
Mini kamera HD Somikon DV-705.cube (NX4438)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• kamera wideo DV-705.cube

• mocowanie magnetyczne

• klips mocujący

• kabel USB (75 cm)

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebujesz:

• karta  pamięci  microSDHC o  pojemności

do 32 GB

• zasilacz USB

• czytnik kart microSD.

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!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• 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.

• Upewnij się, że produkt jest ładowany w łatwo dostępnym gniazdku elektrycznym, aby w

razie nagłej potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.

• W swoim własnym interesie przestrzegaj prawa do własnego wizerunku i słowa mówionego

innych osób podczas robienia zdjęć.
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• Nie  podgrzewaj  wbudowanego akumulatora  powyżej  60  °C i  nie  wrzucaj  go  do  ognia:

ryzyko pożaru, eksplozji i poparzeń!

• Nie należy doprowadzać do zwarcia wbudowanego akumulatora.

• Nie należy próbować otwierać baterii.

• Podczas ładowania wbudowanego akumulatora należy znajdować się w pobliżu i regularnie

sprawdzać  temperaturę  kamery.  Jeśli  akumulator  stanie  się  bardzo  gorący,  należy

natychmiast  przerwać  ładowanie.  Akumulator,  który  staje  się  gorący  lub  odkształca  się

podczas ładowania, jest uszkodzony i nie powinien być używany.

• Nie  należy  narażać  wbudowanego  akumulatora  na  obciążenia  mechaniczne.  Unikaj

upuszczania, uderzania, zginania lub cięcia baterii.

• Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać baterii, ponieważ skróci to jej żywotność.

• Jeśli kamera ma być przechowywana przez dłuższy okres czasu, zaleca się, aby pozostała

pojemność wbudowanego akumulatora wynosiła około 30% jego naładowania.

• Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych w miejscu przechowywania. Idealna

temperatura wynosi 10 - 20 °C.

• 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 elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-4438-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.

Szczegóły produktu

1. Obiektyw kamery

2. Przycisk ON/OFF

3. LED

4. Gniazdo kart microSD

5. Gniazdo micro USB

6. Mikrofon
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Przygotowanie

Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

1. Podłącz kabel USB do portu micro USB w kamerze i do odpowiedniego zasilacza USB.

2. Podłącz zasilacz USB do odpowiedniego gniazda zasilania. 

3. Podczas ładowania dioda LED będzie migać na czerwono. Gdy akumulator jest w pełni

naładowany, wskaźnik będzie się świecił na czerwono.

4. Odłącz kamerę od źródła zasilania. 

WSKAZÓWKA

Kamera może być również używana podczas ładowania. Aby to zrobić, naciśnij i

przytrzymaj przycisk zasilania przez  dwie sekundy. Dioda LED zaświeci  się  na

czerwono. Kamera może być używana w zwykły sposób.

Formatowanie karty pamięci

Jeśli  to  konieczne,  sformatuj  kartę  microSDHC  do  formatu  FAT32  za  pomocą  czytnika  kart

w komputerze. Spowoduje to bezpowrotne usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

Wkładanie karty pamięci

WSKAZÓWKA

Kartę  microSDHC  można  wkładać  i  wyjmować  tylko  wtedy,  gdy  urządzenie  jest

wyłączone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty danych.

Włóż kartę  microSDHC do gniazda  kart  microSD w kamerze,  najpierw zaokrąglonym rogiem.

Złote punkty kontaktowe skierowane są na obiektyw kamery.

Ustawienia kamery

Ponieważ ustawienia kamery (znacznik czasu, nagrywanie w pętli, detekcja ruchu, rozdzielczość) są

ustawiane za pomocą pliku na karcie microSDHC, należy dokonać tych ustawień przed użyciem.

1. Włącz  kamerę,  naciskając i  przytrzymując  przez  trzy  sekundy przycisk zasilania.  Dioda

LED zaświeci się. Kamera utworzy teraz plik tekstowy na karcie microSDHC.
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2. Wyłącz kamerę,  naciskając i  przytrzymując przycisk zasilania  przez pięć sekund.  Dioda

LED zamruga dwukrotnie i wyłączy się.

3. Wyciągnij  kartę  microSDHC  z  gniazda  karty.  W  razie  potrzeby  użyć  odpowiedniego

narzędzia.

4. Jeśli to konieczne, odczytaj kartę microSDHC na komputerze za pomocą czytnika kart.

5. Kliknij  dwukrotnie  plik  time.txt.  Zostanie  on otwarty przez Twój domyślny program do

pisania.

6. W pierwszym wierszu wprowadź aktualną datę i godzinę: Rok/Miesiąc/Dzień hh:mm:ss.

WSKAZÓWKA

Zamień tylko cyfry, nie zmieniaj formatu.

7. Następujące litery włączają lub wyłączają funkcje aparatu. Dokonaj odpowiednich ustawień.

Linia Y N

Znacznik czasu zanikanie w filmach Ukryj w filmach

Nagrywanie w pętli
Aktywne, stare nagrania są

automatycznie nadpisywane

Wyłączone, brak możliwości

nagrywania, gdy karta pamięci

jest pełna

Wykrywanie ruchu aktywne wyłączone

Rozdzielczość wideo 1280 × 960 640 × 480

8. Zapisz, a następnie zamknij plik.

9. Wysuń kartę pamięci microSDHC i włóż ją ponownie do kamery. Po włączeniu kamery

ustawienia zostaną natychmiast zastosowane.
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Montaż

Uchwyt magnetyczny

1. Wciśnij uchwyt magnetyczny na aparat tak, aby bolce zabezpieczające uchwytu zatrzasnęły

się we wgłębieniach kamery.

