BRUKSANVISNING

KNAPPEKAMERA MED OPPTAKER
OBS! Enheten skal holdes unna vann og varme. Les gjennom denne bruksanvisning før du setter i gang.

Sikkerhetsinstruksjoner














Ved lavt batteri: Innspilling av lyd og video eller overføring av filer kan føre til systemfeil, noe som kan føre til datatap!
Dekselet til enheten må aldri åpnes. Ellers vil det være fare for elektrisk støt!
Unngå at produktet kommer i kontakt med vann eller annet flytende da dette kan medføre elektrisk støt eller risiko
for brann. For egen sikkerhet, vennligst bruk produktet utelukkende med den inkluderte adapteren. Skade som
oppstår som følge av bruk av adapter som ikke er levert med produktet tar produsenten ikke ansvar for. Vennligst
bruk adapter gjennom stikkontakten. Det er fare for elektrisk støt eller brannfare hvis kontakten til DC-adapteren ikke
er ordentlig satt inn i en stikkontakt.
Bruk aldri et skadet batteri eller lader.
La ikke ladetiden på batteri være lengre enn tiden som anbefales.
Ved første bruk av batteri eller når batteri ikke har vært i bruk på flere måneder må du lade batteriet fullstendig.
Når batteriet fullades og det brukes til det er helt utladet, sørg for at batteriet lades for å sikre lengre levetid.
Ved kortvarig bruk er det risiko for å forkorte batteriets levetid. I dette tilfellet, sørg gjentatte ganger for at batteriet er
fulladet og deretter fullstendig utladet, slik at du kan bruke batteriet over et lengre tidsrom.
Overlading eller overdreven utladning vil forkorte levetiden til oppladbare batterier.
Når det oppladbare batteriet bare virker i et kort tidsrom vil dette si at du må bytte ut batteriet. Anskaff nye
oppladbare batterier.
Da oppladbare batterier er forbruksvarer, vil batteriets levetid reduseres over tid.
Utvis forsiktighet og sørg for at du ikke lar noen ledere (for eksempel halskjeder, armbånd osv.) berøre
likestrømomformeren eller den ladbare siden på batteriet da dette kan medføre kortslutning, eller kan forårsake
elektrisk støt eller brann
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Produktegenskaper











Flere opptaksmodus: Innspilling ved bevegelsesdeteksjon / manuell / planlagt
Hurtig videoopptak med en tastefunksjon.
Innspilling, slå PÅ / AV via fjernkontroll.
Visning / innspilling med 30 bilder per sekund med dato og tidsstempel.
2,7-tommers LCD-skjerm
Støtte Mikro sd-kort opp til 32GB
Videooppløsning: 800 x 600 / 640 x 480 / 320 x 240 justerbar
Bildefrekvens 10-30 bilder / sekund justerbar
Inngang / utgang for lyd og video.
Konfigurert med avtagbart litiumbatteri med høy kapasitet, 5 timers kontinuerlig avspilling, videoopptak opptil 3 timer
standby

1. Av og på-knapp 8. Høyttalere
2. Opptaksknapp

9. Video / lyd-inngang

3. Valgknapp

10. Ladeindikator

4. Valgknapp

11. Innspillingsindikator LED

5. ESC knapp

12. Video / Audio utgang

6. Enter knapp

13. USB inngang

7. SD-kort port

14. Knapp for bytte av modus
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Hold på / av-knappen i 3 sekunder for å slå av / på enheten.

Valg av modus:





Video Record - Videoinnspillingssmodus
Audio Record - Lydopptaksmodus
Playback -Spiller for / Video / Lyd / Fotomodus
System Setting – Systeminnstillinger

Bruk av modusvalg







Videoinnspillingsmodus -- På hovedmenyen velg [video Record] ikonet for å bruke videmodus
Inn i (video Record) modus. Skjermbildet er på kameraet,
Trykk på [OK] for å gå inn i [Record Settings], og deretter [Menu] tasten for å avslutte. (Merk: denne funksjonen bør
ikke brukes samtidig med neste video). For informasjon om denne funksjonen se [Record
Settings/Innspillingsinnstillinger] i veiledningen for bruk.
Bruk [●] -tasten for å ta opp lyd- og video, I innspillingsmodus vil det venstre lyset blinke.
Trykk på ESC-knappen for å avslutte innspillingen.

