МИНИ КАМЕРА D V M D 80

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Ръководство за употреба на Мини камера MC02 Аксесоари Стойка, щипка, силиконов
калъф, връзка. Представяне Тази мини DVR камера е устройство, което записва видео с доста високо
качество, освен това е с много лесна за управление, с елегантен дизайн, малка е и се носи съвсем
лесно и без знанието на другите на различни места и мероприятия. Устройството може успешно да се

ползва на конференции за запис, в училище, за частно разследване и др. Наръчник за употреба
Зареждане: Батерията на устройството е презареждаема литиева батерия, която ще трябва да
заредите, когато за първи път използвате камерата. Зарежда се през USB порта на компютъра. - през
USB порта става, като включите предварително USB кабела в устройството, а другия край се включва
в компютъра. Предварително устройството е изключено; Минаване в режим на снимане на видео
Натискате един път копчето за включване и светлинния индикатор светва в синьо, което означава, че
се намира в режим на стартиране, преминаването в режим на готовност за снимане, става много
бързо. Натискате бутона за стартиране/спиране на запис, и синята лампичка свети непрекъснато, а
червената започва бавно да мига. От този момент камерата записва видео, като резолюцията му е
720х480 пиксела, а кадрите в секунда са между 29 и 30. След това, когато искате да спрете записа,
просто натиснете отново бутона за стартиране/спиране на записа, само веднъж и файла автоматично
се записва след като е бил спрян. След като е спрян записа, червеният индикатор остава да свети
продължително без да мига. Ако искате да продължите отново да записвате, отново натискате
веднъж копчето за започване на запис. Забележки: - бъдете сигурни, че сте поставили micro SD
картата в слота, защото в противен случай, устройството ще се изключи само след 30 секунди. Максималния капацитет на T-flash картата е не повече от 16GB. - Записването на вече заснети
файлове отнема време, затова не натискайте отново бутона или някое друго копче, зa дa
предотвратите неправилно съхранение или дори губене на информацията. - Когато снимате видео се
уверете, че има не по-малко от 50 см разстояние между камерата и обекта, който снимате, зa дa не се
размаже фокуса. Записване на видео посредством контрол на звука Това ще рече, че камерата
може да записва видео в определени моменти, когато засече звук под формата на глас, например. Зa
дa включите този режим трябва да натиснете отново бутона за включване на устройството, при което
единия индикатор светва в синьо, след което преминава в режим на готовност. От режим на
готовност натиснете бутона MODE. Червения индикатор започва да мига бързо. Това означава, че
устройството е в режим на гласова активация. Когато децибелите в помещението се повишат на
повече от 60, тогава камерата започва да снима автоматично. Както и при видеото синия индикатор
свети непрекъснато, докато червеният мига бавно. Ако след стартирането на записа, до две минути
няма звук с височина на децибелите повече от 60, камерата спира записа автоматично и се преминава
в режим на готовност, като записва преди това направения запис. След като отново се появи звук, с
децибели над 60, тя започва отново да снима. Настройване на времето В комплекта с ще намерите
и CD с файл, с който да синхронизирате времето на устройството. Зa дa успеете да направите това
първо ще трябва да копирате файла на TF картата. След като включите устройството в компютъра, то
файла ще синхронизира времето на апарата с това на компютъра. Следвайте инструкциите по-долу: създайте файл с име TAG.TXT в главната директория на устройството; - отваряте файла и вписвате
синхронизираното време в него по този начин: 2010/05/08 - на един ред 22:52:03 - на нов ред Щом
включите камерата тя автоматично ще приеме зададените дата и час и ще изтрие файла.
Изключване: Без значение дали мини камерата е в режим на изчакване или пък на готовност, може
да го изключите като натиснете бутона за изключване и го задържите 3 секунди, докато светлинните
индикатори угаснат напълно. Автоматично изключване на камерата: Мини камерата ще се
изключи автоматично при следните условия: - когато правите клип без достатъчно захранване, тогава
камерата просто ще престане да снима, ще запише до там докъдето е стигнала и ще угасне; - когато
няма достатъчно памет, при което индикаторите угасват внезапно, но файла ще бъде съхранен преди
камерата да се изключи; - когато се намира в режим на изчакване и в продължение на 45 секунди не
се предприема никакво действие. Свързване с компютър: Мини камерата MC02 може да се включи в
компютър, както в изключен режим, така и когато е в режим на изчакване или на записване на видео,
като в този случай може да се ползва като външен, преносим диск, от който може да се копира, да се

