DVR-2280
Autokamera

NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně,
prosím přečtěte si tento návod k použití.

1: USB slot(napájení/přenos dat)
2: HDMI slot
3: AV OUT(TV výstup)
4: slot pro SD/MMC paměťové karty

10: IR dioda nočního vidění
11: ON/OFF tlačítko
12: REC/SNAP tlačítko(nahrávání)
13: LCD monitor 2,5”

5: Reproduktor
6: Otvor pre upevnění
7: Mikrofon
8: Baterie
9. Optika kamery

14: tlačítko Menu (nabídka)
15: tlačítko dolů
16: tlačítko nahoru
17: tlačítko MODE(způsob)

Přiložené příslušenství:
•
•
•
•

Návod k použití
Montážní stojan
USB kabel
Nabíječka –napájení do autokonektoru (z 12V/24V na 5V)

Napájaní kamery

Pro použití kamery lze použít dva různé režimy napájení:
A) Použití baterie
Kamera se zapne /vypne tlačítkem ON/OFF.
Nabíjaní: s pomocí USB kabelu připojte kameru do autokonektoru.
Když nabití je hotové, na přístroji se červené světlo vypne.
B) Pomocí nabíječky do auta
Kamera sa zapne automaticky po nastartování vozidla, po vypnutí
motoru uložte poslední soubor a vypněte ji.

Nahrávka:

Přístroj při zapnutí v základním režimu spustí nahrávání. Nahraný soubor se
uloží na SD/paměťovou kartu.
Na zastavení stiskněte tlačítko nahrávání(REC/SNAP tlačítko) protože se při
zastavení auta nahrávání se vypne.

Režim fotoaparátu:
Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko menu pro zapnutí režimu fotoaparátu,
abyste věděli udělat fotku stisknětte tlačítko nahrávat.

Náhled a vymazání
Zapněte přístroj a stiskněte dvakrát tlačítko MODE za náhled, následně
stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů k vybrání souboru který chcete podívat.
Když to je videosoubor tak můžete spustit či zastavit s tlačítkem
REC(nahrávání). Když chcete vymazat, tak stiskněte MENU tlačítko , potom
tlačítko nahoru/dolů a s tlačítkem REC(nahrávání) víte vymazat dané video.

Nastavení a funkce:

Zapněte přístroj a stiskněte Menu tlačítko v režimu VIDEO ci KAMERA, abyste
otevrěli konfigurační rozhraní. Vyberte si z možností nastavení s pomocí
tlačítek nahoru/dolů, pro potvrzení stiskněte REC(nahrávání) tlačítko.
Pro ukončení stiskněte tlačítko Menu.
A) Video režim
1. Vyberte si vhodné rozlišení: (1280x960/720x480/640x480)
2. Indikace času: Vyp./pouze datum/Datum a čas
3. Senzor pohybu: Zap./Vyp.
Pozor: Funkce automaticky spustí nahrávání videa při zaznamenání
pohybu objektu, pokud není zaznamenán pohyb kamera se vypne.
4. Nahrávání Audia: Zap./Vyp.
5. Doba trvání nahrávání: Vyberte si 2/5/15 z minut, abyste nastavili
kolko má trvat nahrávání.
B) Kamera režim:
1. Velkosť: 1.3MPx/VGA
C) Nastavení
V režimu Video nebo Kamera stiskněte dvakrát tlačítko Menu abyste
vsoupili do konfigurační rozhraní.
1. Formátování: Vyberte když chcete vymazat obsah paměťové karty
2. Jazyk: Vyberte si jazyk.
3. Obnovení nastavení výroby

4. Frekvencie: 50/60Hz
5. Datum nahrávání: Zadejte datum nahrávání s pomocí tlačítek REC
(nahrávání) a nahoru / dolů.
6. IR LED: Automatické/Vypnuto

USB režim:
Připojte kameru pomocí USB kabelu k vašemu počítaču.Počítač automaticky
detekuje připojený přístroj. Soubory najdete ve složce DCIM / 100DSCIM. Pak si
můžete obrázky uložit do počítače.
Upozornění:
1. Před fotografováním vložte paměťovou kartu
2. Zařízení bude zaznamenává nepřetržitě 2/5/15 minut, když jste zvolili
tuto možnost nastavení. Pokud vaše paměťová karta bude plná,
zařízení automaticky spustí nahrávání od začátku, sčím vám smaže
předešlé záznamy. Bude 3 sekundová pauza v čem se vám záznam se
nezaznamená.
3. Vzhledem k tomu že zařízení používá DC5V napájecí zdroj, použijte
přiloženou nabíječku do auta. Tato nabíječka automaticky převede
12V / 24V napájení na 5V.

Technické informace:
1. Rozlišení záznamu: 1280x960/720x480/640x480 pixel
2. Video formát: AVI
3. Časový úsek nahrávaní: 2/5/15 minut
4. Napájení: Vestavěná, dobíjecí baterie, nebo 12V / 24V auto nabíječka
5. Podporované karty SD/MMC (od 1GB do 32GB)
6. Mikrofon: vhodny na zvukového záznamu
7. 2,5” LCD display: možnost otočení 270 stupňů.

Pomůcka abychom vám ušetřili velké bolesti hlavy.

Toto zařízení je velmi podobné provozu počítače. Když zařízení v průběhu
provozu nereaguje prosím následujte postup níže. S největší pravděpodobností
přístroj třeba restartovat. Zařízení víte restartovat s opatrným stisknutím
tlačítka RESET, jehož průměr je menší než 1 mm