Etter at innspillingen er avsluttet vil filen automatisk lagres i (playback-video) filmappen. Når minnet er fullt vil innspillingen
stoppe automatisk og lagres automatisk i filmappen (playback video).
Modusvalg: Audio Recording modus - Velg [ Audio Record ] ikonet på hovedmenyen
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Instruksjoner for bruk:
Hovedmenyen for å gå inn i (Audio recording) modus vises i skjermgrensesnittet for å spille inn.

Velg opptaks [●] knappen for å ta opp med den innebygde mikrofonen. Ved innspilling vil det være blinkende lys på venstre side.
Trykk på [ESC] tasten for å stoppe innspillingen.
Når innspillingen avsluttes vil filen bli automatisk lagret i (playback-audio) filmappen. Når minnet er fullt vil opptaket automatisk
stoppe og lagres automatisk i (playback-audio) mappen.
Modusvalg: Playback modus - Velg [Playback] ikon i hovedmenyen

Instruksjoner:
1. Når du er inne i [Playback], vil du kunne se en liste over filer some er tatt opp. Ved å bruke
ønsker å se og trykk deretter på [OK] knappen for å begynne å spille av videoen.

knappen velg ønsket fil du

2. For å slette en fil, velg en fil du vil slette, trykk [●] knappen, velg [Delete] og [OK], og du vil kunne slette den valgte filen.
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Modusvalg: System konfigurasjon modus - Velg [System Setting] ikonet på hovedmenyen for å gå inn i modus for

systeminnstillinger.
Instruksjoner for bruk:
-

Bruk taster for å velge og klikk deretter [OK] for å gå inn i undermenyen.
System Time innstillinger – velg dato og still klokken (anbefalt før bruk)
Language innstillinger – velg språk for enheten
Switch innstillinger - velg DIP switch-Q posisjon: Q / N-bryteren vil fungere selv når enheten er slått av. Den vil
automatisk slå på enheten og begynne å ta opp i henhold til innstillingene du velger, noe som gir enkelt med en
knappetrykk

Lås og standby: Vil deaktivere alle knapper og slå av LCD-skjermen. I dette modusvalget: I tilfelle enheten slås av når bryteren er
i posisjon Q vil den automatisk gå inn i videomodus når den slås på. På skjermen vil bakgrunnsbelysning være av,
låseknappfunksjonen er på. Med DIP bryteren stilt til N vil enheten fortsatt være i videomodus men alle andre funksjoner går
tilbake til normalt. Uavhengig av oppstartmodus når DIP-bryter er i posisjon Q: Skjermens bakgrunnsbelysning vil slås av og åpne
låseknappfunksjonen. Når N bryter går tilbake til utgangsposisjonen vil bakgrunnsbelysningen slås på, tastelåsen slås av og
enheten justeres til opprinnelige innstillinger.
Lås, standby og spill inn video: Vil deaktivere knapper og LCD-skjermen og begynne videoopptak I dette modusvalget: Uansett
hvilken status enheten har, når du bytter til Q-posisjon vil enheten starte raskt. Den vil gå inn i videomodus for å ta opp lyd og
video med venstre videolys på, mens bakgrunnsbelysningen på skjermen er slått av samtidig som låseknappfunksjonen er på.
Når DIP bytter stilling til N vil enheten vibrere to ganger, lysene på venstre side vil slukkes, og lyd- og videokameradataene lagres
til filmappen (Playback / video)) og enheten vil deretter slå seg av.
Lås, standby og ta opp lyd: Vil deaktivere knapper og LCD-skjermen og begynne lydopptak. I dette modusvalget: Uansett hvilken
status enheten har, når du bytter til Q-posisjon vil enheten starte raskt og gå inn i modus for opptak slik at mikrofonen tar opp
all lyd. Blinkende lys på venstre side bekrefter opptak. Samtidig er bakgrunnsbelysningen slått av og låsefunksjonen er på. Flytt
DIP bryter tilbake til posisjonen N, og enheten vil vibrere to ganger og lagrer lyd i (playback- audio) filmappen og vil deretter slå
seg av.
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Modus for bevegelsesdeteksjon: Valg i denne modusen: Uansett hvilken status enheten har, når du bytter til Q-posisjon vil
enheten starte raskt. (Vibrerer èn gang) for så å gå inn i videoinnspillingsmodus. Videoinnspillingssmodus: Bytt til
bevegelsesdeteksjon. Begynn å spille inn dynamisk video og lyd. Innspillingslyset på venstre side lyser.
Merk: I bevegelsesdeteksjonsmodus vil det være en gul logo M i øverste venstre hjørne. Enheten vil automatisk ta opp video når
bevegelse blir oppdaget. 20 sekunder etter at bevegelser stopper vil enheten stoppe innspillingen automatisk og lagre filen i
arkivmappen.
Merk: Du kan ikke koble USB til datamaskin i Q-modus
-

