Full HD kamera Zetta Z82
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
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1. Obsah balení
•
•

Kamera Zetta Z82
MicroUSB kabel

2. Popis zařízení

1. Čočka kamery
2. Senzor detekce pohybu
3. Mikrofon

4. MicroUSB konektor
5. Tlačítko formátování MicroSD karty
6. Tlačítko RESET
7. Slot pro MicroSD kartu
8. LED dioda
9. Zapínací / Vypínací tlačítko

3. Rychlý start
a) Vložte do zařízení paměťovou MicroSD kartu (min. 8GB).
b) Pro zapnutí podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí. LED dioda se rozsvítí a
kamera začne nahrávat. V případě prvního spuštění, případně použití nové
paměťové karty, doporučujeme kartu nejprve zformátovat dlouhým podržením
tlačítka formátování.
c) Dlouhým podržením tlačítka zapnutí / vypnutí se zařízení vypne.

4. Význam diod
Bez připojeného napájení
Zelená dioda svítí: Zařízení se zapíná
Zelená dioda bliká: Zařízení nahrává
Střídavě bliká zelená a červená dioda: Zařízení nahrává – slabá baterie
Červená dioda svítí: není vložena paměť. karta, paměť. karta potřebuje
naformátovat, slabá baterie nebo paměť. karta je
plná
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S připojeným napájením
Oranžová dioda svítí: Zařízení se nabíjí
Zelená dioda svítí: Nabíjení dokončeno
Zelená dioda bliká: Zařízení je nabito a nahrává
Střídavě bliká zelená a oranžová dioda: Zařízení se nabíjí a nahrává
Červená dioda svítí: není vložena paměť. karta, paměť. karta potřebuje
Naformátovat nebo paměť. karta je plná
Během připojení k PC
Oranžová dioda svítí: Nabíjení
Zelená dioda svítí: Nabíjení dokončeno

5. Nastavení zařízení
1. Pro nastavení zařízení si stáhněte a nainstalujte do svého PC program
Camera Widget for Z82. Ke stažení zde:
http://zetta.com.hk/index.php/en/supports/downloads
2. Připojte zařízení ke svému PC pomocí přiloženého USB kabelu.
3. Spusťte nainstalovaný program Camera Widget.
4. Zařízení se propojí s programem a následně lze měnit nastavení kamery. Pro
synchronizaci nového nastavení vždy potvrďte stiskem Sync to DVR.
Popis funkcí:
Nastavení datumu a času
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Nastavení kamery

Nastavení jazyku programu
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6. FAQ
„Na kartu se nenahrává žádný záznam“
Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 256 GB, jinou výrobek nepodporuje.
„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat.
„Video má nestandardní zvuk“
Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.
„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“
Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít jiný
USB vstup.

7. 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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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