2. Przymocuj magnes z tyłu uchwytu do magnetycznej powierzchni. 

3. Ustaw kamerę pod żądanym kątem.

Klips mocujący

1. Wciśnij uchwyt klipsa na kamerę tak, aby bolce zabezpieczające uchwytu zatrzasnęły się w

zagłębieniach kamery.

2. Przymocuj klips w wybranym miejscu. 

3. Ustaw kamerę pod żądanym kątem.
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Użytkowanie

Włączanie

Naciśnij  i  przytrzymaj przycisk On/Off  przez dwie sekundy.  Dioda LED zmieni  kolor  na stały

czerwony, a następnie zamiga jeden raz. Kamera jest w trybie gotowości.

WSKAZÓWKA

Po upływie jednej minuty bez nagrywania lub wprowadzania danych kamera wyłączy

się automatycznie w trybie gotowości.

LED Znaczenie

miga 10 razy i gaśnie akumulator musi być naładowany

szybko miga 5 razy i gaśnie brak karty pamięci

świeci się przez 10 s i gaśnie karta pamięci pełna

miga 3 razy i gaśnie tryb czuwania z detekcją ruchu

miga stale akumulator jest ładowany

świeci się tryb czuwania

miga 1 raz, a następnie świeci się na stałe robienie zdjęcia

miga 2 razy i gaśnie Nagrywanie filmu

Nagrywanie wideo

WSKAZÓWKA

Nagrania wideo można znaleźć w folderze DCIM na karcie microSDHC. Pliki wideo

zaczynają się od MOVI i kończą na .avi.

Ręczne

1. Po włączeniu zasilania, kamera będzie w trybie czuwania, dioda LED będzie świecić na

czerwono. 

2. Rozpocznij  nagrywanie  wideo,  naciskając  i  przytrzymując  przycisk  zasilania  przez  1,5

sekundy. Dioda LED zamruga trzy razy i wyłączy się. Rozpoczyna się nagrywanie.

3. Zatrzymaj nagrywanie wideo, naciskając przycisk ON/OFF. Dioda LED ponownie zaświeci

się światłem ciągłym. Aparat wraca do trybu gotowości.

WSKAZÓWKA

Nagrania wideo są podzielone na odcinki o długości maksymalnie trzech minut. Pliki

nagrania  można  rozpoznać  po  identycznej  dacie  modyfikacji  w  folderze  lub  po

znaczniku czasu (jeśli jest włączony).
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Wykrywanie ruchu

WSKAZÓWKA

Detekcja  ruchu  jest  wyzwalana  przez  ruch/trząśnięcie  kamery,  a  nie  przez  ruch  na

obrazie.

1. Aktywuj detekcję ruchu za pomocą pliku tekstowego na karcie microSDHC (patrz rozdział

Ustawienia kamery).

2. Następnie włóż kartę microSDHC z powrotem do kamery. 

3. Włącz kamerę. Dioda LED zapala się, miga raz, a następnie zapala się ponownie. Kamera

znajduje się w trybie gotowości. 

4. Gdy tylko kamera zostanie poruszona, dioda LED zamiga trzy razy, a następnie zgaśnie.

Rozpoczyna się nagrywanie wideo.

WSKAZÓWKA

Czas  nagrywania  wynosi  trzy  minuty  od  ostatniego  ruchu  kamery.  Dłuższe

nagrania są automatycznie dzielone na nagrania trzyminutowe. Nagrania, które

do siebie pasują, można rozpoznać po tym, że mają tę samą datę modyfikacji w

folderze. Lub, jeśli jest aktywowana, przez znacznik czasu w obrazie.

Wykonywanie zdjęć

Po  włączeniu  kamera  znajduje  się  w  trybie  gotowości,  dioda  LED  świeci  na  czerwono.  Zrób

zdjęcie, naciskając krótko przycisk zasilania. Dioda LED na krótko gaśnie, a następnie ponownie

świeci światłem ciągłym.

WSKAZÓWKA

Nagrania  zdjęć  można  znaleźć  w  folderze  DCIM  karty  microSDHC.  Pliki  zdjęć

zaczynają się od PICT, a kończą na .jpg.
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Wyłączanie

Wyłącz kamerę,  naciskając i  przytrzymując przycisk zasilania  przez  5 -  8  sekund.  Dioda LED

zamiga trzy razy i wyłączy się.

Dane techniczne:

• akumulator: Li-Ion 280 mAh

• prąd ładowania: 5 V DC

• czas pracy: do 45 minut

• rozdzielczość wideo: 1280 × 960 pikseli (HD 960p, interpolowany)

• rozdzielczość zdjęć: 1,3 MP (interpolowana)

• format wideo: AVI

• format zdjęcia: JPG

• kąt widzenia obiektywu: 60°

• wykrywanie ruchu: tak

• mikrofon: tak

• karta pamięci microSDHC: do 32 GB

• złącza: gniazdo mikro-USB, gniazdo kart microSD

• wymiary: 18 × 20 × 21 mm

• waga: 6 g.
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