Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD | OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu
•

zegar ścienny

•

zasilacz

•

kabel AV

•

pilot zdalnego sterowania z baterią

•

elementy montażowe (kołek i śruba)

•

instrukcja obsługa.

Dodatkowo potrzebna karta microSD do 32 GB,
bateria AA 1,5 V.
Dane techniczne:
•

akumulator: 1800 mAh

•

bateria zegara: 1x 1,5 V AA

•

bateria pilota: 1x CR2025

•

rozdzielczość wideo: 720p (1208 x 720)

•

karta microSD: do 32 GB

•

czas nagrywania: do 8 godzin (na kartę 32 GB)

•

format: AVI, JPEG.

Szczegóły produktu
1. Odbiornik podczerwieni
2. Kamera
3. Pokrętło do ustawiania
4. Komora baterii
5. Gniazdo ładowania
6. Przycisk resetowania
7. Gniazdo microSD
8. Wskaźnik LED
9. Wyjście AV
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10. Przycisk zdjęcia
11. Przycisk ON / OFF
12. Przycisk kamery
13. Przycisk odtwarzania
14. Przycisk OK
15. Przycisk w dół
16. Przycisk w górę
17. Przycisk menu
18. Przycisk czujnika ruchu

Uruchomienie
1. Najpierw należy włożyć baterię AA do komory baterii znajdującej się z tyłu zegara,
zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację.
2. Czas można ustawić poprzez przekręcenie pokrętła znajdującego się obok komory baterii,
po lewej stronie.
3. Następnie należy podłączyć zegar do zasilania i naładować wbudowany akumulator.
WSKAZÓWKA
Działanie i funkcja zegara jest niezależna od urządzenia nagrywającego.

4. Kolejno należy włożyć kartę microSD.
5. Należy otworzyć komorę baterii z tyłu pilota i usunąć folię ochronną.
Montaż
Zegar należy przyłożyć do miejsca, w którym ma być zamocowany. Należy wywiercić otwór
w ścianie. Kołek należy włożyć do wywierconego otworu i wkręcić śrubę.
WSKAZÓWKA
Należy upewnić się, że w wybranym miejscu nie przebiegają żadne kable i rury.
Uwaga! Istnieje ryzyko obrażeń!
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Należy powiesić zegar na śrubie.
Wskaźnik LED
Wskaźnik LED

Znaczenie

Dioda LED świeci się przez 3 sekundy na
czerwono, a następnie przez 2 sekundy na
zielono

Urządzenie zostało włączone

Dioda LED miga 4 razy na czerwono

Urządzenie zostało wyłączone

Dioda LED miga 3 razy na zielono

Ciągłe nagrywanie

Dioda LED zamiga na czerwono

Wykonywanie zdjęcia

Dioda miga 3 razy na przemian na czerwono i
zielono

Nagrywanie po wykryciu ruchu

Dioda LED miga ciągle na zielono

Brak karty microSD

Dioda LED świeci się na zielono

Tryb gotowości

Włączanie kamery
Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania. Dioda LED świeci się przez
3 sekundy na kolor czerwony, przez 2 sekundy na kolor zielony, a następnie miga trzy razy na
przemian na czerwono i zielono, i gaśnie. Kamera jest w trybie nagrywania filmów po wykryciu
ruchu.
Nagrywanie po wykryciu ruchu
•

Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie, aby włączyć urządzenie. Po wykryciu ruchu
rozpoczyna się nagrywanie wideo. Jeśli czujnik ruchu przestanie być aktywowany,
nagrywanie będzie trwało jeszcze około 1 minutę. Urządzenie powróci do trybu gotowości,
dioda LED będzie świecić się na zielono.

•

Należy nacisnąć przycisk detektora ruchu, aby zatrzymać nagrywanie. Dioda świeci się na
zielono, urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

Ręczne rozpoczęcie nagrywania
•

Należy nacisnąć przycisk kamery na pilocie zdalnego sterowania. Dioda LED zamiga trzy
razy na zielono, a następnie zgaśnie.

•

Aby rozpocząć nagrywanie wideo należy nacisnąć przycisk ON / OFF.
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•

Należy nacisnąć ponownie przycisk kamery, aby zatrzymać nagrywanie. Dioda świeci się na
zielono, urządzenie jest w trybie gotowości. Nagranie jest automatycznie zapisywane na
karcie pamięci microSD.

Wykonywanie zdjęć
Aby zrobić zdjęcie należy nacisnąć przycisk zdjęcia na pilocie.
Dioda LED zamiga podczas wykonywania zdjęcia na czerwono. Urządzenie powróci do trybu
gotowości, dioda będzie się świecić na zielono.
Wyłączanie kamery
Należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć urządzenie.
Dioda zamiga na czerwono cztery razy, a następnie zgaśnie.
Podłączenie do monitora / telewizora
Za pomocą kabla AV można podłączyć kamerę do monitora lub telewizora.
1. Menu wideo
Należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu wideo kamery.

1. Menu wideo
2. Menu ustawień
3. Rozmiar zdjęcia
4. Dźwięk
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5. Znacznik czasu
6. Czas nagrywania
7. Nagrywanie w pętli
8. Czułość
•

Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać
odpowiedni punkt i nacisnąć przycisk OK.

•

Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać
odpowiednie ustawienie i nacisnąć przycisk OK.

2. Menu ustawień
Należy ponownie nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby przejść do menu ustawień.

9. Menu wideo
10. Menu ustawień
11. Format
12. Przywracanie ustawień fabrycznych
13. Wprowadzanie daty
14. Język
15. Wyjście TV
16. Wersja
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•

Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać
odpowiedni punkt i nacisnąć przycisk OK.

•

Za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać
odpowiednie ustawienie i nacisnąć przycisk OK.

Aby wyjść z menu należy nacisnąć przycisk MENU.
3. Menu odtwarzania
Należy nacisnąć przycisk odtwarzania na pilocie, aby wejść do menu odtwarzania. Pojawi
się lista nagranych filmów. Za pomocą przycisków ze strzałkami należy wybrać wideo
i nacisnąć przycisk odtwarzania, aby odtworzyć film wideo. Należy ponownie nacisnąć
przycisk odtwarzania (13), aby zatrzymać odtwarzanie.
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.

•

Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•

Nie należy podłączać do urządzenia ładowarki o większej mocy.

•

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.
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Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji
Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo
zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.
Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,
w którym są sprzedawane.
•

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•

Baterie, z których wylewa się ciesz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko
w odpowiednich rękawiczkach.

•

Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

•

Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

•

Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

•

Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie
w urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności
PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PX-3788 jest zgodny z dyrektywą EMV 2004/108/EG
i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

.
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