прехвърля или трие файл. Когато го свържете в USB порта на компютъра ви, може да му трябват
няколко секунди, зa дa се опресни и да се появи в главната директория на системата. Забележка: ако когато свържете устройството с компютъра си, не го виждате в продължение на 30 секунди в
главната директория, го рестартирайте, като го извадите и отново го включите в порта на
компютъра; - ако искате файловете да се възпроизведат коректно и без проблеми е по-добре да ги
прехвърлите на компютъра си, преди да ги гледате. Не че няма да може да се гледа от устройството,
но заради големия обем от информация, устройството не може да възпроизведе гладко картината и
звука на видео файла. Рестарт Когато по някаква причина устройството не се държи нормално при
функциониране, то трябва да се рестартира. Това става като съвсем за леко се натиска бутона Reset,
след което може да завършите операцията, която сте се опитвали преди да рестартирате.
Забележка: Подходяща ситуация за използване: Не използвайте въпреки и против законите на
страната за комуникацията и електронните устройства. Температура на работа: Избягвайте да
работите с устройството при температурни условия, надвишаващи или доста под нормалната
температура на човешкото тяло. Влажност и работа: Влажността, при която работи камерата също
не трябва да се различава от нормалната за човешкия организъм. В никакъв случай не я оставяйте да
работи на влажно място или пък да я мокри дъжд или сняг, без предпазно покритие. Осветеност:
Използвайте камерата на достатъчно осветени места, но без да я насочвате към директна слънчева
или друга светлина, която може да увреди оптическите части на устройството. Почистване: Лещите
и другите оптически части че почистват с леко навлажнено парче плат. Опазване на устройството:
Има опасност от експлозия, ако случайно устройството попадне в пламъци. Параметри: Формат на
видеото: AVI Кодиране на видеото: M-JPEG Резолюция на видеото: 720х480 VGA Кадри за
секунда на видеото: 30 +-1 кадъра в секунда Препоръчителен софтуер за възпроизвеждане:
всеки плеър, инсталиран под операционната система, например Kmplayer Съотношение на
картината: 4:3 Операционна система: камерата работи под версиите на Windows
Me/2000/2003/XP/Vista, както и под Mac OS 10.4 Батерия: DC-5V Поддържани памети за
съхранение: микро SD /TF/ Вид на батерията: високо-капацитивна литиево-полимерна,
презареждаема. Предупреждения: Приложение: Съобразявайте се със законите, незаконното
използване на тази мини камера си остава изцяло за ваша сметка, пред отговорните органи. Батерия:
Ако не сте използвали дълго време камерата, ще трябва да заредите батерията напълно преди да
снимате. Сигурност на файловете: Това не е професионално устройство за съхранение и пренасяне
на данни и важни файлове, затова производителите не носят отговорност за изгубени файлове.
Подсигурете се и запишете важните си файлове на компютър или друг носител, като флаш памет и
т.н. Качество на картината: Това не е професионално устройство за записване на видео, затова
качеството на картината не може да е с това на професионалните камери. Работна температура -10
+40 градуса по Целзий: За по-голяма продължителност на живота на устройството е най-добре да го
ползвате на стайна температура. Работна влажност – 20%-80%: Устройството не е водоустойчиво,
затова не може да работи под или над нормалните нива на влажност. Осветеност: Зa дa предпазите
оптичните части от повреда не насочвайте лещата към директна светлина, като слънчевата например.
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