Kamera do selfie WLAN HD ¼" | Somikon SEL-200 (NX4328)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:
•

kamera

•

kabel USB

•

2 samoprzylepne podkładki

•

instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne:
•

karta microSD klasy 10 do 32 GB

•

darmowa aplikacja Selfie DV.

Bezpieczeństwo
•

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania
z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie
potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

•

Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje
ryzyko obrażeń!

•

Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

•

Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

•

Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

•

Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

•

Nie należy podgrzewać akumulatora powyżej 60°C i nie należy wrzucać go do ognia:
istnieje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

•

Nie narażać akumulatora na obciążenia mechaniczne.

•

W przypadku silnego przegrzania natychmiast należy przerwać ładowanie. Bateria, która
rozgrzewa się lub deformuje podczas ładowania jest uszkodzona i nie wolno jej ponownie
używać.

•

Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora, ponieważ może to skrócić jego
żywotność.

•

Jeśli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy czas, zalecamy aby pojemność
resztkowa wynosiła ok. 30 % objętości.
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•

Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia w miejscu przechowywania. Idealna
temperatura to 10-20 °C.

•

Przy robieniu zdjęć należy zwrócić uwagę na prawo do własnego wizerunku i prawo do
wolnej wypowiedzi innych osób.

•

Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są
zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej
utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.
Deklaracja zgodności
PEARL GmbH oświadcza, że produkt NX-4328 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE,
dyrektywą EMV 2014/30/UE oraz dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
1. Obiektyw kamery
2. Dioda LED
3. Mikrofon
4. Przycisk nagrywania
5. Przycisk ON / OFF
6. Przycisk WLAN
7. Złącze microUSB
8. Slot na kartę microSD
9. Przycisk Reset
10. Gwint do statywu
11. Podkładka samoprzylepna
12. Magnes
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PRZYGOTOWANIE
Wkładanie karty pamięci
WSKAZÓWKA
Aby korzystać z kamery, należy posiadać kartę microSD (klasa 10, do 32 GB, FAT32).
UWAGA!
Kartę microSD można wkładać i wyjmować tylko w stanie wyłączonego urządzenia.
W przeciwnym razie grozi utrata danych!
1. Otwórz pokrywę portu u dołu kamery.
2. Włóż kartę microSD do gniazda karty microSD w kamerze. Złoty punkt styku wskazuje
obiektyw kamery. Należy przezwyciężyć opór sprężyny.
WSKAZÓWKA
Aby wyjąć kartę microSD, wciśnij ją nieco głębiej w gniazdo, aż wyskoczy, a następnie
wyjmij.
Ładowanie akumulatora
WSKAZÓWKA
Przed pierwszym użyciem kamery, należy całkowicie naładować wbudowaną baterię.
1. Podłącz złącze micro-USB kabla USB do złącza micro-USB kamery.
2. Podłącz wtyczkę USB do odpowiedniego zasilacza lub do portu USB włączonego
komputera. Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono.
3. Dioda LED gaśnie po całkowitym naładowaniu akumulatora. Odłącz kamerę od zasilania.
4. Zamknij pokrywę.
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Montaż
Rozłóż tylną część kamery. Użyj podkładki samoprzylepnej lub magnesu, aby przymocować
kamerę do płaskiej, gładkiej powierzchni.
WSKAZÓWKA
Jeśli podkładka samoprzylepna zabrudzi się i utraci przyczepność, wyczyść ją wilgotną
ściereczką.
Instalowanie aplikacji
Wyszukaj w sklepie Google Play (Android) lub App-Store (iOS) bezpłatną aplikację Selfie DV lub
zeskanuj odpowiedni kod QR używając aplikacji kodu QR:

Zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym.
Połączenie z urządzeniem mobilnym
1. Włącz kamerę, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk ON / OFF. Dioda
LED miga powoli na zielono.
2. Włącz bezprzewodową sieć LAN kamery, naciskając i przytrzymując przez dwie sekundy
przycisk WLAN. Dioda LED miga na zielono trzy razy co dwie sekundy.
3. Włącz

funkcję

bezprzewodowej

sieci

LAN

urządzenia

przenośnego.

