Zetta Z15 Mini kamera
Oversikt

Ladning

Gratulerer med ditt kjøp av Zetta Z15 mini kamera! Det er et intelligent kamera med
flerfunksjonell utløser og flere automatiske av/på modus. Dette kameraet kommer med
innebygget oppladbart batteri som kan filme opp til 10 timer sammenhengende video og lyd
under normal bruk og stand-by modus i over 4 måneder når utløser er aktivert. Ved å
plugge inn 5V DC adapteren kan den oppnå 168 timer sirkulært opptak.*

Kameraet kommer med et internt oppladbart batteri. For å bruke videokameraet for første
gang eller etter lang tid uten bruk, husk å lade batteriet i minst 6 timer og synkronisere
tiden ved hjelp av Zetta Widgeten (se avsnittet «DVR Widget»). Du kan lade kameraet
gjennom USB porten på PC-en din eller med DC adapteren.

* Faktisk levetid og ytelse kan variere avhengig av bruk og innstillinger; batteri kan ikke byttes ut.

Funksjoner
Sirkulært opptak – overskrivende opptak når minnekortet er fullt
Tidsstempel – legg tidsstempel på videoen
Planlegg opptak – angi et klokkeslett for å automatisk slå av/på opptak, 7-dagers sirkulært
Vibrasjonsaktivert opptak – velg for å kun ta opp når vibrasjoner blir oppdaget
Bevegelsesaktivert opptak – velg for å kun ta opp når bevegelser blir oppdaget
Lydaktivert opptak – velg for å kun ta opp når lyd blir oppdaget
Automatisk av/på modus– velg mellom forskjellige automatisk av/på scenarioer
Valgbart dag/nattmodus – velg mellom dag eller nattmodus for å tilpasse ditt miljø
Auto filoppdeling uten stopp – del opp filer uten stopp etter 10 / 15 / 20 minutter
Orientering – bruk når kameraet snus opp ned.
Valgbar oppløsning– opptak i 1280x720(720p) eller 640x360(360p) video og lyd
Justerbar bildefrekvens – Valgbar mellom 5fps og 20fps for å spare plass på minnekortet
Konfigurerbar videokvalitet – høy / medium / lav
Støtter maks 64GB microSD(TF) kort (for bedre ytelse, bruk et kort med klasse 10 eller
over og formatter kortet til kun FAT32 før bruk)

Innhold
Vennligst pakk ut det intelligente sikkerhetskameraet og kontroller at følgende er inkludert:
HD Sikkerhetskamera
5V DC Adapter
USB 2.0 Kabel
Hurtigmanual
Merk at DVR Widget ikke er inkludert i pakken, vennligst last ned fra
www.spycameracctv.com/spyzdvr

For å lade batteriet gjennom USB porten, koble USB kabelen til USB porten til PC-en og
kameraet. For detaljer, vennligst se statusen nedenfor. Kameraet fungerer som
masselagringsenhet, du vil ikke kunne ta opp video når kameraet er tilkoblet til PC.
For å lade batteriet gjennom DC adapteren, koble DC adapteren til kameraet. For detaljer,
vennligst se statusen nedenfor. Videre vil du også kunne ta opp video mens det lader,
avhengig av modus.

Opptak
Strømknappen befinner seg på høyre side av kameraet. Den kan slå kameraet av eller på.
Start opptak
Trykk og hold inne strømknappen til den grønne lysdioden lyser (ca. 2 sekunder), og slipp
deretter knappen. Når du ser at den grønne lysdioden blinker betyr det at kameraet filmer.
Ellers se statusen nedenfor.
Stopp opptak
Trykk og hold inn på strømknappen til den oransje lysdioden slukkes (ca. 2 sekunder).
ADVARSEL: Slå av kameraet før du fjerner kortet!

Status
Uten DC adapter
Grønn LED på: kameraet er på
Grønn LED blinker: vanlig opptak
Green / Rød LED blinker periodisk: lavt batteri og filmer
Rød LED på: ingen kort, feil med kort, lavt batteri eller fullt kort (ikke i sirkulært opptak)
DC adapter plugget inn
Oransje LED på: Holder på med å lade
Grønn LED på: ladning fullført

Zetta Z15 på sikt
Rød LED på: ingen kort, feil med kort eller fullt kort (ikke under sirkulært opptak)
Koblet til PC
Oransje LED på: Holder på med å lade
Grønn LED på: ladning fullført

Zetta Z15 Mini kamera
Modusvalg
Velg mellom «Surveillance Mode», «On-the-Go Mode» og «Custom Mode».
Forhåndsinnstilling står i parentes. Merk: For konfigurering av «Custom Mode»,
vennligst bruk DVR Widgeten til å endre innstillingene. Widgeten kan lastes ned
fra www.spycameracctv.com/spyzdvr
For å få kameraet til å bruke de tilpassede innstillingene må du sette
modusknappen på “Custom Mode” før du bruker kamera.
Surveillance

