
 

 

 

 

  

Sportovní HD kamera  

Uživatelská příručka 



 

 

SSyyssttéémmoovvéé  ppoožžaaddaavvkkyy  

Systémové požadavky 

Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 

Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz  

Vnitřní paměť Větší než 512MB 

Zvuková a grafická 

karta 

Zvuková a grafická karta by měla podporovat DirectX8 nebo vyšší 

HDD Paměť 500MB a více 

Ostatní Standartní USB 1.1 nebo USB 2.0 port 

  



 

 

PPřřeeddssttaavveenníí  ffuunnkkccíí  aa  ttllaaččíítteekk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepnutí funkcí: 

-Focení 

-Video nahrávání 

-Režim vozidla Čočka 

Indikační LED 

Spuštění 

Spoušť 

Indikační LED pro 

nabíjení  

LCD 



 

 

PPoouužžiittíí  

1. Nabíjení baterie 

 

 

 

 

 

 

 

USB kabel 

Indikátor nabíjení  



 

 

Pro nabíjení baterie připojte kameru k počítači. Indikační světlo bude po celou dobu nabíjení rozsvícené. 

Plné nabití kamery je po 2-4 hodinách. 

2. Použití paměťové karty 

1. Vsuňte microSD kartu do slotu až do zaklapnutí. 

 

2. Pro vyjmutí karty na ní zatlačte a ta se vysune. 

 

 

 

 



 

 

Poznámka: V této kameře není zabudovaná paměť. Uvědomte si, že před použitím je nutné zasunout 

paměťovou kartu. 

3. Zapnutí/Vypnutí 

3.1 Zapnutí: Stiskněte tlačítko pro spuštění 3 sekundy a kamera se zapne. 

 

 

 



 

 

3.2. Vypnutí:  Stiskněte tlačítko spuštění a kamera se vypne. 

Automatické vypnutí: Pokud se kamera ponechá v chodu a bez jakékoliv akce přesáhně nastavenou dobu 

pro automatické vypnutí, kamera se sama vypne. Primární nastavení automatického vypnutí je 5 minut. 

 

4. Přepínání mezi režimy 

 

 

 

 

 

Focení 

Video 

nahrávání 

Režim ve 

vozidle 

Přepnutí režimu 



 

 

5. Režim video nahrávání 

Při nastavení video režimu spusťte nahrání pomocí tlačítka spouště nebo poklepáním na střední polohu 

displeje. Pro zastavení nahrávání stiskněte jednou spoušť nebo poklepejte na střed displeje. Pokud dojde k 

zaplnění paměťové karty, nahrávání se samo vypne. 

1  00:12:18:  Časovač znamená, že video může stále nahrávat 12 minut a 18 sekund. 

2   : režim nahrávání 

3   : rozlišení videa 

4    : paměťová karta je uvnitř 

5   : digitální zoom + 

6   : digitální zoom - 



 

 

7   : dotyková spoušť 

8   : stav baterie 

9   : indikuje zvětšení zoomu 

10  : přepnutí do režimu přehrávání 



 

 

7 Režim focení: 

Při nastavení režimu focení stiskněte tlačítko spouště nebo poklepáním na střední polohu displeje 

1  0/1234: Počítá, kolik ještě můžete vyfotit snímků. 

2   : režim focení 

3   rozlišení fotek 1M/3M/5M. 

4    : paměťová karta je uvnitř 

5   : digitální zoom + 

6   : digitální zoom - 

7   : dotyková spoušť 

8   : stav baterie 



 

 

9   : indikuje zvětšení zoomu 

10  : přepnutí do režimu přehrávání 



 

 

8 Režim vozidla: 

Při nastavení režimu vozidla stiskněte tlačítko spouště nebo poklepejte na střed obrazovky pro spuštění 

nahrávání. Uložte každý segment po 5 minutách a začněte nahrávat další. Až dojde k zaplnění paměťové 

karty, nejstarší záznam bude automaticky smazán. 

1  00:12:18 Časovač znamená, že video může stále nahrávat 12 minut a 18 sekund. 

2   : režim vozidla 

3   : rozlišení videa 

4     : paměťová karta je uvnitř 

5   : digitální zoom + 

6   : digitální zoom - 

7   : dotyková spoušť 



 

 

8   : stav baterie 

9   : indikuje zvětšení zoomu 

10  : přepnutí do režimu přehrávání 



 

 

Poznámka: obrazovka bude automaticky vypnuta během nahrávacího procesu pro úsporu baterie; 

obrazovku můžete jednoduše zapnout stisknutím tlačítka spuštění 

 

9 Přehrání záznamů: 

9.1 Pro přehrání záznamů na kameře stiskněte ikonu ( ) na spodní straně obrazovky vpravo. 

Ikony 

1   : představuje soubor ve formát AVI  

2   : představuje, že se zde vyskytuje 1 soubor na 1 složku 

3   : název složky (jako: I:\DCIM\100MEDIA). 

4   : posunete se dopředu 

5   : posunete se dozadu 



 

 

6   : vymazání záznamu – je potřeba potvrzení 

7   : přehrání video záznamu 

8   : přepnutí na předešlý režim 



 

 

9.2 Přehrání videoklipů: 

 

 

 

 

 

Klikněte na  k pozastavení přehrávání, klikněte na  k přetočení, a kliknutím na  přehrajete 

pomaleji. 

 

 

 



 

 

9.3 Smazání: 

 

 

 

 

Kliknutím na YES potvrdíte smazání. 



 

 

Použití na PC 

1. Připojte k PC 

Kamera je podporována funkcí Plug&Play. Připojte kameru pomocí USB. 

V menu “Tento počítač” se zobrazí ikona přenosného. Fotky a videa najdete ve složce DCIM\100MEDIA. 

Soubory nahrané v režimu vozidla najdete na \DCIM\RECORDER. 

Technické parametry 

 

Obrázkový sensor 1.3 MPx 

Funkce Video, focení, režim vozidla, hard disk, PC kamera 

Čočka kamery F3.1 f=9.3mm 

Digitální zoom 4x 

LCD displej 2” dotykový 



 

 

Rozlišení snímků 5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024) 

Video rozlišení VGA: 640x480 (60 snímků/sekundu), 720P:1280x720 (30 snímků/sekundu) 

Vyvážení bílé Automatické 

Expozice Automatická 

Formát souborů 
Obrázek JPEG 

Video AVI 
Paměť microSD karty (Podpora až 32GB), (bez vnitřní paměti) 

USB rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0 

Napájení Vestavěná 3.7V nabíjecí baterie 

Rozměry 67*48*29mm 

Hmotnost kolem 46,5 gramů 

 


