Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik

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

BPH o/ Rybnik

10-10600076-0000326001733711

Aby urządzenie działało prawidłowo należy włożyć do niego kartę pamięci micro sd.
Włączanie:
Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać 5 sek przycisk K1, czerwona i niebieska dioda będą świecić razem, urządz enie
zawibruje, niebieska dioda zgaśnie, będzie palić się tylko czerwona
Dyktafon:
Aby skorzystać z funkcji samego dyktafonu,należy włączyć urządzenie (czerwona dioda powinna się świecić na czerwono) następnie
krótko nacisnąć przycisk K1, urządzenie zawibruje, niebieska dioda mignie 3 razy po czym zgaśnie, urządzenie rozpoczęło nagra nie
głosu. By zakończyć nagranie należy ponownie nacisnąć przycisk K1.
Robienie zdjęć:
Aby zrobić zdjęcie (urządzenie musi być włączone, czerwona dioda powinna się świecić) należy krótko nacisnąć przycisk K2. Cze rwona
dioda zgaśnie, zapali się niebieska, urządzenie zawibruje,niebieska dioda zgaśnie, ponownie zapali się czerwona. Zdjęcie zostało
zrobione.
Nagranie filmu:
Aby nagrać film (urządzenie musi być włączone, czerwona dioda powinna się
świecić) należy nacisnąć i trzymać przycisk K2 przez 3 sek. Urządzenie zawibruje 2 razy, czerwona dioda zapulsuje 3 razy po czym
zgaśnie. Nagranie zostało rozpoczęte. By zatrzymać nagranie należy ponownie nacisnąć przycisk K1.
Włączenie Czujnika Ruchu:
By przejść w tryb wykrycia ruchu (urządzenie musi być włączone, czerwona dioda powinna sięświecić) należy nacisnąć przycisk K3.
Czerwona dioda zgaśnie, urządzenie zawibruje 2 razy, zapalą się diody czerwona i niebieska migną 3 razy, po czym oba światła zgasną –
urządzenie przeszło w tryb wykrywania ruchu . Aby wyłączyć czujnik ruchu należy przytrzymać przyciskK1.
Ustawianie daty nagrania i czasu:
Aby ustawić datę i czas należy utworzyc na dysku urządzenia plik o nazwie time.txt i zapisując w nim dni datę i godzinę w for macie
2011/07/01 12:59:01.
Odtwarzanie nagranych filmów/zdjęć:
Należy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą portu USB .Komputer sam powinien wykryć urządzenie jako pamięć przenośną.
Film z instrukcją obsługi do oglądnięcia:
http://www.youtube.com/watch?v=GxwsLz7-pDw

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.

