Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik

www.stator.rybnik.pl
stator@op.pl

BPH o/ Rybnik

10-10600076-0000326001733711

1. Pierwsze uruchomienie
Otwórz klapkę z tyłu urządzenia i włóż naładowaną baterię. Lub podłącz przez port micro USB zasilanie do komputera lub gniazd ka, za
pomocą załączonych kabli. Urządzenie uruchomi się automatycznie i ustawi.

2. Ustawianie daty i czasu
Naciśnij przycisk SET (Ustaw). Przejdziesz do możliwości zmiany roku. Przyciskami DOWN(Dół) i UP(Góra) ustaw odpowiedni rok,
zatwierdź przyciskiem SET. Zgodnie z tą zasadą przejdź przez ustawienia miesiąca, dnia, godziny i minuty. Aby wyjść z tych ustawień
dwukrotnie naciśnij MODE (Tryb).

3. Ustawienia alarmu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk MODE
Naciśnij przycisk SET aby wejść w ustawienie godziny, którą ustawisz przyciskami UP i DOWN
Naciśnij SET aby potwierdzić i przejść do ustawienia minuty. Postępuj tak jak powyżej, naciśnij SET.
Kolejna opcja to ustawienia drzemki (co ile minut ma się włączać), Naciśnij SET aby zatwierdzić.
Kolejna opcja to ustawienia dźwięku alarmu. Wybierz taki który ci odpowiada i zatwierdź SET
Aby wyjść do widoku godziny, naciśnij MODE
W trybie wyświetlania alarmu naciśnij UP aby aktywować alarm, lub go dezaktywować. Zapali się wtedy czerwona dioda w lewym
dolnym roku. Gdy ikona mruga oznacza to, że jest aktywny tryb drzemki.

4. Ustawienia wyświetlania
W trybie wyświetlania godziny naciśnij UP aby wybrać tryb 12-godzinnny lub 24-godzinny. Oraz naciśnij DOWN aby wybrać Celcjusze
bądź Fanreheity w opcji termometra.

5. Wymowa czasu, naturalne dźwięki
A)
B)
C)
D)

W trybie wyświetlania godziny naciśnij któryś z górnych przycisków, a urządzenie wymówi aktualną godzinę.
W dowolnym trybie naciśnij przycisk TIME aby ustawić ile minut ma trwać odtwarzanie naturalnych dźwięków. Po ustawieniu
możesz wyjść z tego trybu przyciskiem MODE
Aby aktywować odtwarzanie naturalnych dźwięków, naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby wyjść z odtwarzania naturalnych
dźwięków naciśnij MODE
Gdy są odtwarzane naturalne dźwięki, możesz zatrzymać naciskająć górny przycisk, drugi raz zmieni na inny tryb nagrania.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu
a)
b)
c)
d)
e)

Otwórz tylną klapkę i włóż w slot kart SD swoją kartę SD
Przełącznik ON/OFF daj na ON
Upewnij się, że w kieszeni pilota jest pełna bateria
Na pilocie przytrzymaj przycisk ON/OFF (włączanie/wyłączanie) aż zapali się niebieski wskaźnik. Załączy się tryb oczekiwania
Naciśnij przycisk nagrywania wideo, aby wejść w ten tryb. Niebieski wskaźnik zamruga 3 razy i zgaśnie. Naciśnij przycisk
ponownie, zatrzyma nagrywanie i niebieski wskaźnik się zapali.
f) Naciśnij przycisk nagrywania audio. Działanie jest identyczne jak w wypadku wideo
g) Naciśnij przycisk FOTO, aby zrobić pojedyncze zdjęcie, niebieski wskaźnik mrugnie raz
h) Naciśnij przycisk Motion Detection, aby załączyć detektor ruchu, naciśnij ponownie aby zatrzymać, a niebieski wskaźnik się za pali
i)
Naciśnij ON/OFF aby wyłączyć kamerę, niebieski wskaźnik zgaśnie
j) Podłącz kamerę do komputera poprzez USB i naciśnij przycisk On/off na pilocie
k) Używanie jako kamery internetowej: najpierw włóż do komputera płytę CD i zainstaluj sterowniki z płyty. Podłącz włączona kame rę
do komputera i będzie widoczna jako PC CAM.
l)
Ładowanie: podłącz wyłączone urządzenie do komputera. Podczas ładowania palić się będzie czerwona lampka, po naładowaniu
zgaśnie.
m) Reset: gdy urządzenie nie działa zgodnie z normą z niewiadomych przyczyn, przełącz przycisk ON/OFF z tyłu urządzenia na OFF i
następnie na ON.
n) Gdy bateria jest słaba, da znać o tym niebieski wskaźnik, należy wtedy naładować urządzenie. Jeśli bateria się rozładuje
całkowicie, wszystkie pliki zapiszą się automatycznie.

o)

Ustawianie czasu w nagraniu: stwórz nowy plik tekstowy o nazwie „time” na karcie pamięci urządzenia, otwórz plik i wpisz
aktualną datę i godzinę w takiej kolejności: (2012 06 02 12:00). Zapisz plik, zrestartuj urządzenie, rozpocznij nagrywanie, a czas
będzie edytowany.

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.

