
MINI DV KAMERA 

Návod k obsluze 

Technické parametry: 

 Možnost pořizování snímků v HD kvalitě při nízkém osvětlení
 Formát videa: 1280X720P
 Rozlišení videa 1920X1080P
 Rychlost snímků videa: 30 fps
 Video formát: AVI
 Kódování videa: M-JPEG
 Fotografie: 12Mpx (4032X3024)
 Detekce pohybu video 720P a 1080P
 Rozhraní USB 2.0 s vysokorychlostním přenosem
 Podpora připojení televizního monitoru TV OUT
 Podporovaný systém: Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista; Mac OS:

Linux;
 Kapacita baterie: 200mAh
 Pohotovostní doba: přibližně 100 minut
 Napájení: DC-5V
 Podpora úložiště: MicroSD karta max.32GB
 Typ baterie: Vysokokapacitní polymerní lithiová elektřina

1. ON/OFF 2. Tlačítko REŽIM 3. Infra přísvit 4. Kamera 5. Mikrofon 6. Drážka na
držák 7. Mini USB vstup 8. LED indikace 9. Slot na MicroSD 10. Reset 

Provozní instrukce  
Nabíjení: 

Přistroj je vybaven nabíjecí Lithiovou baterií, před prvním použitím jej nabijte, a to 
lze následujícími způsoby: 
1) Připojením USB kabelu do počítače.
2) Nabíjení je možné i během nahrávání záznamu

3) Po rozsvícení modré diody je zařízení nabito. Pokud dioda bliká červeně a
modře, znamená, že je zařízení potřeba ještě nabíjet. 

Poznámka: 
1: pokud je baterie vybitá, nebo je paměťová karta plná bliká červené a modré 

světlo po dobu 5 sekund. Zařízení se nouzově vypne, aby byla data zachována. 
2: Pokud nemáte v zařízení paměťovou kartu, zabliká červená a modrá dioda po 

dobu 5 sekund a zařízení se automaticky vypne. 
Jeden kabel se třemi funkcemi: 

USB s televizním kabelem 
1: Může být připojen do počítače pro nabíjení a přenos dat 
2: Může být připojen k obrazovce TV OUT 
3: Může být připojen do adaptéru DV 5V 

720p video: 

Klikněte na tlačítko "ON/OFF" pro spuštění, rozsvítí se modrá dioda, což znamená, 
že je zařízení připraveno, stiskněte "ON“, třikrát se rozsvítí modrá dioda. Nyní se 
zaznamenává 720p video, Pokud znovu stisknete tlačítko „ON“ záběr se zpomalí, 
po opětovném stisknutí se kamera přepne do pohotovostního režimu. 

1080p video: 

V pohotovostním režimu svítí modrá dioda, stiskněte tlačítko režimu, dlouze se 
rozsvítí červená a modrá dioda pro režim videa 1080p. Pokud stisknete tlačítko 
opětovně, rozsvítí se modrá dioda a červená na 3, 5 minuty. Nyní máte nastaveno 
nepřetržité nahrávání, kdy se záznam automaticky přehrává. Opětovným 
stisknutím tlačítka zastavíte video a vrátíte zařízení do pohotovostního režimu. 

Fotografie: 

V pohotovostním režimu přidržte tlačítko režimu delší dobu dokud 2 krát neblikne 
červená dioda, automaticky se uloží fotografie (4032 x 3024). 

Infračervené světlo: 

Aktivace: zapněte do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF 
2 sekundy, dokud 2x neblikne červená dioda. 
Deaktivace: Zařízení nemusí být ani v pohotovostním režimu, jen stiskněte a 
podržte tlačítko ON / OFF na 2 sekundy, červená dioda 3x blikne. 

Režim detekce pohybu (720P-1080P) 
Detekce pohybu 720p: v pohotovostním režimu, při rozsvícené modré diodě 

stiskněte tlačítko režimu na 3 sekundy, jakmile bliká červená dioda, tak při každém 
pohybu se rozsvítí modrá dioda, která detekuje záznam pohybu. Záznam se 
každých 5 minut ukládá a zapne se při dalším pohybu. 
1080p detekce pohybu: v režimu videa, kdy se střídá modrá s červenou diodou 



dlouze stiskněte tlačítko režimu na 3 sekundy. Červená dioda 3x blikne a modrá 
také 3x poté dlouze červeně. Obě musí detekovat pohyb, proto např. mávejte před 
objektivem dokud se nerozsvítí pouze červená dioda. 

Reset zařízení: 

Použijte kancelářskou sponku nebo jakýkoliv podobný předmět a dlouze přidržte 
v otvoru pro RESET. 

Vypínání: 

Pokud zařízení nepoužíváte déle jak 1 minutu automaticky se samo vypne. Pokud 
jste v režimu nahrávání záznamu, stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 6ti sekund. 


