
KAMERKA MINI DV
MODEL: AK168A

Instrukcja obsługi

ŁADOWANIE

1. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Uwaga! Przed pierwszym użyciem kamery 
należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum kilka godzin. Proces ładowania polega 
na podłączeniu naszego urządzenia do komputera za pomocą kabla USB znajdującego się w 
zestawie. Podczas ładowania miga zielona dioda sygnalizacyjna.

NAGRYWANIE WIDEO

1. Przestaw włącznik na pozycję ON, naciśnij i przytrzymaj przycisk Record/Stop na 3 sekundy. 
Zapali się zielona  dioda co oznacza gotowość urządzenia do nagrywania. 

2. Przełącznik FOTO/VIDEO przestaw na pozycję VIDEO, zapali się niebieska dioda.
3. Wciśnij delikatnie przycisk Record / Stop, przy świecącej zielonej diodzie zacznie migać dioda co 

oznacza, że nagrywanie zostało rozpoczęte.
4. Przy ponownym naciśnięciu przycisku Record / Stop nagrywanie zatrzymuje się i automatycznie 

zapisuje. Uwaga: Upewnij się że włożona jest karta pamięci w  przeciwnym przypadku urządzenie 
automatycznie wyłączy się po 30 sekundach.

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas więc aby uniknąć błędów zapisywania prosimy o 
unikanie wciskania przycisku Record / Stop w  kilkusekundowych odcinkach czasu.

ROBIENIE ZDJĘĆ

5. Przestaw włącznik na pozycję ON, zapali się zielona dioda co oznacza gotowość urządzenia. 
6. Przełącznik FOTO/VIDEO przestaw na pozycję PHOTO, zapali się czerwona dioda.
7. Wciśnij delikatnie przycisk Record / Stop, czerwona dioda mignie, a urządzenie zapisze zdjęcie do 

pamięci.
8. Aby zrobić następnie zdjęcie ponownie wciśnij przycisk Record/Stop.

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas więc aby uniknąć błędów zapisywania prosimy o 
unikanie wciskania przycisku Record / Stop w  kilkusekundowych odcinkach czasu.

USTAWIANIE CZASU

1. Na dysku dołączonym do zestawu znajduje się plik o nazwie TimeSetting.exe. Należy włączyć ten 
plik i nacisnąć przycisk UPDATE TIME po uprzednim podłączeniu urządzenia do komputera w 
trybie Video.

WYŁĄCZANIE

• Aby wyłączyć kamerkę należy przesunąć włącznik w pozycję OFF - zgasną wszystkie diody co 
oznacza że urządzenie jest wyłączone.

INNE

• Aby dokonać odczytu plików, należy przestawić przycisk w pozycję VIDEO i podłączyć Mini DV do 
portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe 
sterowniki nie są wymagane. Kamerka zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać 
odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku 
komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

• Funkcja WebCam - Urządzenie działa również jako kamera internetowa. Należy zainstalować 
sterowniki dołączone na płytce CD i przestawić przycisk trybu w pozycję PHOTO i podłączyć 
miniDV do komputera. 

DANE TECHNICZNE

• Rodzaj kart pamięci: micro MicroSD (Max 16GB)
• Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem - 640x480 30 klatek/s 
• Rozdzielność zdjęć: JPEG 1600 x 1200 
• Wbudowany akumulator LITOWO-JONOWY 
• Ładowanie: przez port USB lub przez adapter 100-240V 
• Nie wymaga dodatkowych sterowników w 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS / LINUX 
• Wymiary: 73mm x 11,5mm x20mm

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

