USB flash disk s kamerou UC-80

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
SHX Trading s.r.o
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Popis zařízení

1 – Kamera
2 – Mikrofon
3 – Indikařní dioda
4 – Kontrolní dioda
5 – Reset
6 – Zapnutí / vypnutí

Důležité pokyny
Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
Rekordér nemá interní flash paměť, před použitím vložte SD kartu. Před vložením SD
karty se ujistěte, že je rekordér vypnutý.

Věnujte prosím pozornost správnému zasunutí SD karty dle obrázku.
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Opatření

•

Pokud rekordér během práce nereaguje na žádné operace, stiskněte RESET pro
restartování produktu.

•

Soubory pravidelně zálohujte na PC, aby nedošlo ke ztrátě dat, která by mohla být
způsobena nesprávnými operacemi nebo poškozením zařízení.

•

Nejsme zodpovědní za poruchy zvukových nebo obrazových souborů způsobené
nesprávným použitím nebo poškození rekordéru.

•

Rekordér prosím nerozebírejte sami. Před případným zasláním k opravě prosím
zálohujte soubory.

•

Nejsme zodpovědní za ztrátu informací způsobenou opravou zařízení.

•

Nejsme zodpovědni za právní důsledky zvukového nebo obrazového záznamu bez
souhlasu zaznamenávaných osob.

Podrobný manuál
1. Zapnutí / Vypnutí
Zapnutí: Posuňte spínací tlačítko do střední polohy. Modrá a červená barva LED diod
budou viditelné.
Vypnutí: Posuňte spínací tlačítko zpátky do levé polohy. Barevné indikátory světla se
vypnou.
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2. Sledování živého videa a nahrávání skrze mobilní aplikaci
1 krok: Posuňte spínací tlačítko do střední polohy. Stiskněte a držte otvor pro reset
kolem 5 sekund, reset se uskuteční až indikační dioda rychle blikne. Poté, se AP
hotspot sám automaticky aktivuje.
2 krok: Otevřete aplikaci HDlivecam na mobilu. Přidejte zařízení vyhledáváním jejího
AP Hotspotu (obrázek 1). Následujte jednotlivé kroky k připojení (obrázek 2), a poté
se připojte k zařízení v nastavení WiFi mobilu (obrázek 3). Název WiFi zařízení začíná
“Care-APxxxxxxxxx”.

1.

2.

3.

Video návod pro první použití aplikace
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3. Nahrávání videa na SD kartu
Je možné nahrávat video skrze zařízení samotné, bez nutnosti použití mobilu.
1 krok: Vložte SD kartu do zařízení.
2 krok: Posuňte spínací tlačítko do střední polohy, začne nahrávat video automaticky.
Červená diode bude vždy svítit. (je lepší formátovat SD kartu na počítači před
použitím napoprvé, jinak nemusí být plně funkční)
Poznámka: maximum paměti akceptované SD karty je 128GB.

4. Připojení k PC
Nejprve vsuňte SD kartu do zařízení, poté posuňte spínací tlačítko do pravé polohy.
Jakmile počítač rozpozná disk nebo-li zařízení, je možné si data prohlížet a kopírovat.
Nahraná videa budou uložena ve složce *:/0, a videa jsou následně uložena ve
složkách s názvem korespondující s datem kdy byla vytvořena.
Před vyjmutím zařízení, nezapomeňte kliknout na disk na dolní pravé straně plochy na
počítači.

5. Nastavení času
Čas a datum se automaticky synchronizuje po prvním připojení k mobilní aplikaci.
Je také možné také čas a datum manuálně nastavit skrze aplikaci v nastavení.
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6. Nabíjení
Zařízení se nabíjí připojením přímo přes USB konektor k PC nebo nabíječce.
Pokud na zařízení svítí zelený indikátor, znamená že zařízení se nabíjí.
Přístroj je schopný nahrávat video a zároveň se nabíjet.
Úplné nabití po vyčerpání baterie bude trvat asi dvě hodiny.
Poznámka: Nepoužívejte nabíječku nad 5V a/nebo 1000mA, mohlo by dojít ke
zničení zařízení a následnému požáru.

6.1. Pokyny k dobíjecí baterii
Nepokoušejte se baterii rozebírat nebo upravovat, protože by to mohlo způsobit
explozi baterie nebo únik kapaliny z baterie. Na nepůvodní baterii, demontovanou
baterii a upravenou baterii se záruka nevztahuje.
Pokud při výměně dobíjecí baterie nepracuje správně, hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste předešli možnému
poškození:
•

Vyměňujte pouze za baterii dodanou naší společností.

•

Chraňte baterii před ohněm.

•

Nevkládejte baterii do vody ani ji nevystavujte dešti.

•

Neotevírejte baterii.

•

Nepropichujte baterii žádným předmětem.

•

Nezkratujte baterii.

•

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

•

Vyvarujte se pádu baterie.

Nevyhazujte baterii na skládku. Při manipulaci s bateriemi se řiďte místními zákony a
předpisy.
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Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě a nabíjena na 30% - 50%.
Nenabíjejte vysoce výkonnou nabíječkou, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie.
Pokud se nebude delší dobu používat, doporučujeme baterii nabíjet jednou za šest
měsíců, aby nedošlo k nadměrnému vybití.

7. Význam indikačních diod
Zapnutí: Červená a modrá dioda svítí.
Vypnutí: Diody se vypnou.
AP hotspot hledání: Červená dioda stále svítí, a modrá dioda bliká.
AP hotspot připojení: Červená dioda zhasne, a svítít zůstane pouze modrá.
WiFi připojení: Červená dioda stále svítí, a modrá zhasne.
Reset: Stiskněte reset po dobu 5ti sekund. Červená a modrá dioada začne rychle
blikat.
Není vnitřní paměť, nebo chyba vnitřní paměti: Červená dioda stále svítí, a modrá
dioda zhasne po 5ti sekundách.

Nabíjení：Zelená dioda svítí.
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Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
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 jiná forma šíření
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše
uvedených údajů.
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