Remote Control - Angi fjernkontrollfunksjonen
Fjernkontroll AV: Valg i denne modusen: Enhetens styring går fra fjernkontrollen til kontrolleren på enheten.
Omstart og spill inn video: Valg i denne modusen: Enhetens status ved avslutning med fjernkontroll under (Power ON)
knappen. Enheten har raskere oppstart (vibrasjon én gang) og går inn i videomodus for å ta opp lyd- og video. Det
venstre videolyset lyser, samtidig er skjermens bakgrunnsbelysning av og låseknappfunksjonen skrus på. (Power OFF)
knappen på fjernkontrollen. Én vibrasjon to ganger og enhetens lys på venstre side slukkes og enheten lagrer ved å
registrere lyd- og videokameradataene til (Playback / video) og vil deretter skrus av.
Start og spill inn lyd: Valg i denne modusen: Enhetens status ved avslutning med fjernkontroll under (Power ON)
knappen. Enheten vil ha en raskere oppstart (vibreringstid) og går inn i opptaksmodus for å ta opp lyd med mikrofonen
(all lyd). På venstre side når du tar opp vil det være blinkende lys. Samtidig er bakgrunnsbelysningens slått av noe som
åpner låseknappfunksjonen. (Power OFF) med knappen på fjernkontrollen. Enheten (vibrerer to ganger) rett etter at
lyddata er lagret til (playback-audio) filmappen og vil deretter slås av.

-

-

Record Time - innstillinger for innspillingstid
I.
5 minutter
II.
15 minutter
III.
30 minutter
Format - angi lagringsformat
I.
Minne
II.
SD kort
(Den ene ble bekreftet at alle data vil bli slettet.)

-

-

-

-

Storage select - angi mappe for lagring av video
I.
Minne
II.
SD kort
Storage info – for å sjekke status på minne
a. Minne
b. SD kort
Tidsstempel - angi tidsstempel
I.
På
II.
Av
Overwrite Enable – funksjon for automatisk å bruke replikering av lagrede filer
I.
PÅ: Valg av PÅ-modus: Systemets standard lokale lagring er satt til automatisk replikering. Når minnelagring
av video når 1 MB av gjenværende plass, vil maskinen slette de første dagene med videoinformasjon og
deretter fortsette til videolagring. Den siste videoinformasjonen vil bevares.
Merk: Vær forsiktig med å bruke den automatiske replikeringsfunksjonen, da denne blir automatisk slettet
med den første videoinformasjonen!
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II.

-

-

-

AV: Slå av valgmodus. Når det lokale systemet har gjenværende lagringsplass på 0 MB, stopp innspillingen,
deretter viser skjermen lagringsplassen er full og en vibrerende lyd gir signal på at lagringsplass er full.
(Signaler: Indirekte non-stop vibrasjoner).
Appointment Record- innstillinger for avtalt innspilling
I.
På
II.
Av
Vibrerende – innstilling for vibrerende
I.
På
II.
Av
Standby innstillinger - standby tid for video innstillinger
I.
10 sekunder
II.
20 sekunder
III.
Aldri
Merk: Denne funksjonen fungerer bare ved status N [Slide Switches]

-

-

Brightness –innstillinger for systemets lysstyrke
I.
Knapp for å redusere eller øke lysstyrken.
Display settings - angi AV-utgang
I.
LCD utgang
II.
TV_PAL utgang
III.
TV_ NTSC utgang
Default –Innstilling for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
I.
Ja
II.
Nei

Video settings - i [video Record] modus, trykk [OK] -knappen for å åpne [Video resolution settings] menyen, trykk [Esc] -tasten
for å avslutte.

Bruk tastene til å velge og klikk deretter på [OK] for å åpne undermenyen.
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