T922 - Minikamera HD SQ11
Návod k použití
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis:
Mini kamera SQ11 s nočním osvětlením, snímačem pohybu a úhlem prohlížení 140 °.
I přes svoji velmi malou velikost je kamera schopna natáčet až ve Full HD (1080P) rozlišení a pořizovat 12 Mpx fotky.
Dokáže nahrávat i když je připojena k napájení a nechybí ji ani možnost cyklického natáčení – po vyčerpání dostupné
paměti umí přepisovat stará videa. Můžete ji tak tedy použít například jako černou skříňku do auta. Také lze využít
pohybový senzor, který kameře umožňuje natáčet pouze v případě, kdy se před ní něco pohybuje. Užitečná funkce je
noční infračervené LED přisvícení. Kamera je schopná zachytit ve tmě to, co by jiným kamerám uniklo. Mini kamera
má široký úhel záběru 140°. Je možné ji připojit k počítači kabelem. Není potřeba složitě vyndavat paměťovou kartu a
hledat externí čtečku paměťových karet. Veškeré pořízené fotky a videa můžete přetáhnout rovnou do počítače.
Šikovné jsou malé úchyty, které jsou součástí balení. S jejich pomocí je možné kameru připevnit například ke klopě
kabátu či přišroubovat k pevné desce stolu.

Specifikace:
Rozlišení videa: 1920x1080P, 1280x720P
Rychlost snímků: 15, 30 snímků za sekundu
Typ souboru videa: AVI
Rozlišení fotografií: 4032x3024
Typ souboru fotografií: JPEG
Úhel pohledu: 140 °
Noční osvětlení: 6 infračervených LED diod (rozsah 5 metrů, NEVYVOLUJÍ SVĚTLO!)
Snímač pohybu: Ano (rozsah 5 metrů)
Záznam při nabíjení: +
Doba použití na jedno nabití:
- 100 minut v režimu konstantního nahrávání
- cca 5 hodin v režimu snímače pohybu
nepřetržitě, když je připojeno externí napájení
Podpora paměťových karet: Micro SD až 32 GB
Cyklický záznam: ano
Provozní teplota: -10 ° С + 60 ° С
Vlhkost prostředí: 15-85%
Rozměry: 23x23x23 mm, 15 gramů

Použití:
Nahrávání videa
Snímání videa s rozlišením 1280X720P
Stiskněte tlačítko «On / Off» pro zapnutí mini kamery - rozsvítí se modrá LED - mini videokamera je v pohotovostním
režimu nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte jednou tlačítko «On / Off» pro spuštění záznamu videa - modrá
LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro
zastavení nahrávání stiskněte tlačítko «On / Off».
Snímání videa s rozlišením 1920X1080P
Stisknutím tlačítka «On / Off» zapnete mini kameru - modrá LED dioda bude trvale svítit. Jedním stisknutím tlačítka
"Mode" vstoupíte do režimu záznamu videa s rozlišením 1080p - současně se rozsvítí červená a modrá LED dioda,
mini kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 1080p. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte
jednou tlačítko «On / Off» - modrá LED zhasne a červená LED dioda třikrát blikne a zhasne - video je zaznamenáno s
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kvalitou 1080p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko "On /
Off".
Nahrávání videa snímačem pohybu
Chcete-li tak učinit, v pohotovostním režimu pro nahrávání videozáznamů 720p nebo 1080p stiskněte a podržte
tlačítko «Mode» na videokameře po dobu 3 sekund - videokamera vstoupí do režimu záznamu snímače pohybu.
Pokud je detekován pohyb, nahrávání videa se spustí automaticky, přičemž současně blikají červené a modré LED
diody. Při záznamu snímače pohybu se záznam videa automaticky uloží každých 5 minut.
Fotografie
Stisknutím tlačítka «On / Off» zapněte fotoaparát - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte dvakrát tlačítko «Mode»
pro vstup do režimu fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko «On
/ Off» - červená LED dioda bliká jednou, fotografie se uloží. Rozlišení přijatých fotografií je 4032x3024.
Noční světlo
Stiskněte tlačítko «On / Off» pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko «On / Off» na 2 sekundy - červená LED dioda
dvakrát bliká - svítí noční osvětlení. Chcete-li vypnout noční osvětlení, podržte na 2 sekundy tlačítko «On / Off»,
červená LED dioda třikrát bliká - noční osvětlení je vypnuto.
Vypnout
Pro vypnutí videokamery podržte stisknuté tlačítko «On / Off» po dobu 6 sekund. Pokud je Mini videokamera v
pohotovostním režimu a nepoužívá se, po 1 minutě se automaticky vypne.
Prohlížení souborů
Připojte videokameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako
vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.
Nastavení data a času
Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem souboru
TIMEREST.TXT Uvnitř textového souboru nastavte datum např.: 2020-12-30,15:00:00Y
RRRR-MM-DD,HH:MM:SS Y je žlutý titulek v obraze ANO. N znamená žlutý titulek v obraze NE.
Po uložení souboru odpojte videokameru od počítače a zapněte jej.

Nabíjení:
Pozor! Před prvním použitím zcela nabijte baterii s mini fotoaparátem!
Tato videokamera má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nabíjení můžete provádět jedním z následujících způsobů:
1. Připojte mini videokameru k portu USB vašeho PC a nejdříve zastavte nahrávání.
2. Připojte mini kameru k nabíječce ze sítě 220V nebo přenosné 5V nabíječky. V tomto případě můžete pokračovat v
používání mini-kamery v procesu nabíjení. Během nabíjení budou modré a červené LED svítit nepřetržitě.
Po úplném nabití baterie fotoaparátu se modrá LED dioda rozsvítí neustále a červená LED dioda zhasne.
• Pokud je vestavěná baterie prázdná nebo není dostatek místa na paměťové kartě, budou modré a červené LED na
videokameře blikat současně po dobu 5 sekund, po níž videokamera uloží zaznamenané video a automaticky
vypnout.
• Pokud není nainstalována paměťová karta, modré a červené LED diody Mini rekordéru současně blikají po dobu 5
sekund, po uplynutí které se Mini kamera automaticky vypne.
• Pokud je videokamera v pohotovostním režimu a neprovádí žádnou akci, videokamera se po uplynutí jedné minuty
automaticky vypne, aby se ušetřilo nabití vestavěné baterie.

Údržba a čištění:
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho
ochraně!

Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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