DVR-2280
Autokamera

NÁVOD K POUŽITIU
Ďakujeme že ste si zakúpili DVR-2280 prístroj nasej firmy! Aby sa prístrojom narábalo správne,
prosím prečítajte si tento návod k použitiu.

1: USB slot(napájanie/prenos dát)
2: HDMI slot
3: AV OUT(TV výstup)
4: slot pre SD/MMC pamäťové karty

10: IR dióda nočného videnia
11: ON/OFF tlačidlo
12: REC/SNAP tlačidlo(nahrávanie)
13: LCD monitor 2,5”

5: Reproduktor
6: Otvor pre upevnenie
7: Mikrofón
8: Batéria
9. Optika kamery

14: tlačidlo Menu (ponuka)
15: tlačidlo dole
16: tlačidlo hore
17: tlačidlo MODE(spôsob)

Priložené príslušenstvo:
•
•
•
•

Návod k použitiu
Montážny stojan
USB kábel
Nabíjačka –napájanie do autokonektora (z 12V/24V na 5V)

Napájanie kamery

Pre použitie kamery možno použit dva rôzne režimy napájania:
A) Použitie batérie
Kamera sa zapne /vypne tlačidlom ON/OFF.
Nabíjanie: s pomocou USB kábla pripojte kameru do autokonektora.
Keď nabitie je hotové, na prístroji sa červené svetlo vypne.
B) Pomocou nabíjačky do auta
Kamera sa zapne automaticky po naštartovaní vozidla, po vypnutí
motora uložte posledný súbor a vypnite ju.

Nahrávka:

Prístroj pri zapnutí v základnom režime spustí nahrávanie. Nahraný súbor sa
uloží na SD/pamäťovú kartu.
Na zastavenie stlačte tlačidlo nahrávania(REC/SNAP tlačidlo) lebo sa pri
zastavení auta nahrávanie sa vypne.

Režim fotoaparátu:
Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo menu pre zapnutie režimu fotoaparátu. Aby
ste vedeli urobiť fotku stlačte tlačidlo nahrávať.

Náhlad a vymazanie
Zapnite prístroj a stlačte dvakrát tlačidlo MODE za náhlad, následne stlačte
tlačidlo hore alebo dole na vybratie súboru ktorý chcete pozrieť. Keď to je
video súbor tak možete spustiť či zastaviť s tlačidlom REC(nahrávanie). Keď
chcete vymazať, tak stlačte MENU tlačidlo , potom tlačidlo hore/dole a s
tlačidlom REC(nahrávanie) viete vymazať dané video.

Nastavenie a funkcie:

Zapnite prístroj a stlačte Menu tlačidlo v režime VIDEO ci KAMERA, aby ste
otvorili konfiguračné rozhranie. Vyberte si z možností nastavenia s pomocou
tlačidiel hore/dole, pre potvrdenie stlačte REC(nahrávanie) tlačidlo.
Pre ukončenie stlačte tlačidlo Menu.
A) Video režim
1. Vyberte si vhodné rozlíšenine: (1280x960/720x480/640x480)
2. Indikácia času: Vyp./Iba dátum/Dátum a čas
3. Senzor pohybu: Zap./Vyp.
Pozor: Funkcia automaticky spustí nahrávanie videa pri
zaznamenaní pohybu objektu, pokiaľ nie je zaznamenaný pohyb
kamera sa vypne.
4. Audio nahrávanie: Zap./Vyp.
5. Čas trvania nahrávania: Vyberte si 2/5/15 z minút, aby ste nastavili
kolko má trvať nahrávanie.
B) Kamera režim:
1. Velkosť: 1.3MPx/VGA
C) Nastavenia
V režime Video alebo Kamera stlačte dvakrát tlačidlo Menu aby ste
vstúpili do konfiguračné rozhranie.
1. Formátovanie: Vyberte ked chcete vymazat obsah pamäťovej karty
2. Jazyk: Vyberte si jazyk.

3. Obnovenie nastavení výroby
4. Frekvencia: 50/60Hz
5. Dátum nahrávania: Zadajte dátum nahrávania s pomocou tlačidiel
REC(nahrávanie) a hore/dole.
6. IR LED: Automatické/Vypnuté

USB režim:
Pripojte kameru pomocou USB kábla k vášmu počítaču.Počítač automaticky
detektuje pripojený prístroj. Súbory nájdete v zložke DCIM/100DSCIM. Potom si
môžete obrázky uložiť do počítača .
Upozornenie:
1. Pred fotografovaním vložte pamäťovú kartu
2. Zariadenie bude zaznamenávat nepretržite 2/5/15 minút, ked ste
zvolili túto možnost nastavenia. Ak vaša pamäťová karta bude plná,
zariadenie automaticky spustí nahrávanie od začiatku, sčím vám
zmaže predošlé záznamy. Bude 3 sekundová pauza v čom sa vám
záznam sa nezaznamená.
3. Vzhladom k tomu že zariadnie používa DC5V napájací zdroj, použite
priloženú nabíjačku do auta. Táto nabíjačka automaticky prevedie
12V/24V napájanie na 5V.

Technické informácia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozlíšenie záznamu: 1280x960/720x480/640x480 pixel
Video formát: AVI
Časový úsek nahrávania: 2/5/15 minút
Napájanie: Vstavaná , nabíjatelná batéria, alebo 12V/24V auto nabíjačka
Podporované karty SD/MMC (od 1GB do 32GB)
Mikrofón: vhodný na zvukového záznamu
2,5” LCD display: možnost otáčania 270 stupňov.

Pomôcka aby sme vás ušetrili velkej bolesti hlavy.
Toto zariadenie je velmi podobné prevádzke počítača. Keď zariadenie v
priebehu prevádzky nereaguje prosím následujte postup nižšie. S najväčšou
pravdepodobnosťou prístroj treba reštartovať. Zariadenie viete reštartovat s
opatrným stlačením tlačidla RESET, ktorého priemer je menší než 1 mm.

