MINI KAMERA DV
MODEL: AK170
Instrukcja obsługi

WYŁĄCZANIE
•
•

Aby wyłączyć kamerkę należy przez 1-2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk Power, po
puszczeniu przycisku zgasną wszystkie diody co oznacza że urządzenie jest wyłączone.
Funkcja Auto – wyłączania – Kamerka MINI DV automatycznie zapisze obraz i wyłączy się gdy:
1. akumulator nie jest wystarczająco naładowany. 2. pamięć na karcie wyczerpuje się. 3. jest
włączona ale nie używana przez 45 sekund.

INNE
•

•

•
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 świecą się dwie diody: niebieska i czerwona.

NAGRYWANIE WIDEO
1.
2.
3.

Wciśnij delikatnie przycisk Power, zapali się niebieska dioda co oznacza gotowość urządzenia do
nagrywania.
Wciśnij delikatnie przycisk Mode przy świecącej niebieskiej diodzie zacznie migać dioda czerwona
co oznacza, że nagrywanie zostało rozpoczęte (nagrywanie w rozdzielczości 720*480 i
odświeżaniem do 30 fps).
Przy ponownym naciśnięciu przycisku Mode nagrywanie zatrzymuje się i automatycznie zapisuje.
Po zapisaniu niebieska dioda świeci się. 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
•

Podczas gdy urządzenie jest włączone i świeci się niebieska dioda wciskamy przycisk
Record/Stop. Teraz niebieska dioda świeci, a czerwona mrugnie co oznacza, że urządzenie zrobiło
zdjęcie i zapisało je na karcie pamięci.

USTAWIANIE CZASU
1.
2.

3.

Ze strony http://support.aptel.pl pobrać archiwum ak170.zip, wewnątrz znajduje się plik o nazwie
tag.txt. Należy skopiować ten plik na kartę pamięci używaną w kamerce.
Otwórz plik TAG.TXT i wpisz datę dokładnie według instrukcji:
[date]
2009/07/22
12:00:00
wszystko pisane od nowej linii.
Po włączeniu urządzenie sprawdzi i zanalizuje plik tekstowy i według niego ustawi czas. Plik
zostaje automatycznie skasowany. Czynność należy powtórzyć za każdym razem gdy chcemy
zmienić godzinę lub datę.

Aby dokonać odczytu plików, należy 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.
Gdy urządzenie nie reaguje na przycisk włączenia/wyłączenia należy użyć przycisku RESET (W
tym celu cieniutkim patyczkiem delikatnie wciskamy przycisk Reset, gdy podłączymy urządzenie
do ładowania.), by odświeżyć jego funkcje
Funkcja WebCam - Urządzenie działa również jako kamera internetowa. Należy zainstalować
sterowniki z pobranego archiwum i po podłączeniu do portu USB wcisnąć krótko przycisk Power.
Gdy sprzęt zostanie poprawnie wykryty, wciśnięcie przycisku REC/STOP uruchomi kamerę.

DANE TECHNICZNE
•
•
•
•
•
•
•

Rodzaj kart pamięci: MicroSD (Max 16GB)
Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem - 720x480 30 klatek/s
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: 55mm x 20mm x 18mm
Kolor: czarny

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

