
Navodila CarCamera

Kamero namestite na držalo, držalo pa pritrdite na vetrobransko steklo. Obračate jo lahko za 360

stopinj.

Način delovanja in polnjenja:

Kamero napolnite tako, da jo priključite na polnilni kabel. Lučka sveti rdeče, ko se polni in ugasne, ko

je napolnjena. Digitalni video snemalnik lahko po namestitvi v vozilo aktivirate tako, da za 3 sekunde

pritisnete gumb za vklop in ga s ponovnim pritiskom izklopite.

Lahko pa se samo povežete z 12V/24V avtomobilskim polnilnikom. Kamera bo samodejno snemala,

ko se avtomobil zažene in izklopila ter shranila zadnjo datoteko, ko se bo avtomobil ustavil.

Snemanje:

Pred snemanjem vstavite kartico SD (od 1 GB do 32 GB) in vklopite avtomobilski pomnilnik. Digitalni

video snemalnik bo začel snemati, ko ga vklopite na gumbu za vklop. Ko lučka sveti, pomeni, da

kamera snema. Datoteka s posnetkom se shrani na kartico SD/MMC. Če želite ustaviti, pritisnite

gumb za snemanje (pod gumbom MENU), ko pa se avto ugasne se snemanje avtomatsko preneha.

Način kamere:

S pritiskom na gumb MODE preklopite v način kamere.

Predogled in izbris:

Vklopite kamero in dvakrat pritisnite gumb MODE, da vklopite v način predogleda. Pritisnite gor (UP)

ali dol (DOWN) in izbirajte med datotekami. Če datoteko želite izbrisati, pritisnite gumb MENU

(Meni), da vstopite v način brisanja, in nato izberite Single (posamezno brisanje) ali All (vse) ter

potrdite brisanje datoteke.

Nastavitev različnih funkcij:

Če želite vstopiti v možnost nastavitev funkcij pritisnite gumb MENU in se med različnimi

nastavitvami pomikate z gumboma UP in DOWN. Po končanih nastavitvah ponovno pritisnite gumb

MENU, da se vrnete nazaj.

Različne nastavitve

Čas: Nastavite samo datum ali datum in uro.



Zaznavanje gibanja: Če izberete funkcijo zaznavanja gibanja, se bo snemanje samodejno začelo, če

se avto oz. kamera  premika, in se ustavilo, če se ne premika.

Snemanje zvoka: Izberite vklop ali izklop.

Čas snemanja: Izberite med 1, 3 ali 5 minut, da se odločite, na koliko časa se bo video shranjeval

pred naslednjim snemanjem.

Jezik: Izberite med opcijami.

Infrardeče luči: Samodejno delovanje ali  izklopljen način.

Prenos datoteke na računalnik:

Kamero in računalnik povežete z USB kablom, ki mora na eni strani imeti vhod DC5V.  Na računalniku

se pojavi nova naprava in datoteke so shranjene v mapah DCIM ali 100DSCIM. Datoteko lahko

prenesete na računalnik.

Opombe:

1) Pred snemanjem vstavite kartico SD/MMC.

2) Ko je pomnilnik  poln, bo snemalnik ponovno snemal od začetka in samodejno izbrisal predhodno

posneto gradivo.

3) Ker ima kamera vhod DC5V, uporabite priloženi avtomobilski polnilnik. Polnilnik ima adapter z

12V/24V.

Tehnične specifikacije:

1) Ločljivost snemanja: 1080x720px

2) Format videoposnetka: AVI

3) Shranjevanje po delih: 1/3/5 minut

4) Vir napajanja: vgrajena polnilna baterija in kabel ali 12V/24V avtomobilski polnilnik

5) Podpira kartice SD/MMC (od 1 GB do 32 GB)

6) Mikrofon: lahko snema zvok

7) 2,5-palični zaslon LCD

8) Kamera ima vhod DC5V