On-the-Go

Custom Mode

Videokvalitet*

Høy

Høy

(Høy) / Medium / Lav

Resolution*

640x360

1280x720

(1280x720) / 640x360

Bildefrekvens*

Høy

Høy

(Høy) / Lav

Innendørs belysning

50Hz

50Hz

(50Hz) / 60Hz / Utendørs

Dag / Natt Modus

Dag modus

Dag modus

(Dag modus) / Natt modus / Auto
bytting

Orientering

Normal

Normal

(Normal) / Opp ned

Aktiver

(Aktiver) / Deaktiver

Deaktiver

(Aktiver) / Deaktiver

*** Om utløser er aktivert vil kameraet filme i 10 sekunder etter oppstart. Deretter vil det gå over i standby. Dersom det er aktiviteter, vil det fortsette å filme til det ikke finnes noen aktivitet lengre. Etter det vil
det filme i ytterligere 5 minutter og så gå tilbake i stand-by.

DVR Widget
For å synkronisere tiden og tilpasse innstillinger, last ned DVR Widgeten for både Windows og
MAC OSX systemer fra SpyCameraCCTV nettsiden: www.spycameracctv.com/spyzdvr
MERK: Om tiden som vises er år 2026 eller senere på grunn av tap av
sanntidsklokke, vil ikke tiden vises på videoen selv om tidsstempel er aktivert.
Vennligst bruk widgeten til å synkronisere tiden på nytt og slett filer fra 2026
eller senere!

Minimum Systemkrav
Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X (masselagrings klasse)
Windows Media Player eller noen annen tilsvarende videoavspiller

Koble til PC
For å koble kameraet til PC-en, følg disse instruksjonene:
1 Koble den største enden av USB kabelen inn i en tilgjengelig USB port på PC-en.
2 Koble til den mindre enden av kabelen i USB porten til kameraet.
3 Kameraet vil vise seg under denne PCen i filutforsker (Windows Explorer)

Tidsstempel
Sirkulært opptak

Aktiver
Aktiver

Splitt fil tid (min)

20

15

10 / (15) / 20

Firmware oppgradering

Mikrofon

Aktiver

Aktiver

(Aktiver) / Deaktiver

LED

På

På

Vi legger ut nye Firmware med forbedringer eller nye funksjoner. Vennligst besøk
www.spycameracctv.com for å sjekke.

Stemmeutløser
sensitivitet***

Deaktiver

Deaktiver

Høy / Medium / Lav / (Deaktiver)

Vibrasjonsutløser
sensitivitet***

Deaktiver

Deaktiver

Høy / Medium / Lav / (Deaktiver)

Teknisk støtte

Vibrasjon stand-by modus

N/A

N/A

Hurtigvekking / (Strømsparing)

Bevegelsesutløser
sensitivitet***

Deaktiver

Deaktiver

Høy / (Medium) / Lav / Deaktiver

Dersom du trenger hjelp, ring gjerne vårt support-team for teknisk brukerstøtte på +4795017275 eller send oss en e-post til post@spygadgets.no

Miljøkrav
Oppbevaringstemperatur: 0˚ til 45˚C
Driftstemperatur: 0˚ til 45˚C

Garanti
Deaktiver

Deaktiver

Car-activate Recording /
Car-stop Recording / Caractivate and Car-stop Recording
/ Schedule Recording / (Disable)
Når enheten er koblet til sigarettenner i bilen gjennom 5V biladapteren & auto On/Off modus er valgt:
Car-activate Recording: Opptak startes når bilen starter. Car-stop Recording: Opptak stoppes når bilen
slås av. Car-activate and Car-stop Recording: Opptak starter når bilen starter og fortsetter å ta opp etter
at bilen er slått av, i denne innstillingen må kamera slås av manuelt.
*For lengst mulig opptakstid, sett Videokvalitet til Lav, Oppløsning til 640x360 og Bildefrekvens til Lav.
Kameraet kan fungere som en digital stemmeopptaker.
** Dersom et opptak pågår kan du ikke bytte mellom moduser.

Vennligst sjekk vårt nettside: https://spygadgets.no/kjoepsbetingelser for fullstendig
informasjon om garanti.

FCC Sertifikat
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglementet.
1. Denne enheten kan ikke skape skadelige forstyrrelser, og
2. Dette utstyret har blitt testet og vises å overholde begrensningene for en digital enhet av
Klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglementet. Disse grensene er ment for å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon.

