení je v pohotovostním režimu.
Pro úplné vypnutí podržte dlouze tlačítko Zapnutí/Vypnutí.
Zapnutí/Vypnutí nočního vidění:
Ujistěte se, že je zařízení v pohotovostním režimu(modrá LED svítí)
Stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí. Blikne modrá LED a
zůstane svítit. Nyní pro nahrávání v nočním režimu stiskněte 1x tlačítko

Zapnutí/Vypnutí.
Pro vypnutí IR LED nočního vidění stiskněte opět v pohotovostním režimu 2x
rychle za sebou tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Blikne červená dioda a zařízení je opět
v pohotovostním režimu a svítí modrá LED.
Reset:
Pokud je zařízení v pohotovostním režimu pomocí přiložené sponky stiskněte
dlouze tlačítko reset.

Prohlížení souborů:
Spojte zařízení pomocí USB kabelu s AV k PC/Notebooku. Zařízení musí být ve
vypnutém stavu.
Nastavení času
Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas.
Čas na záznamu nastavíte následovně.
Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete
kartu vložit do adaptéru a poté do PC Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný
disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým
tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový
dokument pojmenujte time. Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do
něj datum a čas následujícím způsobem: 2019-02-01 23:59:00 Y. Z toho 2019 je
rok,02 je měsíc,01 je den,23 je hodina,59 jsou minuty a 00 jsou sekundy.
Písmeno Y znamená, že chcete u videa zobrazovat datum a čas. Pokud nechcete
zobrazovat datum a čas napište místo písmena Y (YES), písmeno N (NO).
Pokud vyměnitelný disk již obsahuje soubor time, jen přepíšete aktuální datum.
Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné
odebrání hardware přístroj odpojte od PC Při následujícím záznamu bude
datum aktualizováno
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

