
MD80 KAMERA – NÁVOD K POUŽITÍ 
NABITÍ 

Baterii je nutné před prvním použitím nabít dle následujícího postupu:  

1. Pomocí USB kabelu propojte PC s kamerou a proces nabíjení se automaticky spustí.  

2. Pomocí adaptéru: Do adaptéru připojte USB kabel a druhý konec kabelu zapojte ke kameře. Adaptér zapojte do elektrické zásuvky, 

nabíjení se automaticky spustí.  

Při nabíjení svítí současně zelená a červená kontrolka.  

Při slabé baterii se přepne JW-N1002 do úsporného režimu, který blokuje zapnutí zařízení. 

SPUŠTĚNÍ A NAHRÁVÁNÍ VIDEA 

Stiskněte tlačítko POWER a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskněte Record/Stop a červená kontrolka 

začne blikat. To značí, že kamera právě zaznamenává video. Rozlišení videa je 720x480, počet snímků je 30fps. Další stisknutí  

Record/Stop zastaví zaznamenávání videa, které je automaticky uloženo do paměti. Po uložení videa modrá kontrolka stále svítí. V 

případě, že potřebujete dále pokračovat v natáčení videa, stiskněte znovu tlačítko Record/Stop. 

Poznámka: 

• Ujistěte se, prosím, že T-flash (Micro SD) karta je vložená. Pokud ne, zařízení se po 30ti sekundách automaticky vypne. .  

• Ukládání souboru zabere určitý čas, proto, prosím, vyčkejte, než se dokončí proces ukládání a teprve potom můžete dál používat přístroj. Předejdete nekvalitnímu, neúplnému 

uložení vaší nahrávky.  

• Při nahrávání videa se zaměřujte na objekt, který chcete zaznamenat, udržujte odstup alespoň 50cm a lepší kvality dosáhnete dostatečným osvětlením. Při dodržení těchto pravidel 

bude mít vaše video jasný obraz, přirozené barvy a stabilní obraz. 

HLASOVÉ SPOUŠTĚNÍ NAHRÁVÁNÍ VIDEA 

Stiskněte tlačítko POWER a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskněte tlačítko MODE a přepněte do režimu hlasového ovládání. Modrá kontrolka stále 

svítí a červená kontrolka začne rychle blikat. Pokud snímač zaznamená zvuk o síle min. 60 dB, přístroj začne automaticky nahrávat video. Následně začne červená kontrolka blikat 

pomalu.  

Nejkratší doba nahrávání jsou 2 minuty. Pokud po dvou minutách od spuštění nahrávání přístroj nezaznamenává žádný zvuk, automaticky se vypne. Video bude uloženo a přístroj se 

přepne do režimu standby. Pokud i po dvou minutách přístroj zaznamenává zvuk, bude pokračovat dál v natáčení. 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 

a) Kameru vypněte a propojte s PC 

b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový 

c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“ 

d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011.01.01 12:00:00 

Y na konci značí, že se má datum na záznamech zobrazovat, pokud nechcete datum na záznamu zobrazit, napište na konec příkazu místo Y písmeno N 

e) Soubor uložte a kameru přes bezpečné odebrání hardware odpojte 

f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum 

VYPNUTÍ 

V režimu Video nebo standby stiskněte tlačítko POWER po dobu 3 sekund. Následně zhasne kontrolka a přístroj je vypnutý.  

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 

MINI DV automaticky uloží video a vypnete se v následujících případech:  

1. V případě slabé baterie.  

2. V případě, že na disku není volné místo.  

3. Pokud v režimu standby neproběhne k žádné akci během 45sekund. 

PŘIPOJENÍ K PC 

Přístroj můžete připojit v režimu OFF, Standby i Video. Využití jako Flash disk, na kterém můžete soubory kopírovat, vkládat či mazat. Po připojení přístroje k PC pomocí USB, se na 

obrazovce objeví, že je rozpoznán vyměnitelný disk. Červená i žlutá kontrolka svítí. 

Poznámka 

• Pokud PC do 30ti sekund po připojení přístroje nerozezná vyměnitelný disk, odpojte USB a znovu zapojte.  

• Pro přehrání videa doporučujeme soubor nejprve zkopírovat do PC. Přehrávání videa přímo z přístroje může způsobit zasekávání obrazu, protože video je nahráváno ve vysoké 

kvalitě a nelze ho přenášet plně synchronizované. 

RESET 

Pokud kamera nepracuje správně, je nutné ji restartovat. Pomocí tenké jehly stiskněte tlačítko RESET. 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 
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