Duální inspekční kamera s LCD displejem P30
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3 , Praha 4- 14100
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Podrobný manuál
1. Obsah balení
•

Monitor

•

Kamera

•

Napájecí USB kabel

•

Uživatelský manuál v AJ

•

Nástavce kamery

2. Popis zařízení

1 – tlačítko zapnutí osvětlení

8 – tlačítko OK

2 – osvětlení

9 – tlačítko pořízení fotografie/videa

3 – konektor připojení kamery

10 – zapnutí přísvitu kamery

4 – šipka kamery

11 – Tlačítko Power

5 – šipka dolů

12 – USB

6 – tlačítko menu/zobrazení kamer

13 – micro USB napájecí konektor

na monitoru

14 – slot micro SD karty

7 – tlačítko zpět
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3. Začátek
1. Nabijte plně zařízení přiloženým USB kabelem přes počítač či pomocí
napájecího 5V adaptéru ze sítě. Během nabíjení svítí červená dioda. Plné nabití
je signalizováno zhasnutím této diody.
2. Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení

3. Připojte kameru k monitoru

4. Zapněte zařízení dlouhým podržením tlačítka Power (11). Kamera se zapne a
automaticky se rozsvítí IR přísvit. Úroveň svitu lze korigovat tlačítkem (10).
Pozn. Kameru vypnete dlouhým podržením tlačítka Power (11).
5. Obraz nyní můžete sledovat na monitoru zařízení, pořizovat fotografie či
videosoubory.

SHX trading s.r.o

3

4. Zobrazení a pořízení snímků

Po zapnutí zařízení můžete sledovat aktuální obraz z kamery na monitoru. Pomocí
monitoru lze pořizovat snímky či videonahrávky, které jsou ukládány na micro SD kartu.
Zařízení je vybaveno dvěma kamerami. Zobrazení kamer na monitoru lze přepínat
pomocí tlačítka menu.

1 – Stav baterie
2 – Obraz z kamery

Pořízení fotografie
Po zapnutí zařízení stiskněte krátce tlačítko pořízení fotografie/videa. Fotografie je
uložena na paměťovou kartu v zařízení.
Pořízení videonahrávky
Po zapnutí zařízení stiskněte dlouze tlačítko pořízení fotografie/videa.
Tím je započato nahrávání záznamu. Záznam ukončíte opětovným krátkým stiskem
tlačítka pořízení fotografie/videa . Video je poté uloženo na paměťovou kartu
v zařízení.
Prohlížení záznamů
Záznamy lze prohlížet přes menu zařízení či vložením micro SD karty do Vašeho PC.
Nastavení
Pro vstup do nastavení stiskněte krátce tlačítko Menu (6). V menu se pohybujte pomocí
směrových tlačítek (4,5). Tlačítkem OK potvrdíte změnu parametru. Pro návrat stiskněte
tlačítko zpět (7)
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5. Nastavení

1 – Složka pořízených fotografií
2 – Složka pořízených videonahrávek
3 – Nastavení rozlišení
4 – Jazyk
5 – Jas displeje
6 – Otáčení obrazu
7 – Zobrazení data a času
8 – Nastavení data a času
9 – Formátování micro SD karty
10 – Reset zařízení
11 - Paměť
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6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
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