
Sportovní sluneční brýle Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení naší sportovní sluneční brýle Fotoaparát Díky funkcím nahrávání videa, 

fotografování a USB flash disku může být široce používán ve vašem každodenním životě.

Vlastnosti

- 5,0 megapixelová kamera: rozlišení videa: 1280 * 720

- 170stupňový širokoúhlý HD objektiv

- 100 minut nepřetržitého záznamu

- Paměťová karta až do 32 GB (paměťová karta není součástí dodávky)

- Snadné ovládání stisknutím tlačítka nebo dálkového ovládání.

- Připojte se k počítači pomocí kabelu USB nebo čtečky karet přímo, není potřeba žádný ovladač

Provoz dálkového ovládání:

17. Stisknutím tlačítka „ZAPNUTO“ na dálkovém ovládání po dobu asi 3 sekund (dokud se nerozsvítí modré světlo) 

zapněte fotoaparát a v pohotovostním režimu

18. V pohotovostním režimu spusťte nahrávání stisknutím tlačítka „Nahrávání videa“ (bliká modré světlo). Opětovným 

stisknutím tlačítka „Video Record“ nahrávání zastavíte. Modré světlo zůstane svítit a videosoubor se automaticky uloží.

19. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „Fotografie“ (červené světlo bliká jednou) a pořiďte snímek.

20. V pohotovostním režimu vypněte fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka „Vypnuto“ na dálkovém ovládání (dokud 

nesvítí modré světlo).

Operace s produktovým klíčem:

13. Stisknutím tlačítka „ON / Off“ na boku fotoaparátu po dobu asi 3 sekund (dokud se nerozsvítí modré světlo) zapněte 

fotoaparát a v pohotovostním režimu.

14. V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko „ON / Off“ (modré světlo bliká) pro zahájení nahrávání. modré 

světlo zůstane svítit a video soubor se automaticky uloží.

15. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „ON / Off“ na fotoaparátu (dokud nesvítí modré světlo) pro 

zapnutí fotoaparátu. 

Resetovat



Pokud kamera po zapnutí neodpovídá, resetujte ji přepnutím přepínače „Reset ON / OFF“ na fotoaparátu a 

jednou jej resetujte.

Světelný indikátor

Záznam: Modré světlo bliká

Foto: Červené světlo bliká jednou

Poplatek: Udržujte červené světlo zapnuté

Plné nabití Udržujte modré světlo zapnuté.

Přehrávání

Po dokončení nahrávání připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, kliknutím na soubor na 

vyměnitelném disku spusťte přehrávání.

Nastavení data a času

Kamera poskytuje časové ukázky ve video souboru, pokud chce uživatel čas odstranit nebo upravit, 

postupujte následovně:

9. NASTAVENÍ a revize zobrazení času na videu: Vytvořte textový soubor v počítači s názvem „Time.txt“ 

poznámkovým blokem s aktualizovaným časem v obsahu souboru (příklad: 2012.03.03 12:30:00 Y) a 

uložte soubor do kartu SD. Aktualizovaný čas se na videu zobrazí, až bude kamera s brýlemi příště 

nahrávat.

10. Odstraňte zobrazení času na videu: Vytvořte textový soubor v počítači s názvem „Time.txt“ 

poznámkovým blokem s aktualizovaným časem v obsahu souboru (příklad: 2012.03.03 12:30:00 N) a 

uložte soubor na SD kartu . Při příštím záznamu sluneční brýle se na videu nezobrazí čas.

Dobijte

Připojte zařízení k počítači nebo napájecímu adaptéru pomocí kabelu USB; úplné nabití obvykle trvá 

přibližně 3 hodiny.