Wyszukaj

wifi_camera_XXXXXX. Połącz urządzenia.
4. Otwórz aplikację Selfie DV.
5. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do plików urządzenia mobilnego.
6. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do lokalizacji mobilnego urządzenia.
7. W razie potrzeby należy umożliwić dostęp do połączeń telefonicznych i kontaktów.
8. Obraz na żywo z kamery pojawi się w oknie aplikacji.
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UŻYTKOWANIE
WSKAZÓWKA
Ustawienia zdjęć i wideo są wykonywane za pośrednictwem aplikacji Selfie DV.
Włączanie
Włącz kamerę, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy przycisk ON / OFF. Dioda LED miga
powoli na zielono.
Wskaźnik LED
Kolor
czerwony

zielony

Działanie

Znaczenie

Świeci się

Akumulator jest naładowany

Świeci się

Tryb wideo czuwania

Miga powoli

Tryb foto czuwania

Miga szybko

Bateria musi być naładowana

Miga 2 razy co 2 sekundy

Nagrywanie wideo

Świeci się krótko

Nagrywanie foto

Miga 3 razy co 2 sekundy

WLAN aktywny

Tryb nagrywania
Kamera posiada dwa tryby nagrywania: tryb fotograficzny i tryb wideo.
Aby zmienić tryb nagrywania, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk nagrywania.
Tryb foto
Po włączeniu zasilania kamera znajduje się w trybie fotograficznym.
Zrób zdjęcie, naciskając przycisk nagrywania. Podczas wykonywania zdjęcia dioda LED świeci się
na krótko, a następnie miga powoli na zielono.
Tryb wideo
Przełącz kamerę z trybu zdjęć na wideo, naciskając i przytrzymując przez dwie sekundy przycisk
nagrywania w trybie foto. Dioda LED świeci się na zielono.
WSKAZÓWKA
Aby powrócić do trybu foto, należy na chwilę wyłączyć kamerę i ponownie włączyć.
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•

Rozpoczynanie nagrywania: naciśnij przycisk nagrywania. Dioda LED miga na zielono dwa
razy co dwie sekundy podczas nagrywania.

•

Zakończenie nagrywania: naciśnij ponownie przycisk nagrywania. Dioda LED świeci się
ponownie na stałe na zielono.

Włączanie / wyłączanie WLAN
•

Włączanie
W trybie fotografowania naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk WLAN, aby
włączyć bezprzewodową sieć LAN kamery. Dioda LED miga na zielono trzy razy co dwie
sekundy. Kamerę można teraz znaleźć w menu WLAN telefonu komórkowego.

•

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WLAN przez dwie sekundy, aby wyłączyć WLAN kamery.
Dioda LED miga powoli na zielono (tryb foto).
WSKAZÓWKA
WLAN powinien być włączany lub wyłączany tylko w trybie fotograficznym. Ponieważ
dioda LED świeci się stale w trybie wideo, nie można wykryć, czy sieć WLAN jest

włączona czy wyłączona.
Wyłączanie kamery
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez trzy sekundy, aby wyłączyć kamerę. Dioda LED
świeci się na zielono i gaśnie.
APLIKACJA
Ogólne użytkowanie
Steruj nagrywaniem poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na obrazie na żywo kamery.
Nagrywanie zdjęć
Rozpoczynanie nagrywania wideo
Zakończenie nagrywania wideo
Włączanie | wyłączanie mikrofonu
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Pełny ekran
Obracanie obrazu o 180 stopni
Menu aplikacji (tylko Android)
Ustawienia
Wyłączanie kamery
Ustawienia nagrywania
USTAWIENIA
Ustawienia nagrywania
Naciśnij następującą ikonę w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić ustawienia nagrywania:
Ustawienia są podzielone na karty Zdjęcie, Wideo i Obraz. Dotknij karty, aby uzyskać dostęp do
odpowiednich opcji ustawień.
Wybierz opcję ustawienia, klikając na nią. Wybrane opcje ustawień są kolorowe.
Następnie dotknij strzałki w lewo u góry, aby opuścić menu ustawień.
Ustawienia urządzenia
Dotknij następującej ikony w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia:
Otwórz punkt menu, klikając na niego. W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu.
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DANE TECHNICZNE
•

akumulator litowo-jonowy: 600 mAh

•

prąd ładowania: 5 V DC / 1 A

•

czas nagrywania (bez WLAN): do 240 minut

•

rozdzielczość wideo: 720p (HD)

•

klatek na sekundę: 30

•

format wideo: AVI

•

rozdzielczość zdjęć: 1 MP

•

format zdjęcia: JPG

•

kąt kamery: 120°

•

złącza: złącze mikro-USB, gniazdo karty microSD

•

karta pamięci: microSD klasa 10, do 32 GB (FAT32)

•

WLAN: tak

•

wymiary: 4 x 4 x 4,5 cm

•

waga: 66 g.
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