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Kamera ukryta w pilocie do kluczyków
Instrukcja obsługi
Tryb ręczny
Wejdź w tryb wideo w status wyłączony, naciskaj przez chwilę przycisk OFF/ON aż zapali się zółta lampka, dlugie naciśnięcie p rzycisku
video/camera aż żółta lampka mrugnie trzy razy, wyłączy się i urządzenie wejdzie w tryb wideo. Kliknij przycisk video/camera aby
zatrzymać i zachować nagranie, zapali się żółta lampka. Długie naciśnięcie przycisku OFF/ON powoduje wyłączenie urządzenia
Tryb aparatu
Wejdź w tryb aparatu w status wyłączony, długie naciśnięcie przycisku OFF/ON aż zapali się żółta lampka, kliknij przycisk video/camera,
żółta lampka błyśnie raz następnie wykona jedno zdjęcie. Długie naciśnięcie przycisku OFF/ON powoduje wyłączenie urządzenia.
Lampka wskazująca status pracy
Ładowanie w trakcie ładowania żółta lampka świeci się, gdy bateria jest naładowana gaśnie. Czytania lub zapisywanie plików USB: żółta
lampka mruga powoli
Wskazania lampki w trybie działania
Stan czuwania: lampka świeci na żółto przez długi czas
Pełna karta: żółta lampka świeci
Słaba bateria: żółta lampka mruga powoli
Format wideo: AVI
Format obrazu 640x480
Format aparatu: 1280x960
Bateria: 280mha 3.7V
Dostosowanie wyświetlanego czasu
Urządzenie nagrywa obraz jednocześnie z funkcją wyświetlania czasu, można ustawiać czas zgodnie z własnym urządzenia.
Poprawki jak poniżej
Najpierw utwórz nowy plik tekstowy przez źródło przechowywania na karcie TF i zmień nazwę pliku na „czas”. Otwórz plik „czas”, edytuj
format roku, miesiąca, dnia, godziny, minut i sekund(np. 2009,04,10 04:00:00) i zapisz plik przed wyjściem z niego. Utworzony czas i
zakończone zmiany, podczas nastepnego uruchomienia urządzenia, będą rejestrowane jednocześnie.
Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

