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Instrukcja obsługi

Ladowanie

Uwaga! Przed pierwszym użyciem naładuj mini-aparat! Ta
mini kamera wideo ma wbudowaną baterie litowo-jonową.

Możesz go naładować w dowolny z następujących
sposobów:

1. Podłącz mini kamerę wideo do portu USB komputera
po zakończeniu nagrywania

2. Podłącz mini kamerę do ładowarki na 220V lub
przenośnej ładowarce 5V. Dzięki tej metodzie możesz
korzystać z mini kamery podczas procesu ładowania.

Niebieskie i czerwone diody LED będą stale migać
podczas ładowania. Gdy mini kamera zostanie w pelni

naładowana, diody LED zgasną.
 Jeśli wbudowana bateria jest pusta lub jeśli karta

pamięcima za malo pamięci, aby kontynuować
nagrywanie, niebieskie i czerwone diody LED na mini

kamerze będą migać jednocześnie przez 5 sekund. Mini
kamera automatycznie zapisze nagrany film i wyłączy się.

 Jeśli karta pamięci nie jest zainstalowana prawidłowo,
niebieska dioda LED na mini kamerze będzie migać
jednocześnie przez 5 sekund. Mini kamera zostanie

automatycznie wyłączona.
 Jeśli kamera jest w trybie gotowości i żadna z jej funkcji

nie jest używana, kamera wyłączy się automatycznie po 1
minucie, aby zaoszczędzić ładunek wbudowanej baterii.

Nagrywanie wideo

 Nagrywaj wideo w rozdzielczości HD 720p
Naciśnij przycisk „On / Off" i przytrzymaj go przez 3

sekundy, aby włączyć mini aparat. Czerwona dioda LED
będzie migać 3 razy, a następnie niebieska dioda LED

będzie świecić ciągle. Mini kamera jest obecnie w trybie
gotowości wideo HD 720p. Krótko naciśnij przycisk

Włącz / Wyłącz", aby rozpocząć nagrywanie. Niebieska
dioda LED miga 3 razy i gaśnie. Aparat rejestruje teraz
wideo w rozdzielczości HD 720p. Film jest zapisywany
automatycznie co 5 minut. Naciśnij ponownie przycisk

Włącz / Wyłącz", aby zatrzymać nagrywanie.

Nagraj wideo w rozdzielczości FHD 1080p

Naciśnij przycisk „On / Off" i przytrzymaj go przez 3
sekundy, aby włączyć mini aparat. Czerwona dioda LED
będzie migać 3 razy, a następnie niebieska dioda LED

będzie świecić ciągle. Aby ustawić tryb nagrywania wideo
na rozdzielczość 1080p, naciśnij i przytrzymaj przycisk

«Tryb> przez pięć sekund. Po zwolnieniu przycisku
czerwona dioda LED miga 3 razy, krótko naciśnij przycisk

,,On / Off, aby rozpocząć nagrywanie. Niebieska dioda
LED miga 3 razy i gaśnie. Aparat rejestruje teraz wideo w

rozdzielczości HD 1080p. Film jest zapisywany
automatycznie co 5 minut. Naciśnij ponownie przycisk

„Włącz/Wyłącz", aby zatrzymać nagrywanie.

 Nagrywanie wideo z czujnika ruchu

Upewnij się, że aparat jest w trybie gotowości. Aby wejść
w tryb czujnika ruchu, naciśnij i przytrzymaj przycisk

«Tryb> przez 3 sekundy. Niebieska dioda LED miga 3
=razy, a kamera jest teraz w trybie nagrywanie wideo

czujnika ruchu. Teraz automatycznie rozpocznie
nagrywanie wideo, jeśli wykryje ruch. Po wykryciu ruchu

niebieskie diody LED migają 3 razy, a następnie
wyłączają się podczas nagrywania. Aparat będzie

kontynuował nagrywanie przez 20 sekund dłużej niż
wykryte zdarzenie ruchu. Naciśnij ponownie przycisk

«Tryb na 3 sekundy, aby zatrzymać tryb czujnika ruchu.
Niebieska dioda LED miga 3 razy.

Zdjęcie

Naciśnij przycisk „On / Off" i przytrzymaj go przez 3
sekundy, aby włączyć mini aparat. Krótko naciśnij „Tryb"
jedną godzinę, czerwona dioda LED zaświeci się. Aparat
jest teraz w trybie fotografowania. Krótko naciśnij przycisk

«On / Off», aby robić zdjęcia czerwona dioda LED
mignie jeden

Zdjęcie zostanie zapisane
automatycznie. Rozdzielczość zdjęć wynosi 4032 x 3024.

Widzenie w nocy

Przytrzymaj przycisk «On / Off» przez 2 sekundy
Widzenie w nocy jest teraz włączone. Przytrzymaj

przycisk «On / Off» ponownie przez 2 sekundy, aby
wyłączyć nocny tryb widzenia.

Wyświetl pliki

Wyłącz aparat i podłącz go do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB. Po kilku sekundach zostanie

automatycznie rozpoznany jako dysk wymienny.
Niebieski wskaźnik wskazuje transfer danych, a czerwony

wskaźnik wskazuje fadowanie wbudowanej baterii..
Ustaw datę i godzinęPodłącz mini aparat do komputera.

Czas ustawia się, tworząc plik tekstowy o nazwie
TIMERSET.txt" w głównym folderze karty pamięci

urządzenia następującej
treści:«YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (lub «N», jeśli nie
chcesz wyświetlać daty i godziny na plikach wideo)Na

przykład «20170625140003 Y»Zapisz plik i odłącz
kamerę wideo od komputera. Teraz włącz go, aby

kamera zaczęła używać daty na karcie SD.
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